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य, अन्तःखयकारः। 

शब्दवाल्प्द्रम 

य 

ख च षड्विंशदलवयेः ॥ 

अस्योचारणस्थानं तालु । ( यदुक्तं विदन्त 

कौसुदाम् । «^दचुयश्चाना ताज ॥* तथा चच 
शित्तायाम् । ९७॥। 

कच्छा वदाविचुयश्रास्ताल्या अोडजादुपू ॥”} 

तस्य खरूपं यथा,- 

“यकारं श्ण चागैङ्गि! चतुष्कोगमयंसद्ा। 

पलालधमसङ्काशं खयं परमकुणलं ॥ 

पर्प्राखमयं वण पष्चरेवमयं खदा। 

चिश्क्तिसह्ितं वणे चिविन्द्सद्धितं तथा । 

श्रयमामि सदा वयं ख.ततिमन्मोतच्चमच्ययम् ॥* 
इति कामधेनुतन्त्रे ५ पटलः ॥ 

वज्गोथवगमालायामस्य लेखनप्रकारो वथा,- 
“ऊधः क्रमतो रेखा चतुष्कोणमयौ शुभा । 
भाराययेशविधयस्तास तिष्टन्ति निव्यश्य;॥ 

माचा कुरलिनौ सेया ध्यानमस्य प्रचच्छते ॥* 

तस्य ध्यानं यथा, 
नश्वश्ववेए महारौद्री षड़ सुजा रक्तलोचनाम् । 
रक्ताम्बरपरौधानां नानालङ्कारभ्रूषिताम् ॥ 

महामोचप्रदां निव्यामष्टसिद्धप्रदायिनौम् । 

ख्वं ध्यात्वा यकारन्तु तन्न््रं दप्रसा जपेत् ॥#॥ 

तत्मणाममन््ो वथा,- ` 
“चिश्क्तिसदधितं वं चिविन्द्रसदष्डितं खदा । 
परमरामि सदा वयं शक्तिमामोच्तमव्ययम् ॥* 

इति वर्गोह्धारतन््रम् ॥ 

अस्य नामानि यथा,-- 

“यो बाणौ वसुधा वायुव्निकलतिः पुरुषोत्तमः 
युगान्त: खनः; शप्रो धूमाच्च प्राणिसेवक 

शद्धाभ्रमो जटौ लोला वायुवैगौ वश्रस्करो। 

सङ्कपेणः चपा बालो छदयं कपिलाप्रभा॥ 
ऋमरयो यापकस््यागो होमो यानं प्रमा खम्) 

चण्डः सववेश्वरौ धमश्चासुणा सुसखेश्वरौ ॥ 
त्वगात्मा मलयो माता हंसिनौ श्टङ्गिनायकः 

वेनमः प्रोधको मोनो घनिषानङ्गवेदिनौ । 
मे; सोमः पक्तिनामा पापदा प्राणसं चकः ॥” 

इति नानातन््रश्चास्तरम् ४ 

[-१-3, 

चतुथ॑काण्डम् । 
०००० 

य्त् 
(धालदुबन्धविश्रेषः । ख तु दिवादिगण्डचकः। 

तथा च कविकण्दुमे ।“दिवाद्यो यादादिकः 

छन्दःश्रास््ान्तगेतगयवि्धेषः । तथा च छन्दो- 
मञ्नग्याम्। 

“मादिगुरः एनरादिलष्ुयेः ॥* 

स्य खाङेतिक चिदं यथा, ।५ ; 

काद्यादौ अस्य प्रथमप्रयोगे लच्छौलाभः पलम् । 

यथा, टत्तरन्नाकरटौकायाम्। 

“यो लच्छी रस्तु दाषं यखनमथ लवौ ध्रः खं 
षस्तु खेदम् ॥*) 

यः, पु, (याति वातीति । या गतौ + डः 1) वादः 

अश्; । योगः । यानम् । याता। इति छन्द 

रलावलौ ॥ खम्येनाम। यच्छन्दायै इति यावत्। 

ति विश्वः ॥ 

यकः, चि, यः। चे इति भाषा । यच्छन्दस्य ठेरले 

2; पूरे ्यकागमेन निष्पन्नः ॥ (“अव्ययखन्ये- 

नाख्ामकच् प्राक् ठे; ५।३९६।७१॥। इति 

पाणिनिम् । यथा, ऋगवेद । ८।२१।१८। 

«न्वि्र इद्राजा राजका इदन्यके यके खरख्वतो- 

मबु ४) 

यछत, कौ, (यच् + श्केक्रोतिन् ।* उथा० 

४ ।५८। श्च “बाहुलकात् यजैः क । 

इ्च्नलदत्तोक्ा ऋतिन् जस्य च कः ।) कुचे- 

देत्तिणभागस्थमांसखकम् । तत्प्रायः । काल- 

खण्डम् २८। इव्यमरः। २।६।६६॥ काल- 

खञ्जम् ३ कालेयम् 8 कालकम् ५। दति 

हेम्नः ॥ करण्डा ६ मदाखायुः 1 इति 

रभसः ॥#॥ (यथा, ऋगवैदे 1 १० । १६९ ।३। 

«यच्छं मतज्ञाभ्यां यक्त ज्ञाशिभ्यो विटदामिते। 

“यक्त; दयसमौपे वकतैमान; कालमांसविश्रेषो 

यक्लतु तस्भात्।” दति तद्खाश्धे साययः ॥ ) 

अथ ग्रररावयवविश्चैषस्य यक्त; खरूपमा दइ 

“अधो दच्तिणतश्चापि इदयाद्यछतः स्थितिः । 

तत्तु रञ्चकपित्तस्य स्थानं श्रोितजं मतम् ॥* 

अथ यल्लद्रोगमादइ॥ 

श्नौहामयस्य इदेत्वादि समस्तं यक्चदामये । 

यदा 

किन्तु स्वितिस्लयोत्ंया वामदच्िखपाप्तेयोः ॥” 

अथ यषछठद्रोगचिकिल्या। 

^ज्नोहोदिष्टाः किया; खना यछव्यपि खमा- 

अरे । 

कागख्च दिशे वादौ सच प्रोधितमोचणम् ॥ 

चार विड़छष्छाभ्यां पूतिकस्याम्बु भिससम् । 

पिवेत् प्रातयेथाषड्डि बछतन्नौद्दप्रान्तये ॥” 

इति भाषप्रकाश्रः॥ 

(बाच । 

“वातिनोदौरितं रक्तं कपेन च घनोणतम् । 

पिक्तेन पाकतां प्रापरं चिदोषखंश्ितं यत् ॥ 

लच्चणं तस्य वच्यामि तेग तथापि ख्यत् । 

च्यते तेन मयुजो ष्ल्यराश प्रवते ) 
वभिक्ञमस्तथोक्गारो इष्लाखः खनं चमः । 

दादोभरव्विसतृषाख्च्छ क्छ हाड; शिरो- 
अचा) 

४) प्रतिश्चायः छौ वनं कटुकासद्ठ } 

दि शूल्ठ निडानाश्रः प्रलापतः॥ 

दये मन्धते ना उदरं गण्नेते शशम् । 

रतेलिंद्गेविलानौयात् यत् कोड च वचि ॥” 
च्छयास्य न्व किल्या । 

4 निम्वनौ पधवचेतं निशा 

काश्छरौ च तुखलौ च विंहिका। 

कषाय खव इदयामयापद 
यागु गूलचशतस् ना्रछ्त् ॥ 
खौराषोकासौखमत्तौवधानि 
दुरालभाजातिप्रवालकष्च । 

दान्नीं यमानौ ककुभः समङ्गा 
कायः ससरपिंयेलछदा य् दन्ति ॥* 

इति हारते श्विकिल्ितस्थाने नतुर्शध्याये ! 
“क्न रवद्श्चिणात् पार्मात् ङष्धादूयदपि 

च्युतम् ॥* 
ति बाभटे निदागष्यने इादशेरध्याये १) 

यदाल्मिका, स््नौ, (यक्त इवाल्मा खरूपं यस्याः । 
बह्रौद्तौ कः। टापि अत लम् । ) तेल 
पायिका । इति श्न्दचन्द्रिका॥ 

चः 



यत्तधू 

यकषद रो, [न्] पु, (यशतो बैरी नाशकः) रोहि- 
तकटत्च; । यथा,- 

“ज्नौदप्नो मांसदलनो य्लरेरौ चलच्छद्; ॥ 
इति शन्द्चन्दरिका॥ 

यत्त, क ङ महि) दति कविकल्पटमः॥( चुरा०- 

चऋात्म०-सक०्-रोट्।) क ङ, यच्चषयते। मदि 

पूजायाम् । इति दुर्गादासः ॥ 

यच्च; पु, ( यच्छते पूज्यत इति । यत्त ~+ घम् । 

यदा, ई" लच्डौमच्छोतोति। अत्त + अण । ) 
गुद्यकमाच्रम् । गुद्धकेश्चरः । इति मेदिनौ । षै, 
२२ ॥ इनद्रणहम्। धनरच्चकः। इतिसारखतः) 
बन्षखर्पं यथा,- 

अजग्मय्तनिकराः कुषेरवरकिङ्राः 

श्चलजप्रस्तरकर! अञ्मनाकारखसेयः॥ 
विक्षताकारवदनाः पिङ्गलाच्ता महोदराः । 

स्फटिका रक्तवेशाञ्च दौधेस्कन्धाख्च केचन \” 
इति ज्यवते मरोलष्यवन्खर १७ अध्यायः॥ 
यश्चगणो यया,- 

^प्रचेतसः सुता यन्तास्तेषां नामानिमे श्टण॒। 
केवलो हरिकेश कपिलः काष्चनस्तथा। 

नेषमालौ च यत्तां गण रष उद्ादतः॥ 

तस्य यत्पत्तियथा,-- 

“धातुयेच्च्ययोक्तखवददने चप चच सः । 
यदुयच्चद्यक्तवानेष तस्नादूयन्षो भवत्ययम् ॥* 

इति बद्भिपुराे काश्यपौयवंश् 

(अपरा निरुक्तियथा, विष्य पुराय ।१।५।४१। 

«मेवं भो रच्यतामेष येरुक्तं राचसासतुते। 

ऊचु; खादाम द्खन्धयेते यन्लास्तुजच्चगात्॥ 

प, कौ, पूजा । यथा, ऋण्वेदे ।  । ६१ ।५। 

^“अखधरा विष्डाटवणा विमावा 

न यासु श्विच्रं दशे न-यक्तम् ५” 
५न यक्तं न पूणा दश्यते।” इति सद्धा्पे 
खायण; ॥ तया अथन्वेदे! १६1२) २४। 

“तव यक्तं परशुप्रते अ्छ न्तः ॥*) 

यच्चकदेमः, पु, (यच्चप्रियः कदम: ।) कर्परागुर- 
कस्तरौकक्रोलानां मिश्ितसमभागः। इव 

मर; । २।६।१३६३॥ “कपू रादिभिगेन्धद्रदे 
समभागे; खाधितोभ्बुखेपमभेदो यक्षकदेम 

उच्यते । यच्च प्रयः करमो गच्चकरंमः। 
कुङमागुरुकस्तुरोकपू र चन्दनन्तथा। 
महास॒गन्धमि्युक्तं बामतो यत्तकडमः ॥' 

इति घन्वन्तरि; ॥ 

अन्यत्रापि) 

कपू रागुरकस्तरौकक्रोलघषेणादि च। 
खुकौरछतमिदं सब्बे यश्चकर्दम इस्यते ।” 

इति तद्ौकावां भरतः; ॥ 
चच्चतदः, पु, ( यच्चप्रियो वनच्चाध्ितो वा तस्ः। 

शाकपाथिवादिवत् खमाख;।) वटटचचः। इति 

राजनिर्घण्टः \ ( विवरयमस्य वटश्रन्दं चात- 
म् ॥) 

यचधधपः, पु, ( यत्तप्रियो धपः ) धपसामान्धम् } 
धूनकधपः;। दति केचित्, धुना इतिख्ात 

२ 
यत्तिणी 

इति केचित् । इति भरतः ॥ तत्पश्चायः । सजे- 
रख; २अरालः; ३ सन्रखः 8 बड्रूपः५। 

इत्यमरः ।२।६।१२७॥ रालः ६ धूनकः ~ 

वद्भिवल्लभ; ८। इति रभसः ॥ सालसारः; ६ 

सालः; १० सालनिर्याखः ११९ सन्ये; १२ ॥। 
दूति रत्नमाला ॥ (चस्य परथायान्तरं यथा,-- 

^रालस्तु शलनियासस्तथा सव्नेरसः ख्छतः । 
देवधपो यत्तध्पस्तथा स्रसश्चसः 

इति भावप्रकाशस्य पून्बखण्ड प्रथमे भागे ५ 

रुतेन माधवपूलननिषेधो देवौपूजा चोक्ता यथा 
कालिकापुराये &< अध्याये। 

न् यच्चधूषं वितरेत् माधवाय काचन ।” 
“यच्चधुपेन वा देवीं महामायां प्रपूजयेत् ॥*) 

सरलटच्चरसः। टारपिन तेल इति भाषा) 

तत्मथायः । पायसः; २ ओरीवासः; ३ सरलद्रवः४। 

षस्ति हेमचन्द्रः । ३। ३९१ ॥ 

यच्चरखः, पु, ( यच्चप्रियो रसः । श्ाकपाधिववत् 
समाखः। ) पष्यमद्यम् । तस्थाव; । मध्वा- 

सव; २। इति चिकाणडगोषः ॥ 

यत्तराजः, पु, ( वच्चाखां राजा। “राजाः 
खखिभ्यष््व् ।*५।४।६१९। इति खमासान्त- 

ष्टरच् ।) कुवेरः । इति श्ब्दरन्रावलौ ॥ ( बथा, 

महाभारते । ५। १६४ । ४६। 

“लक्ता भगवान्देवो यचरानः सुपूजितः 
प्रययौ खदित; सर्कनिमेषान्तरचारिभिः ॥” ) 

यश्चराट्, [ज्] ए, (यकेषु रालते इति । रान् + 
“सतृद्धदिषटहु हेति । ” ३।२।६१ । इति किप् ।) 

कुवेरः ! ( यथा, भागवते । ८। १८। १७। 

“तसा इृद्यपनौताय यच्चराट् पाचिक्राम- 
दात् ॥ ॐ 

यच्चरानमाच्रम्! मणिभद्रः यथा, महा 

भारते 1 ३। ६४। १२७ । 

«तथा नो यच्चराडदय मणिभद्रः प्रसौदतु \*५। 

यच्चाद्व म्ला राजन्ते । राज् +क्िप् । ) 
रङ्गमणछप; । इति मेदिनौ । जे, ३५ ॥ 

यच्तराट्पएरौ, स्तौ, ( यकच्तराजः पुरौ । ) अलका । 
खा च्व फोलाखपर्तस्थितङुवेरपएरौ । इति जटा- 
धरः ॥ 

अत्तराचिः, स्तौ, (य्चप्रिया यक्षाणां वारिः) 

कार्िकौ पूथिमा। सत्पथायः। दौपालौ २। 
इति चिकाणरेषः॥ 

यश्चसाधनं, को, ( यक्चाणां साधनम् । ) बचो- 
पासना । यथा, वाराहोतन्त्र । 
^वच्चाणं यश्िणौनाख पैर चतोनाश्च साघगम्। 
भ्रूतवेतालगान्धवये मारयोच्ाटनानि च। 
चअधोगमनमेतेषां साधने रेकं दितम् ॥” 

यच्चामलकं, जौ, ( यज्चाणामामलकम् । ) पिष्ड- 

खच्नरफलम् । इति, श्न्दमाला ॥ 

यत्तावासः, पु, ( यत्षाणामावासो वाखष्यानम् । } 

वटटरच्चः। इति राजनिघेगटः 

यक्ियो, स्रौ, ( यच्च; पूजा अस्त्यस्य; । यत्त + 
श्निः ौप् ।) कुवैरपनो। इति शन्दरना- 

यच्छा 

वलौ ॥ यक्षभायाच॥ (यथा, कथाखरित्- 
खागरे। १० ।९७८। 

“सोपि सक्राशु विजने भातु; पं तमभ्यघात्। 
अश्टतिं माछथाः युच्च! मम सिहादह्ि 

यचिखौ ॥) 
यच्चौ, स्रौ, (यत्तस्य भाखा । यच्च ~+ दुयोगा- 

दिति ङौष् ।) कृवेरपनो। दति शन्दरता- 

वलौ ॥ ( यक्षभाथा। यथा, महाभारते ।३। 

६४ ।११७। 
५“यच्चौ वा राच्चसौ वापि उताद्योखित् सुरा- 

ङ्गना। 
समया कुरु नः खस्तिरच्चखासनान- 

निन्दिते] 4) 

यच्चोड़ग्बरकं, कौ, (यच्च प्रियसडुम्बरम्। ततः खार्थे 
कन् । ) व्यश्वत्थफलम् । इति चिकाण्डपरोषः ॥ 

यच्य्नौ, स्तौ, ( यच्यराणं इन्ति । इन् +-^“अम- 

जष्यकचचके च ।* ६।९८।५३। इति टक्। 
ततो डौप्। ) दाक्तषा। इति शब्दमाला ॥ 

यच्छा, [न्] प, (यच्च + “बाहुलकात् यचयते- 
रपि ।” उखा० ४।१५०। इयत उव्नुलदततोक्या 
मनिन्प्रययेन साधुः) रोगविश्ेषः। तत्मथायः। 

च्यः २ शोष; ३। इव्यमर;। २।६।५१॥ 

राजयक्छा 8 रोग्रराट् ५॥ अथ राजयच्याधि- 
कारः। “त्न राजयच्छणो विप्रं खनि्ष्च 
निदानमादइ। 

श्वेगरोधात् चयाद्ेव साइसाहषमाशनात् । 
चिदोपो जायते यच्छा गदो डेतुचतुद्यात् ॥' 
वेगोभच वातखूचपुरौषाणाम् । 
(वातख्धजपुरौषाणि निरुज्ञाति यदा नर; ॥' 

इति चरकवष्वनात् ॥ 

यात् ौयतेढनेनेति चय; तेनातियवाया- 
नश्नेष्यादयो धातु चयद्ेतवः चयश्न्द नोच्यन्ते । 
साइसात् ब्षवता खमं मन्नयुद्धादितः । विषमा- 

शनात् बहु स्लोकमकाले वा शक्तं तत् विषमा- 

श्नम् । तस्मात् । लिदोष; खाचिपातिकः। 
ेतुचतुद्यात् अन्धे५पि हेतवः हेतुचतुशटय 
खवा न्तभेवन्ति । यच्छणः पयायाः राजयच्य- 
च्यश्नोषा, ॥#॥ यच्छादौनां शन्दागां निरुक्ति- 
माड । 
श्वेद्यो ाधिमतां यसात अधयत न यच्छते । 
ख यद्या प्रोच्यते लोके शन्दश्राखविश्रारदेः॥' 
च्यते पृच्यते । 
“रान्नश्न्द्रमखो यखादश्रूदेष कलामयः । 
वस्ात्तं राजयच्छति केचिदादहमेनोषिणः॥ 

क्रिया चयकरलाततु चय इयुच्यते बुधैः । 
संश्नोषणाद्रसादौनां शोष इव्भिधोयते ॥*#॥ 

संप्रा्भिमाइ। 

कपप्रधागदोरिस्तु रुहेषु रसवतमस । 
अतिद्यवायिनो वापि चौ रेतस्यनन्तरा । 
चीयन्ते धातव; स्नव ततः शुष्यति मानवः 
कफप्रधानेदोघेः रसवलमसु र्डं अनन्तरा 
सत्व धातव; च्यन्ते ततो मानव; शुष्यति । 



यच्छा 

कारणभूतस्य रसस्य तये काव्यां रक्तादौ- 
मामरुक्रमेण क्षोयमायत्वात् ॥ #॥ मार्गाव- 

रोधे रसश्चयद्देतुमा रकः । 
्रसश्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विद द्यते । 
ख ऊङ्के कासवेगेन वद्रूपः प्रवते १" 
खस्थानस्थः हदयस्य: । कासं विनापि रसन्तयो 

भवति मा्गावरोधकुपितवातिन रसस्य शोष- 

खात् । उक्तश्च । 
“वायोद्ातुक्यात् कोपो मामेस्यावरशेग च । 
अनुलोमन्षयं दषा प्रतिलोमच्तयावद्टः\' 

अनुलोमच्चयं दश्रेयत्वा प्रतिलोमन्यमप्याइ । 
अतिद्यवायिनो वा रेतखि च्षौये प्रतिलोमक्रमे- 

शानन्तरा स्वै धातवो रसपथ्यन्ताः ्षौयन्ते । 
वद्ूयया । शुक्रे चशे मच्ना चौयते मच्जनि 
चौणेस्थि चौयते। र्वं पूरये पूरे 'चौयते। 
मजु कारस्य शुक्रस्य चये कथं कारण्भूतानां 
मव्नादौनां चयः। उच्यते, अक्रक्षवाद्वायुः 

कुप्यति । यदुक्तम् । 

“वायोर्धातुचयात् कोपो मागेस्यावरथेन चैति। 
सख वायुः सान्निध्यक्रमेण मव्नादौन् सान् 

धातून् खं्रोषयति। ततस्तदनन्तरं मानवः 
शुष्यति ॥ # ॥ पूम्बरूपमा इ । 

खासाङ्गसादकफसं ख वतालुशोष- 
वभ्यमिखादमदपौनसकासनिद्राः। 

श्रोषे भविष्यति भवन्ति ख श्वापि जन्तुः 
श्ुक्ेच्चणो भवति मांसपरो रिर॑सुः॥ 

स्वप्नेषु काकश्कश्र्ञकिनौलकणठ- 
यधरास्तयैव कपयः ककलासकाञ्च। 
तं वादयन्ति ख नदौविललाख्च पश्येत् 
शुष्कांस्तरून् पवनधूमदवाददितां ख 1" %॥ 

यच्छमणो ल्तयमाद। 

ंसपाश्व{भितापञ्च सन्तापः करपाद्योः। 

ख्वर; सब्वाङ्गगद्धेति ल्यं राजलयच्यमशः॥' 
अंसयोः पाश्वेयोः अभितापः पीड़ा अत्र 
सकलधातुश्वयपून्नकः सकलश्नरीरश्ोषोए्पि 
बोहव्य; । च्यन्ते धातवः स्वे ततः शुष्यति 
मानव इति संप्राप्रः। रवं षड्रूपे रकादश- 
रूपे च बोद्वदयम् । रतानि जौणि लचणानि 
प्रायोभादित्विन चरकेणोक्तानि। सुश्चुतेन 
यण्छरणि षट्लच्तयान्धुक्तानि। 
(भक्तहेषो ज्वरः कासः शा; श्ोखितदग्रंनम् । 
खवरमेदश्च जायेत षड्रूपे राजयच्छणि ॥*#॥ 
उस्वणतया दोषाणां मेदादेकादश लचणा- 
न्धाद्। 
“खरमेदोऽनिला छूलं सङ्गो चां सपाश्रेयोः । 
च्वरो दाद्ोएतिखार पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ 

शिरसः परिपणे मभक्तचछन्द णव च । 
कासः कष्छस्य चोद्धंसो विञ्भेयः कफकोपतः॥' 

ऋअनिखादुलखणात् रवं पित्तात् कण़ाच्च। यत 

राह सुश्रुतः । 
रक एवमतः ग्रोषः सन्निपाताल्मको गदः। 

उब्रंकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति च ॥' 

=> 

यच्छा 
असाध्ययच्ड्िणमाहइ। 

रखुकादशभिरेभिना षड़भिर्वापि समन्वितम् । 
चिभिना पौड्ति लिङ्गव्नरकासाखगामयेः 
जद्याच्छोषादितं जन्तुभिच्छत सुविपएलं यशः 

तच्न विश्रषमाह । 

"सर्वरदस्तिभिापि लिद्धेमोसवलक्षये । 
युक्तो वच्येखिकितस्यस्तु स््रूपोऽप्यतोग्न्यया ॥ 
सर्वेलिद्धेरकादश्रभिः। द्धः षड्भिः; चिभि- 
च्लरकासरधिरवमने; । अतोधन्यथा मांसे बले 
सति सैरूपोएपि प्रत्याख्याय विकिद्छः । 

"महाशरं चौयमाणमतौसारनिपौडितम्। 

ूनसुष्कोदर देव यच्छं परिवजयेत् \' 
महाशनं श्षौयमाणमिदेकमसाध्यलश्तणम् । 
चअतीखारनिपौड़तिमिति हितीयम् | यत 

उक्तम् । 
“मलायत्तं बलं पुसां शुक्रायत्तन्तु जौवनम्। 

तसादूयत्रेन संरचेट्यच्िगो मलरेवसो ॥' 
शूनसुष्कोदरमिति ढतौवम् । #॥ अरिष्ट 

माद । 

सुक्ताचमस्रदश्टारमइंशासखनिपरौडितम्। 
शछच्छरण बड मेहन्तं यच्छा इन्तो मानवम् ॥' 

मन्तं शुक्रं चरन्तम् अक्ञाचलादौनि 
रुकेकश्ो?रिदटलच्णानि॥ # ॥ अवचधिमाडइ। 
“परं दिनसषखन्त॒ यदि जीवति मानवः. 
सुभिषगभिरुपक्रान्तस्त रणः शोधपौ {डतः ॥' 

श्ोषपीड्तो मानवश्त्तरणो भवति । सुभि- 
षगभिरुपक्राम्तो भवति। तदा परं दिनखह- 
खम्। ददितौयदिनसषस्तं यदि जौवति तच्न 

लीवनविकल्प दव्येः। रतेन श्रोषपौडितो 
सानवद्धत्तरणो भवति। सदे दोश्चकिद्यो 
भवति । तदा प्रथमदिनसषसं लौवैदेव शक्रा 
श्विकितृखामादह । 

“्वरागुवन्धरद्ितं वसवन्तं क्रियासद्धम् । 
उपक्रमेदात्मवन्तं दौप्राभिमकछषथं नरम् ॥' 

अल्मवन्तं यत्नवन्तं शतिमन्तं वा॥ #॥ 

अथ निदानविदचेतै; णशोषविश्रेषानाइ । 
“खवायप्रोकवाद्ंकधव्यायामाध्वप्र्ोधितान् । 
ब्रणोरःचतसंन्नौ च शोषिणौ लयो; श्ट \' 
्रणोरःचतघंत्नौ ्ोधिणौ । ब्रगश्रोषौ उरः- 
चतश्ोषौ च ॥%॥ तच्च वअवाबश्रोषिणो 
लचषणमाङ । 

(यवायश्रोषौ सुक्रस्य चयलिङ्धेरपहतः 
पादे्ो यथापून्वे चौयन्ते चास्य धातवः 
शक्रस्य चयलिङ्गेः सश्तोकतैः। तानि यथा 
शुक्रच्चये भेपटषण्योवंदना अश्क्तिमेंथने 
चिरादा प्रसेकः प्रसेके चाल्पश्चुक्रदशनभिति। 

यथापून्बं चौयन्तं चाद्य धातव; प्रथमं शुक्र 

ौयते पश्चात् शुक्र्तयजनितवायुना मव्ना- 

दयोफपि धातवो यथापूर्वं चौयन्ते॥ # 1 
श्ोकशोधिणो सत्तमा । 
श्रष्यानश्रौलः; खस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादश्यः। 

विना शुक्रष्वयहते विकारेरुपल त्वित: ॥” 

यच्छा 

प्रध्यानश्लः यस्याभावेन श्रोको लनितस्त 
इानपरः;। सस्ताङ्गः शिथिलाङ्ग;ः। तादः 

अवायशोिसदशः। तेन शुक्रादिस््धातुच्चय- 

युक्तो भवति। परं खक्र्तयकछलतेविकारमए- 
ठषणवेद्नादिभिवेजिंतो भवति। खाधिख- 

भावात् ॥ # ५ जराश्नोषिणे लच्तणमाद.। 

(जराशोषौ छषो मन्द दौ खबुद्धिवेन्द्रियः । 

कम्यनोढरुधिमान् भित्रकांस्यपाचदहतखरः॥ 

ष्ोवति श्रणा हीनं गौरवारुचिपौडितः। 
खंप्रसखतास्यनासाच्ः शुव्करूच्मल च्छविः + 

मन्दशन्द; खल्पाधे;। शष्करूचमलच्छषिः 
शुष्करूच्े मलच्छवौ वस्य स; ॥# | .अध्व- 
श्लोधिणो ल्तण्माइ । 

“अध्वप्रश्योषौ सस्ताङ्गः संग्टश्परुषच्छविः। 

प्रस॒प्रगाचावयवः शुष्कक्तोमगलाननः ॥' 

संग्टष्टस्यव परा छवियेस्य सः। प्रसुप्रगाचा- 
वयवः प्रसुपरः ख शज्ञः। कोमं तिलकं पिपासा- 
स्थानम् \ #॥ यायामग्नोषिणो लन्तणमाडइ ¦ 

ायामश्रोषौ भूयिडमेभिरेव समन्वितः । 
लि्धेररःचतष्टतेः संयुक्त पततं विना ॥' 
रखु्भिरेव खस्ताङ्गत्वादिभिरष्वश्रोषिणो लचसे- 
रेव । भूयिष्ठ अत्यधैम् ॥#॥ सनिदानं व्रणश्नोष- 

माइ । 
“रक्तच्चयादेदनाभिस्छये वाहारयन्रणात् । 
त्रितस्य भवेच्छोषो याप्योएवाध्यश्च ख खतः ॥' 
उरः; चतस्य निद्ानमाद, 

“धजुषायास्यतोभ्यये भारसुद्वहतो गुरुम् । 
बुध्यमानस्य बिभि; पततो विषमोषतः ॥ 
टषं हयं वा घावन्तं दभ्यं चान्यं निरज्ञतः। 

गिलाकाडाश्चनिातान् शख्विपतो निन्नतः 

परान् ॥ 
अधोयानस्य चाद्य रं वा व्रजतो इतम् । 
महानदीं वा तरतो इवेव खड धावतः 
खद्सोत्परततो दूरं तूग॑ खातिप्रवरद्तः 
अथान्धेः कम्भभि; करन्टेशमप्याइतस्य वा ॥ 
श््ोषु चातिप्रसक्तस्य रूचाख्पप्रमिताशिनः 

वि्चते वक्षसि दाधिनेलवान् सत्तदौीयते ॥ 

चऋआयास्यतः आयासं कुन्धेतः। दभ्यं ठधादिकम्। 
अन्यश्च गजोद्ादिकम् । शिला दौषेपाषाणः । 

श्छ प्रस्तरखखः। निषातोटख्छविद्रेषः। 

अधिः; उरःचतास्य; ॥#। उर्;चतस्य लक्षय, 
माह । 
डरो वि्यन्यते>यधे भिदयते चच विभण्यते। 
खलं भवति ततृपराद्ं शुष्यदयङ्गं प्रवेपते ॥ 

प्रपौश्यते ततः पाशं शुष्यदयङ्गं प्रकम्यते । 
क्रमादौगं बलं वर्णो रुत्विरसिश्च हौयते । 
ज्वरो यथा मनोरेन्धं विड् मेदोए्िवधस्तथा ॥ 
दुष्टः श्यावः स॒दुगंन्वः पौलो विययितो बहु । 
कासमानस्य चाभोच्छं कफः; साक प्रवक्ेते ॥ 
ख चतः चौयते५्रथे तथा शुक्रौजसोः चयात्। 
व्यक्तं लचशं तस्य पूम्वरूपमिति सछतम् ॥` 

विरच्यते पौष्यते। भिद्यते विदाथत इव। 



यच्छा 

विभज्यत हिधा क्रियत इव । स पुरुषः। त्ततः 

उरः तवान् । अव्यये त्तौयवे चौरो भवति । 
न केवलं साखकफच्यादेव क्षौर भवति) 

तथा शरक्रौलसोः चयात् । स्तातिसेवनादिना 
शुक्रौजसोः चयादपि स्षौणो भवति ॥५॥ 
त्तस्य विशिष्टं ल्तगमादइ । 

'उरोरुक श्रोणितचछ दिः कासो वेशे कः चते। 
तीरे सरक्तख्चत्वं पाषषकटिर षः ॥' 
दते उरःचतवति। उरोरुक शोणितच्छदिः 
कासो वश्नोषिकः विश्धेषतो भवदेव । तसिन्न- 
बोरःतचतवति साखकषफशुक्रौनसां यात् त्तौ 

सरक्तमचत्वं पाश्ेटषटक टि भवति ॥ #॥ 
निदानविश्रेषेयोरःचतस्य ल्त खविभ्रोषमा) 

'्रणारोधात् चथाचेव कोडात् प्रतिमलात्तथा। 
चतोरस्कस्यान्नपाके निःश्वासो वाति पूतिकः॥' 
चयात् धातुच्चयद्धेतोरतियवायादितः कोषात् 

प्रतिमलात् कोष्ठात् प्रतिमलवातैन प्रतिलोम- 

मलात् पतिकः पूतिगन्वः\ # ॥ उरः;चतस्य 

खाध्ययाप्यासाध्यल्चण माइ । 
"अलय लिङ्गस्य दौप्रासेः साध्यो बक्तवतो गव; । 
परिसंवतखरो याप्य; शबयलिङ्गन्तु वजेयेत् \#1 
अथ राजयच्छयचिकिद्या। 

"बलिनो वडदोषस्य पश्च कर्माणि कारयेत् । 
यच्छिणः चौण्देइस्य ततछतं स्यादिषोपमम् ॥ 
मलायत्तं वलं पलां युक्रायत्तन्तु जोवनम् । 

तस्नाटूयतेन संरेत् यच्छिणो मलरेतसौ ॥ 
भ्रालियद्टिकगोधूमयवसङ्गादयो खिताः 

मद्यानि जाङ्गलाः पचिन्टगाः शस्ता विशो- 
विण 

खपिष्यलकं सयवं सकुलत्थं सनागरम् । 

दाडिमामलकोपेतं च्िग्धमाजं रसं पिबेत् ॥ 

तेन षड् विनिवर्तन्ते विकारा; पौनसाद्यः 1 
द्यतो दिगुयं मांसं सब्यैतोण्टगुं जलम् । 

पादस्थं सं स्कतश्चाच्ये षडङ्गो यष उच्यते ॥ 
तद्यथा । यवपक् १ कुलत्थपल १ छागमांस- 
मल 8 जलपसत ४८ शओषपल्ञ १२ तत; पलमिते 
ते संसछरणौयम् । तच कभमितं सैन्धवं देयं 
सौरभं हिङ्क च देयम् । पिष्यलौ नागरण्च 
थक् माषमितं कच्कोलत्य देयम् । दाड्- 
मामलकाभ्यामश्बलं साध्यम् । षड्ङ्गयषः ॥#॥ 
ककुभलक् नागवला वानरोबौजं विचूणितं 

पया! 
पकं मधुषटतयुक्तं ससितं यच्छादिकाषशरम् ॥ 
कागमांसं पयण्कागं छागं सर्पिश्च नागरम् । 
ागोपचेवा शयनं छागमध्ये तु यच्यलुत् ॥ 
मधुताप्यविइङ्गाश्सं जतुलोदहषटताभया, । 
न्नन्ति यच्छाण्मद्ययं से्यमाना हिताशिनः ।॥ 
ताप्यं सुवणमाच्तौकम् | 

“श्रकंरामधुसं युक्तं नवनौतं लिन् चयी । 
चौ रा्ौ लभते पुशटिमतुच्ये चाण्यमात्तिके ॥ 
विलोपलातुगा्तौरी पिप्यलौवहलात्वचः । 
अन्धाटू दिगुधिताूयिता मधुखपिषा ॥ 

यच्छा 

लेयेद्राजरोगाते कासश्वासत्तयातुरम् । 
पाश्चशूलिनमल्पासिं सप्रजिङकं रुचिच्युतम् । 
इस्तपादाङ्गदटाडे च ज्वरे रक्त तथोर्खगे ॥' 
सितोपला भिशौ। बला ख्यीला। इति 
सितोपलादिर वले; ॥#॥ 

जातौ फलं विड्ष्धानि त्िच्रकं तगरं तिला। 
तालौश्रं चन्दनं शुण्टौ लवङ्गएपकुश्विका ॥ 

कपू रच्चाभया धात्तौ मरौत्वं पि्यलौ तुगा । 
रुषामत्तसमा भागाञ्चातुजातकसंयुताः। 
पलानि शप्र भद्धायाः सिता सबसमा मता॥ 

चृशेमेतत् तयं कासं शासष् ग्रहरगेगदम् । 

च्रोचकं प्रतिश्यायं तथा चानलमन्दताम् । 

रतान् रोगान् निहन्त्येव ठचमिन््रा शनियेधा ॥ 
बालरोगाधिकारोक्तं तैलं लाच्चादि योजयेत् । 

च्यभ्यष्े यच्छिणो नियं उपद्यो पदैश्रतः ॥ 
ति जातौफलादयचु यम् ॥#॥ 

(वासकस्य रसप्रश्य माखिकासितश्करा। 

पिप्पलो हिपलं तावत् सपिषच् श्रमैः पचेत् ॥ 

तस्िन् लेहत्वं मायाति श्रौते चौदरपलाश्कम् । 
दत्वावतारयेद्रेयो लोपो लेहोभ्यसत्तमः ॥ 

निदडन्ति राजयच्छयाणं कासं खासख् दारुणम् । 

पाश्ेभूलश्च इच्छं रक्तपित्तं ज्वरन्तथा ॥' 
इति वाखावलेष्डः । % ॥ 

अथ अवायादिदेतुकशोषविकितखा। तत्र 

अवायशोषन्िकित्षा । 

यवायग्रोषिणं चौररसमांसान्यभोजनेः। 
सकूलेमेधुर छ दयजौ वनौय रपा चरेत् ॥ 
रसो मांसरसः सङ्रलष्ितेः॥ #॥ शोकशोष- 
चिकित्या। 

'इषैयाश्वासते; चौरे; चिग्तेमधुर शतक; । 
दोप लेभिश्ातरैः भोकश्रौषस॒पाचरेत् + #1 
दयायामश्रोषतिकित्षा। 
'यायामश्रोषियं जिग्ये; चतच्चयह्ितैषदिमे । 
उपरा चरेज्वौवनौ वैविधिना सश्िकेय तु 1*#॥ 
अष्वशोषन्विकित्ा। 
'आस्यासुसीरिवाखपैः तेम धुरट "देः । 
अच्रमांसरसा्ारैरध्नश्योषसु पाचरेत्ः*५॥ 
ब्रणशोषचिकित्या । 
'व्रयश्रोषं जयेत् चिम्वेदौँ पतेः खादश्रौ तसे । 
देषदनवेरनग्ेनया यृषमांसरसादिभिः ॥#\ 
अथोरःच्तचिकिल्घा । 

“बलाश्चगन्वः ओपणौं बहपएत्तौ एननेवाः। 
पयसा निव्यमभ्यस्ताः श्रमयन्ति चतत्तयम् ॥' 

श्रीपं गम्भारौ। बह्पुत्चौ शतावरौ। इति 
बलादिचूणम् ॥५॥ 

खला पचत चो दाता पिप्यल्यद्व पलं एयक । 
खितामधुकखव्नरन्टदौकाख्च पलोन्मिताः ॥ 

सचूरय मधुना बुक्ता वटिका संप्रकल्ययेत् । 
अच्तमाच्रा ततश्व भच्चयेच्च दिने दिने ॥ 

चतच्चयं ज्वरं कासं श्वासं शिका वमिं 

श्नम् । 

मका मठेंटठवां प्रोषं पाचमरलमरोचकम् ॥ 

यच्छ्मा 

श्लोदानमामवातथ् रक्त पित्तं खरच्तयम् । 
रुलादिगुटिका इन्ति टष्या सन्तपेणौ परा॥ 
ब्रा्ताया; प्रस्थमेकन्त॒ मधुकस्य पलाष्टकम् । 

पचैत्तोयाष्टके शुं पादशरोवैय तेन तु ॥ 
पलिक्रे मधुकदाच्चे पिष्टे छषापलदयम् । 
प्रदाय सपिषः प्रस्थं पचेत् चौरे चतुर्ग॑ये ४ 
सिद्व शीते पलान्यष्टौ शकंरायाः प्रदापयेत् । 
ख्तद्रात्ताष्टतं सिद्धं चतक्तौगे सखावद्म् । 

दातपित्तच्वरश्वासविस्फोटकषलौमकान् । 

प्रदरं रक्तपित्तश्च इन्यार्मांसवलप्रदम् ॥ 

इति द्रात्तादिषटतम् ॥*%॥ 

्तौरे धात्र विदारौक्तुवरौशाश्च तथा रसे । 
पचेत समे एतप्रस्थं मधुरौ; कथेसम्मितैः ॥ 
डाक्चादिचन्दनोश्रौरशकंरोत्यलपद्केः ) 
मधुककुसमानन्ताकाश्स रौढणसं ची ॥ 
प्रस्था मधुनः प्रीते श्रकराद्वंतलान्तथा । 
पलाद्ंकां ख सं च्रये त्वगेलापचकेश रान् ॥ 
विनौय तत्र संलिद्यान्माचां नियं सुयन्ितः । 
अन्टतप्राश्मिद्येतदश्चिभ्यां परिकीर्तितम् \ 

्तौरमांखाधिनां दन्ति रक्तपित्तच्ततचयम् । 
दष्णारुचविश्वासकासच्छ हिं ख चछा प्रमदे नम् । 
खजलच्छरल्वरप्न्च बच्छ स्रौ रतिवहं नम् \" 

इति अन्टतप्राश्चावकेद्ः 1 #॥ 
'्यदूयच्च तपेशं श्रौतमविदाद्डि दितं लघु । 
अन्नपानं निधैयन्तत् चतन्तोरः सुखार्थिभिः ॥ 

शोकं सिय; क्रोधमदयताख् 
त्येद्ष्टारान् विषयान् भले । 

तथा हि जार्तौँस््िद शान् गुरू" 
वाचश पुर्याः इद णुयादिलेभ्यः ॥* #॥ 

अथ. राजयच्छणि रसाः। अन्टतेश्वरो रसो 

राजयच्यणि रसेनरचिन्तामणौ । 
“रखभख्ाग्टतासत््व' लौं मधुटतान्वितम् । 
अग्डतेश्वरनामायं षड्जो राजयच्यजित् ॥' 

इति अन्टतेच्रो रसः 

रसभस्नः मारितो रसः । अन्डताखतत्व' गुड चच 
स्त्वम्. लौहं मारितम् ॥ #॥ । 
चयो" मारितात् खतादेकोए"णो हेम- 

भसत; । 
रको. शो टतताज््रस्य शिला मन्धश्च तालकम् । 
परद्येकं भागयुम्मं स्यादेतत् न्वे विच्ण्येत् ॥ 
वराढटौः पूरयेत्तेन कागौत्तौरेय टङ्कणम् । 
पषा तेन सखं रुहा श्टड्वाखूे ता पूरयेत् ॥ 
सतो गजपुटे पक्रा चणेयेत खाङ्गशौतलम् । 
रसो राजग्टगाङ्ोएयं चतुर्ग ञ्ज; चयापदः ॥ 
मरिचेरू्नविंशव्या कणाभिदरशभिस्तया। 

मधुना सपिषा चापि दद्यादेतं रसं भिषक् ५ 

अनेन नश्यति त्तिपरं वातश्चग्मभवक्तवयः ॥' 

इति राजग्टगाङ्ो रसो राजयच्छणि रसेख- 

चिन्तामणौ ॥*॥ 
शुखं दिधा गन्धं कुथात् खलेन कण्लसौम् । 

तयो; समं तौच्छाचं मदयेत् कन्धकाद्रवः ॥ 

चियाममाएतपे गोलं तान्बरपाज्नं विघ्ठारयेत् । 



यच्छा 

च्याच्छारैररूपचेण स्यादुषां यामयुग्मतः ॥ 
घान्यराश्यौ न्यसेत पञ्चादद्टोराचात्तटुद्वरेत्। 
संचरं गालयेदस््े सत्यं वारितरं भवेत् ॥ 

चिकटचिषलेलाभिर्जातौफललवङ्गकः । 
नवभागोच्लितरेमे; लम रुष रसो भवेत् । 
निष्कदयमितं जिद्यं मधुना सह शेषयेत् । 
अवमन्िरसो नाना कासच्चयद्रः परः ॥' 

शति अभिरसः श्रा ङ्गंधरे ॥* 
इति भावप्रकाशस्य मध्यवच्छ दितीयभागे 

राजयच्छाधिकारः॥ # 1 (अथास्य पौराणिकं 
विवरणं यथा,-- 

«दिवौकसां कथयतान्टपिभिर्वे श्रुता कथा । 
कामथसनसंयुक्ता पौराणौ शशिनं प्रति॥ 
सोहहिण्यःसमतिसक्तस्य शरौर नानुरत्ततः। 
अजगामास्पतामिन्दोदं हः सेहपरिच्तयात् ॥ 
दुष्ट यामखम्भोगाच्छंषाणाच्च प्रजापतेः 

क्रोधो निश्वासरूपेण सनिमाचिःखटतो सुखात् ॥ 

प्रजापतेद्दि दद्िटरष्टार्विश्रतिमेशुमान्। 

भाथे प्रतिजया न च खन्ाख्दततेत ॥ 
गुरुणा तमवध्थातं भायाखसमवर्तिनम् । 

रजोन्धमवेलं दीनं यच्छा शशिनमाविश्रत् ॥ 
सोऽएभिभरूतोग्तिगुरुणा गुरक्रोधेन निष्यभः 
देवदेव्धिंखितो जगाम शरथं गुरुम् ॥ 

चथ चन्द्रमसः शुद्धां मतिं ब॒ह्धा प्रजापतिः 
भ्रसादं तवान् सोमस्ततोगश्छिभ्यां चिकित्- 

सितः ॥ 

ख विसुक्तपदखन्द्रो विरराज विद्रोषत;। 
तेजसा वद्धितोच्छभ्यां शुद्धं सत्वमवाप च ॥ 
क्रोधो यच्छा ज्वरो रोग रको्यो डुः खसं जितः 
यक्ञात् ख राज्ञः प्रागासौद्राजयष्या ततो 

मतः ॥ 
ख यच्छा इद्ुतोठ्िभ्यां मानुषं लोकमागतः 
लब्धा चतुन्िधं हेतु समाविशति मानवान् ॥ 

अयथावलमारम्भं वेगखन्धारण तयम् । 

यच्छ; कारणं विद्यात् चतुथे विधमाप्रनम् ५" 

च्यस्य विशेषदेतुयेथा,-- 
<दुद्धाध्येयनभाराध्न लद्धनश्नवनादिभिः। 

पतत्रैरभिघातेर्वा साइकेवां तथापरे; ॥ 
चआययाबलमारम्मोजेन्तोररखि विते । 
वायुः प्रकुपितो दोषाबुदोर््योभौ विधावति ॥* 
कथास लक्षणादिकं यथा,-- 

«ख शिरःस्थः शिरःशूलं करोति गलमाभितः। 

कण्डोद्वं घश्च कासख् स्वरभेदमरोचकम् । 
पाश्वेश्रलखख पाच्े्ो वर्चोभेदं गुदे स्थितः । 
जम्भां ज्वरश्च सन्धिश्य उरःस्थश्चोरसो ख्जम् ॥ 
चछणनाचोरसो रक्तं काखमानः कफानुगम् । 
जर्नरेणोरसा कच्छरसुरःगूलौ निरस्यति ॥ 
इति खाइविकं यच्छा रूपिरेतैः प्रपद्यते । 
रखुकादश्भिरात्मन्रो भजेत्तसान्न खादइसम् ॥ 
दौम्वादा इणितादा भयाद्वा वैगमागतम् । 

बातश््चपुरौषाणां निण्क्ञाति वदा नरः ॥ 

वदा व्ैगप्रतौषातातव् कफपित्ते खमौरयन् । 

र, €~ 

५ 

यजतिः 

ऊङ्खं तिथगधः कुख्यादिकारान् कुपितोऽनिलः) 
प्रतिश्यायख् कासष् खरमेदमरो चकम् । 

पाच्ैगरूलं शिरःशूलं च्चरमंसावमदेनम् ॥ 
अङ्गिमदं सद्ुश्दिवोभिदं चिल्तणम् । 
रूपारपेकादशेतानि यक्ता येरुच्यते मद्धान् ॥” 

इति चरके चिकिल्धास्थाने अषटमेग्ध्याये ॥ 

अस्य चिकित्धा यथा,-- 

“काषनं रलचिन्द्र मौक्तिकं लौ इमभ- 
कम् । 

विद्रमं ग्टतवेक्रान्तं तार तान्तव वङ्खकम् ॥ 

कस्लरिका लवङ्कष् ल7तिकोषेशलवालुका। 
प्रयेकं बिन्द्माचच् सयं मप प्रयततः। 
कन्यानौरेख समहय के्राजरसेन च। 
अजाक्षौरेण संभादयं प्र्ेकं दिवस्चयम् ॥ 

चतुग ज्ञाप्रमाथेन वटिकां कारयेद्धिषक् । 
अनुपानं प्रदातयं यथादोघानुसारतः॥ 

नानारोगप्रशमनं सर्व्वोपद्रवसंयुतम् । 

यं इन्ति तथा कासं यच्छाणं श्वासमेव च ॥ 
परमेषान् विंश लिष्देव दोधज्यससत्थितान् । 
ख्यन् रोगान् निदमरागु भास्करस्तिमिरं 

यथा ॥* 

इति ठटत्काखनाभवटौ ॥ 

मशिलाणतुमधुखोषताप्यलौहर जांसि च । 
चगैरेणालोडितस्यासु यच्छा चयमवाप्रथात् ॥ 

इति शिलाजलादिलौदम् ॥*#1 
षति वेदयकरवे्रसारषं यद्धे राजयच्याधि- 
कारे॥#॥) 

यच्छन्, [त्] चि, दागकी। उपरमकत्ता। 
दानधातोयंमधातोख शदप्र्ययेन निष्यन्नः ॥ 

यज,रेन यौ देवाचै(दानसङ्गकतौ । दति कषि- 
कल्यहुमः ॥ . ( भ्वा०-उभ०-खक०-अनिट् । ) 
सङ्गस्य छषति; सङ्गलतिः । रे, इष्यात् । स, 

यजति यजते विष्यं सधीः पूजयतीद्यधैः। 
पशुना रुदं यजते पु रसद्राय ददातेः । 
यजति खम्तं खन् सता स सङ्गं करोतौयर्थः। 
च्यौ, यष्टा । इति दुर्गादाचः ॥ 

यजतः, पँ, (यजतौति । यज् + ^शष्टडशियजि- 
पविपच्यमितमिनमिषथिभ्यो>तच् ।* उखा० 
३।१९०।द६ति अतच् ।) ऋलिक। इति सिद्धान्त- 
कौसदौ \ ( ऋषिविद्नोषः। खतु ऋग्वेदस्य ५ 
म° ६०।६८ । उक्तयोः ऋषिः + चि, यश्य) 

धथा, ऋग्वे । १।१५८१।३। 
“अदं पूरन्नों यजतो धिष्या यः ६५ 

भ्यलतो यष्टयः; 1” इति तद्भाष्ये खायथः 1 
वथा च वच्रैव।२।५।८। ` 
“यथा विद्धा अरं करदिन्धेभ्यो यजतेभ्यः; ।* 
«“यजतेभ्य; खर्न॑भ्यो यजनीयेभ्यो देवेभ्य; ।* 
इति तद्धाष्ये खायखः; ॥) , 

यजतिः, पु, (यच् + बादलकात् अतिः ।) यामः । 
यथा,- 
«यजति येयलामष्ं कुात्राजुयाचेषु ।* 

द्रति मलमावव्ल्टता श्रुति; ॥ 

यजिः 
यजच्रः, प, (यज्नतोति । यज् +-^“अमिनच्ियलि- 

वधिपतिभ्योएचन् 1” उणा० इ६.। १०५ । इति 

अजनन् । ) अम्िहोचौ। श्द्यणादिकोषः\. 
(यलनश्रीरे, चि । यथा, ऋग वैदे 19।५२।१६। 

५^परिता च तन्नो मदान् यचो 

विश्वेदेवाः समनसो जुषन्त ॥” 
भ्वजचः यजनश्यौलः।* इति तद्भाव्यं सायणः \) 

यजन्, [त्] पु, यागक् । यजधातोः श्रढप्रख्येन 

जिष्यन्नः ॥ 

यजनं, कौ, (इच्यते इति । यज् + च्छट ।) यागः; 

( वथा, महाभारते । 9 । ५३1 ३७ । 

4यस्य सेन््रामरगणा खस्पतिपुरोगमाः। 

देवा विश्वद्टज; सव्वं यजनान्ते समाचते ॥*} 
तत्तु ब्राह्चणस्य धट कम्भान्तगेतकम्मे विरो । 
यथा, मानवे १ अध्याये । 

अध्यापनं अध्ययनं यजनं याजनं वधा | 

दानं प्रतिग्श्येव न्राक्चणानामकस्पयत् ॥* 

चस्य लच्चणं यथा। परुक्तौराच्यपुरोडास- 

सोमौषधिचसप्रश्टतिभिदविभिं; खदिरपलाशा- 
अत्यन्यमोधो डम्बर प्र्टतिभिः समिद्धिः खकसवो- 

दखलस॒षलङुठारखनिच्रयूपदासदभ चम्भयाव- 

पविचभाजनादिभिद्रेयोपरकरणेरुब्गाट हो चध्वर्थं 
ज्रज्ञादिभिक्छत्विग्भिः काञ्यनेमित्तिकाग 

पच्चादिपूनकाणां यथोक्तदचिणानां समापनं 
यजनम् । इति श्राह्वविवेकष्टतदेवकवचमम् ॥ 
(रच्यतेऽचेति । वज् + अधिकरणे ट्) यन्न 
स्थानम् । यथा, ओीमङ्धागवते। ४।8।६। 

^न्ददाव्यैयःकाष्चनदभे चमभभि- 
जिंखटश्भाख्डं यजनं समाविशत् ॥* 

भ्यजनं यज्नस्थानम् ।” इति तङ्टकायां ओीधर- 
खामौ॥\) 

यजन्तः, प, यागककैा । यजध्षातोभेच् परयेन 
भिष्यत्र; । इति सिह्वान्तकौस्दौ ॥ 

यजमानः, पु, (यजतीति । यज् + श्रानच् ।) अध्वरे 
च्ारेष्टा। तत्पायः । व्रतौ र यष्टा३। इवय 

मरः ।२।७।८॥ (यथा, ओरीमद्धागवति । ३।१६।८ । 
“नाहं तथाद्भि यजमानहविर्विताने 

खतदृषटतश्च तमदन् इतसेरुसखेन ५* ) 
«ब्र्यादित्रयं यजमाने। अध्वरे यागविपये मम 

इषटखम्यादनाय यथार्थे कम्मे कुर इति ऋलि- 
जामादेश्रको यागस्डामौ ब्र्यादिश्न्द्नरयवाच्य 

इव्यधे; । ब्रतमेखाणिनादिधारणं विदतेभस् 
अतौ इन् । यजते दति नि येष्टा। शाने 

यलमानः। ख ब्रतौ सोमपानवति अध्वरे यज- 

मानः; खन् दौचित उच्यते अन्धच्ाप्यपचारात् । 
दौच मौखच्योपनयनव्रतादेश्ेषु क्तः दौचा- 
श्रन्दादितो वा।* इति भरतः 

यजाकः, चि, (यजतोति । यच् दाने + कन् ।) 

दानकक्ता । इदटुणादिकोषः ॥ 
यजिः, पु, (यलतौति । यल् + “सब्वेधातुभ्य इन् 1” 
उणा ।११७ इति दन् ।) यष्टा । इटुखादि- 
कोषः । 



यजुः 
यजुः, [ स् ] लौ, (दल्यतेढनेनेति । यज् + ^अर्नि- 

एवपियजोति ।* उणा २ । ९.९८। इति 

उखि; ।) वेदविश्ेषः। इद्यमरः। १।६।३॥ 
«इण्यतेएनेनेति यजुः । यजै जौ देवाचैादानसङ्ग- 
शलौ । चाससिस् इति उस् ।*इति भरतः ॥५॥ 
अपि च। यजुराह जेमिनिः। श्रेषै वा यज्ञुः- 
शब्द । श्रोषि ऋक्सामभित्रे मन्ति तत 

यण्भन्रजातं प्रविष्य परितं गानादिविच्छद- 
रहितं तत् यज्ञुरिति। इति तिथ्यादितत्वम्।॥ 
यजुरेदस्य षड्श्ौतिभदा भवन्ति । तत्र चरका 
नाम दादश भेदा भवन्ति। चरकाः \ अह- 
रका; २ कठा; ३ प्राच्यकडठा; ४ कपिष्टलकठाः५ 

च्ौपमन्याः ६ आडालकटठाः 9 चाराव- 
णौयाः < बारायणौया; ६ वाततैान्तवेया; १० 
श्ेताशचतराः; ११ सैत्रायणौयाश्चति १२ । तन्न 

से्ायणौया नाम .सप्न भेदा भवन्ति। 
मानवाः १ इन्डभाः २ चैकया; ३ वारादहाः ४ 
ारिग्रवेयाः ५ श्यामा; ६ श्यामावनौया- 
खेति 9 । तेषामध्यवनमष्टौ शतम् । यजुः- 
सदस्रःरयधौद्य श्खापारो भवति। तान्धेव 
दिगुणान्यधौव्य पदपारो भवति । तान्व चिगु- 
णान्धथोद्यं क्रमपारो भवति। षड्ङ्गान्यधौव्य 

षड्ङ्गविदूभवति। शित्ता कल्पो अकरणं निरुक्तं 
चन्दो ज्योतिषमि्यङ्गानि। तत्र प्राच्योदौच्यां 
नेया निक्यः। वद्ध चानसनेया नाम सप्त- 
द्र मेदा भवन्ति। जाबाला; ९ ओौधेवाः; २ 
काणा; ३ माध्यन्दिन; 8 शापौया, ५ 

तापायनौया; ६ कापाला; 9 परौष्डवत्शाः = 
च्ावटिकाः € परामावदटिका; १० पारा- 

श्रा; ११ वेधेया; १२ प्रेनेथाः; १३ अौधेयाः१४ 
गालवा; १५ वेजवा; १६ काव्यायनोया- 
अति १७ । प्रतिपदमनुपदं कन्दो भाषा धर्म्मो 
मौमांसा न्धायस्तकं इलयुपाङ्गानि भवन्ति। 
उपज्योतिषम् १ साङ्गलत्तणम् २ प्रतिन्ना३ 

. अनुवाक्यम् ४ परिसंख्या ५ चरणण॒द्म् ६ 

आाह्वकल्यः ॐ प्रवराध्यायच्च ८ ग्रासम् ६. 
करतु; १० संख्या ५१ अनुगमः९२ यञ्गम् १३ 

पाश्वानः १8४ होचकम् १५ पश्वः १५ उक्- 

चानि १७ कूग्भलच्षणम् १८। इयष्ादशमरि- 
शिष्टानि। 

^ ससे श्रते न्यने मन्ते वाजसनेयके । 
युक्तं परिसं श्यातमेतत् सकलं सशुक्रियम् ॥ 
यन्धां ख परिसंस्यातं त्राद्मणश्ख चतुग॑णम् । 
अदावारभ्य वेदान्तं तद्चद्याहतिपूमकम् । 

येदमध्याव रुतेवां होमान्ते तु समारभेत् ॥ 
शच तेत्तिरयका नाम दिमेदा भवन्ति) 
ौख्याः खाख्डिकेयाञ्चेति। तच्च खाकिकेया 
नाम पश्चं मेदा भवन्ति। च्यापस्तम्बी १ वौधा- 
यनौ २ षद्याषाएौ ३ डिरण्यकेश्रौ 8 ौधेया- 
खति५। तत्र कडठानान्तपगानविद्ेष;। चतु- 
अत्वारिं्ल्येपय््ान् । 

मन्त्राद्यणयोवद्द्िगुणं यच प्रयते । 

४२ 
यन्नः 

यज्ुनंदः ख विज्ञयोण्े शाखान्तराः स्छताः 1” 
यजु चंदस्य धनुनंद उपवेदः । यजुजंदस्य भार- 
इानगोचरम् । रुदररेवद्यम् चे्भं छन्दः । यज्लु- 

जद; छशः। दौषे;। कपालौ । तान््रवणेः । 
काष्चननयनः। अदिद्यवणेः वर्थ न। पष्ठारति- 
माच; । अस्य ध्यानम् । 

“वन्दे रौब्रं चैमं ताश्नवये 
भारदाजं रकमनेचं छथ्राङ्गम्। 
यशुर्दं दौषेमादिटग्ये 
कापालैनं पच्च चारन्निमाचम् ॥*“ 

यद्दं टेषतं रूपं गोत्रं प्रमाणं न्दो वणं 

वशंयति स विद्यां लम्ते स विद्यां लभते। 
जन्मजन्मनि वेद्पारो भवति। जन्सलन्मनि 

वेदधारो भवति। अव्रतो ब्रतौ भवति, 
प्रयतः प्रयतो भवति। अब्रह्मचारी ब्र 

चारौ भवति। जातिसररो जायते) इति 
चरगयह्म् ॥ ( ऋकसामभिन्नो मन्हविश्नेयः। 
इति केचित् ॥) 

यचुर्व॑दः, पु, ( यज्ञुरेव वेद; । यज्जुषां वेद एति 
वा|) वैदविश्रेष;। तस्याधिपतियेधा,- 
^ऋखदाधिपतिजींवः सामवेदाधिपः कुजः । 

यज्ुचंदाधिपः करः शशिजोएधग्धवैदराट् ॥* 
इति च्योतिषम् ॥ 

अस्य वक्ता व्ेशम्यायनः। स तु श्यादावेक 
रुासौत्। यथा,- 

“ऋग्वेदश्नाववं पेलं जगाद स महासुनिः । 
यज्ुजंदप्रवक्तारं परशम्यायनमेव च ॥ 
जेमिनं सामवेदस्य वकं सोऽन्वपद्यत । 
तयेवाथ्वेदस्य सुमन्तुगटधिसत्तमम् ॥ 
रुक परासदूयज्ु चंदस्तखतुध कल्पयत् । 
-चातुहोत्रमभूट्यसिंरून यन्नमयाकरोत् । 
अध्वयेवं यज्लुभिः स्याटग भिहोचिं दिजोत्तमाः । 
उहाचं सामभिश्चक्रं न्मत्वच्ाप्यय भिः 

ततः; स ऋतच उड ऋष्वदं तावान् प्रभु; 
यज॒षिच यजुव्वदं सामवेदश्च सामभिः 

रखुकविंशतिभद्न ऋश्वदं कछतवान् पुरा। 

श्खानान्तु ग़रतेनाय यज्ञुचद्मधाकरोत् ॥ 

सामवेदं सदखण श्राखानाष्च विभमेदतः। 
अथव्ाणमथो वेदं बिभेद नवकेन तु ॥* 

इति कौर्म ४६. अध्यायः ॥ 
यज्ञः, पै, इज्यते इविर्ौंयतेण्च। (इव्यन्ते दैवता 

अच्रदूतिवा। यज् +“यजवयाचयतविच्छप्रच्छ- 

रत्तो नड् ।* ३।३।६० । इति नड् । ) यागः । 
तत्पायः; । सव; २ अध्वर; ३ यागः ४ सप्त- 
तन्तु; ५ मख; ६ क्रतु; 9 । इयमरः ।२।७।१३॥ 
इष्टिःस इष्टम् ६ वितानम्१० मन्युः ११ आदवः; 

१२ सवनम् ९३ इवः १४ अभिषवः १५ होमः 
१६ वनम् १७ मह; १८। इति श्ब्दरत्रा- 
वलौ ॥ स चिविधः। सात्तिको राजसिकस्ताम- 
सिकञ्च । सालिकयह्ो यथा.- 

“अफलाकाङ्किभियेन्नो विधि्ष्टो य इच्यते । 
यष्टदयमेवैति मनः समाधाय स सालक; ॥ 

यन्नः 

राजसिकयन्नो यथा,- 

«वपभिसन्धाय तु फलं दम्भाधेमपि सैव यत्। 
न्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥” 
तामसिकयन्ञो यथा,- 

“विधिद्धोनमदष्टात्रं मन्वह्यौ नमद्िणम् । 
श्रद्धाविरहितं यज्नं तामसं परिचचते।” 

षति ऋरीभगवद्गौतायाम् १७ अध्यायः ॥ #॥ 
स्च नानाविधः । यथा,-- 

श्रययज्ञास्तपोयन्ना योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयन्नाश्च यतयः शंसितव्रताः ॥” 

दूति ग्रोभगवङ्ञौतायाम् ४ अध्याय;॥ # ॥ 

पश्च यन्ना यया,-- 
“अध्यापनं ब्रह्मयन्न; पिद्टयज्ञस्तु तपरेणम् । 
दोमो देवो बलिर्भोतो बृयनोएतिथिपूजनम् ॥* 

इति गारुड ११५ वअध्यायः॥ #॥ 
(तथाच मनुः । ४ । २१--९२। 

“ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयन्नख स्वद्] । 
नरयज्ञं पिय यथाशक्ति न हापयेत् ॥ 

रखुतानेके महायज्ञान् यज्ञशास्त्रविदो जनाः) 

अनोदमाना; सततमिन्ियेष्वेव जहृति ॥” 
च्परपच्चयन्ना उक्ता यथा, शिवधुराशे वायु- 
सं ितायासुत्तरभागे । १८ । ८६--१०६ । 
“कम्भयज्ञस्तपोयज्ञो जपयज्ञस्तु त्तर; । 
ध्यानयन्नो त्ानयन्नः पच्च यन्ना; प्रकौत्तिताः ॥ 
कम्भयन्नरता; के चित्तपोयज्नरताः परे। 
जपयज्ञरताखचान्य ्यानयन्नरतास्तया ॥ 
त्ानयन्नरताश्वान्यं विशिटाशोत्तरोत्तरम् । 
कम्भयन्नो हिधा प्रोक्तः; कामाकामविभेदतः॥ 
कामान् कामौ ततो मुक्ता कामासक्तः पुनभेवेत्। 
अकामो रुद्रभवने भोगान् सेक्घा ततच्चुतः॥ 
तपोयन्नरतो श्रूत्वा जायते नाच संश्रयः। 
तपखो च पुनस्तस्मिन् भोगान् सक्र! तत्खुतः ॥ 
जपध्यानरतो भूत्वा जायते सुवि मानवः । 

जपध्यानरतो मनयस्तदै{शदवशादिद॥ 
चानं लब्धा चिरादेव शिवसायुच्यमाघ्नवात्। 

तस्ान्सक्तौ शिवाज्ञप्रः कम्भयन्ञो५भि देषिनाम्। 
अकामः कामसंयुक्तो बन्धायेव भविष्यति । 

तस्मात् पञ्चसु यज्ञ ध्थानन्ञानपरो भवेत् ॥ 
ध्यानं जानद् वच््ास्ति तोणंस्तेन भवायेवः 
द्िसादिदोषनिर्म॑क्तो विशुहश्ित्तसाधनः 
ध्यानयन्न; परस्तस्मादपवमंफलप्रदः 
बहिः कम्मेकरा यद्वन्नातौवफलभागिनः ॥ 

ष्टा नरेन्द्रभवने तदद्च्रापि कभ्मिणः। 

ध्यानिनां डि वपुः च्छा भवेत प्र्यच्चसैश्वरम्॥ 
तेह कम्निणं स्थलं ्टत्काष्ट दीः प्रकल्पितम् । 
ध्यानयज्ञरतास्तसाटवान् पाषाण्च्छन्मयान् ॥ 
नाद्यन्तं प्रतिपद्यन्त शिवयाथाल्मप्वेदनात् । 

्ाल्मस्थं य; णि वन्त्यक्रा वद्धिरभ्यचचैयेत्नरः ॥ 
इस्तस्थं फलसतद्टन्य लेत् कूपं रमात्मनः 1 
ज्ञानात् ध्यानं भवेत् ध्यानाजृज्ञानं भूय; प्रवततैते॥ 

तदुभाभ्यां भवैन्मक्तिस्तसात ध्यानरतो भवेत् । 
इादश्ान्ते तथा ह ललाटे भूवुमान्तरे ॥ 



यन्नः 

नासाय वा तथास्य वा कन्धरे हदये तथा 
नाभौ वा शाश्तस्थाने अह्धाविदधनचैतसा ॥ 
बहििागोपचारेण दैवं रेवौख् पूजयेत् । 

च्थवा पूजयेन्निद्यं लिङ्ख वा छतकेपि वा॥ 
बद्धौ वा स्थरे वाय भक्ा वित्तानुसारतः ॥ 
अथवान्तञ्चद्धि व पूजयेत् परमेश्वरम् । 
अन्तव्यागरतः पूजां बहिः ङन्दौंत वा नवा॥*) 
अस्योत्मरत्तियेया,-- 

ऋषय ऊचुः। 
«कथं यज्ञवराइस्य देहो यज्ञत्वमाप्रवान् । 
चेतात्वमगमन् पत्ता वराहस्य कथं चयः। 

तच्रोभ्य ओ्ओष्यमाणानां कथयख महामते! .॥ 

श्रोमाकंखडेय उवाच । 

शटणध्नं दिजश्यादू ला यत् एषो मदत् । 

यक्नेषु देवास्सिषन्ति य्न सव्ये प्रतिष्ठितम् ॥ 
यन्ञेन भियते एथ्वौ यज्ञस्तारयति प्रजाः 

त्नेन भरता जौवन्ति पजेन्धादन्नसम्भवः ॥ 

पजेन्यो जायते यज्ञात् सकं यज्नमयं ततः। 
स यज्नोभूदहराहस्य कायात् श्रम्भुविदारितात्॥ 

यथाहं कथये तद्र; शदस्ठन्तर बहि ता दिजा; । 
विदारिते वराहस्य काये भगंख ततृच्तणात् ॥ 
हविष्णशिवा देवाः स्येव प्रमथ; सद्। 

निन्यजंलात् ससुत तच्छरीरं नभः प्रति॥ 

तहिभेजु; श्ररौरन्ते विष्णो ् क्रण खशः 
तस्याङ्गसन्पयो यन्ना जातास्ते वे ए्थक् एथक् ॥ 
यसनाद्ूयसाच ये यन्भास्तत् श्टखन्तु मद्षेयः 

अनासासन्धिना जातो ज्योतिष्टोमो महाध्वरः 

इनुश्रवणसन््योस्तु वद्भि्टोमो यजायत । 

च्तु्वो; सन्धिनातु त्रा्यष्ोमो अनायत ॥ 
राजः पौनभवष्टोमस्तस्य पोचोषसन्विना । 
टदश्योमददृोमौ जिहाखलाद्मजायत ॥ 
अतिरात्रं सरेरालमधोजिङ्ान्तरादभूत् ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज; पिटटयज्नस्तु तपरेणम् । 
छोमो रैवो बलिर्भौतो वृयन्नोतियिपूजनम् । 
च्ानं तपंणपथन्तं निययन्ञाञ् सश्च; । 
कण्ठसन्धे; सस्सतृपन्ना जिह्ातो विधयस्तथा ॥ ॥ 
वालिनेधो मद्ामेधो नरमेधस्तयेव च । 
प्राणिद्धिखाकरा चेभ्न्घति जाता; पादसन्वितः॥ 
रजख्योएय कारौषो वाजपेयस्तयैव च ॥ 
एष्टसन्धौ खसुतपन्ना सहयज्नास्तयेव च ॥ 
प्रतिष्टोत्सगंयन्नाख दानश्राह्वादयस्तथा । 

इत्पन्वितः ससु त॒पन्नाः साविचौयन्न खव च॥ 
सर्व्घां साघका यन्ना प्रायश्ित्तकराश्च ये । 
ते मेएसन्षितो जाता वन्चास्तस्य महात्मनः 

रत्त;ःसचं सपर सरं सबद्धेवाभिचारिकम् । 

गोनेघो उत्तजापश्च खुरेभ्यो दयभवन्निमे । 
मायेष्टि; परमेष्टिश्च गौष्यतिर्भोगसम्भवः 

लाङ्गलसन्धौ संजाता अमिष्टोमस्तयेव च ॥ 
नेमित्तिकाञ्च वे यज्वा; संक्रान्त्यादौ प्रकौ- 

सिताः 
लाङ्गलसन्धौ ते जातस्तथा इादशवापिकम् ॥ 
तौंप्रयोगखामौ जयज्ञु;सङ्कषेणस्तय! । 

# =| 

यन्नः 

आरकमाथव्णद्येव नाभिसन्पेः ससुहताः ॥ 

ऋवचोत्कषैः ्ेचयन्नः पष्चमार्गोएतियो जनः । 
लिङ्गसंस्थानरेरम्बयन्ना जाता जानुनि ॥ 
खवमद्टाधिकं जातं सहस" हविजसत्तमाः ॥ 
यज्ञानां सततं लोका वैर्भायन्तेभधुनापि च। 
खगस्य पोचात् संनाता नासिकायाः ख्वो- 

भवत् ॥ 
अन्ये खुक्स्वमेदायेति जाताः पोच्रनासयोः 
स्रौ वाभागेन तस्याभूत् प्राबंश्रो सुनिसत्तमा,; ॥ 

द्टापूते यजुधम्मों जाता; अवणरन्धृतः । 
ङं दृाभ्यो ह्यभवन् यूपाः इश्ा रोमाणि चाभ- 

वन् ॥ 
उह्नाता च तथाध्वथ्यु होला खमिध खव च । 

अग्रदच्िणवामाङ्गपच्ात्पादेषु सङ्गताः ॥ 

पुरोडाशाः सचरवो जाता मस्तिष्कसच्चयात् । 

कर्न चयुगाच्नाता यञ्ञकतुस्तथा खुरात् ॥ 
मध्यभागोप्भवददी मेपए्ठात् कुर मजायत । 

रेतोधारास्तयेवाच्यं खरान्मन्ताः ससुहताः 
यज्ञालयः एष्टभागात् इत॒पद्मात् यन्न रव च। 
तदात्मा यज्नपुरुषो सुज्ञाः कचात् ससुह्ृताः ॥ 

रवे यावन्ति यज्ञानां भाखानि तच हवींषि च। 

तानि यज्ञवराहस्य शरोरादटेव चाभवन् ॥ 

रुवं यन्नवरादस्य श्ररौरं यन्नतामगात् । 
यद्रूपेण सकलमाप्यायितुसिदं जगत् ॥ 
रुवं विधाय यजन्तु ब्रद्चविष्णुमद्ेश्वराः। 
सटत्तं कनकं घोरमासेदुयंब्रतत॒पराः ॥ 
ततस्सेधां शरौराि पिरव एथक् एथक् । 
चिदेवाच्िशरौराणि ्धमन्ृखवायुभिः॥ 

सत्तस्य शरीरन्तु यधमन्मुखवायुना । 
ख यनेव जगतस्रर दच्िणाणिस्ततोढभवत् ॥ 

कनकस्य शरीरन्तु अपयामास केश्वः) 
ततोभ्भूहगादहं पद्याभिः पष्डव्रेतानभोजनः ॥ 
चोरस्य तु वपुः शम्भु्यापयामास वै स्वयम् । 
तत अहवनौयोप्मिस्ततच्चणात् समजायत ॥ 

श्मोचख्िभिजैगत् याप्रं चिष्धलं सकलं जगत् । 
खुतत् यच्च चयं निद्यं तिष्टति हिजसत्तमाः । 

समस्ता देवतास्तत्र वसन्तेढनु चरै, खद ॥ 
खतद्धदरप्रदं निद्यमेतदेव ्याल्मकम्। 

खुतत् चयौविधिखानमेतत् पर्यकरं परम् ॥ 
यसिन् जनपदे चेते हूयन्ते अखयस्त्रयः । 
तस्छिन् जनपदे निद्यं चतुर्ग विवद्वंते ॥ 
खतदः कथितं सनै यत् टं ह्वजसत्तमैः । 
यथा यन्नवराइस्य देद्ो यज्ञत्वमाप्तवान् । 
तथा च तस्य पुतच्चताणां देहास््ेतातवमागमन् ॥” 

इति कालिकापुराणे ३० अध्यायः ॥#। 

ब्रह्मण आदियन्ना यथा, 

पुलस्त्य उवाच । 
“पून्वेमेव मया स्यातं यदा खायम्भुवो मनुः. 
जातः परमधमनात्मा शतरूपापतिः खयम् ॥ 

खष्टा प्रजापतिः पन्ने खटटिकसणययो जयत् । 
वत्ख | त्वमेव संकल्प खल्पां ष्टि कुरु ह्यथ ॥ 

खयं तु पुष्करः गत्वा छत्वा यज्ञन्तु विस्तरम् । | 

यन्नः 

ज्लोह्गाता होताध्वथञ्चत्वारो यज्ञवाषका, 
रखककस्य चयञ्चान्ध परिवारा; खयं छताः 

रुते वे पोड्श प्रोक्ता ऋत्विजो वैदचिन्तका, । 
शतानि चौय षड्भिश्च यज्ञाः खषा; खय- 

म्भुवा॥ 
भौश्र उवाच । 

यज्ञस्य ब्रह्मणो विप्र ! समापषिं वद् खाम्युतम् ॥ 

पुलस्त्य उवाच । 
मन्वन्तरे यतौते तु यज्ञस्य वग्थोएभवत् । 

दचिणा ब्रह्मणा दत्ता प्राचौ होतुस्तुःदन्िणा॥ 
चऋध्ववे प्रतौ तु उद्ातु्वोत्तरा तथा। 

तैलोक्धं कलं ब्र्मा ददौ तेषान्तु दि 
णाम् ॥ 

धेनूनाख श्तं साष्टं दातं यज्ञसिद्धये । 
अध्वथूणां खषस्ाणि खेचछया दानमिष्यते ५” 

इति पाद खटटिखख् ३१ अध्यायः ।#॥ 

ब्राह्मणादौनां खधम्भयत्ता यथा,- 
“आर म्भयन्नाः चच्चाः स्यं ियेश्चा विशः 

च्छताः)। 
परिचारयज्ञाः श्रूदास्तु जपयज्ञास्तु त्राणाः ॥* 

इति माव्य ९१८ अध्यायः ॥#॥ 
हिं सायन्नस्य अधम्भजनकलतं यथा,- 

“तथा विश्वसुगिन््रस्तु यज्ञं प्रावत्तयत् प्रमु; । 
देवतैः सद संहत्य सब्वसाधनसंश्टतम् ॥ 

तस्याश्वमेधे वितते समाजम्ममहषेयः 

मदषयच्च तान् इषा दौनान् परशुगयांस्तदा 

विश्वं सजन्त त्वष्टच्छन् कोप्यं यन्ञविधिस्तव । 

धर्म्मो बलवानेष श्िंसाधर्मश्या तब ॥ 
ननः पशुबधस्विटस्तव वद्घन्वरोत्तम ! । 
अधम्मों धम्भघाताय प्रारः पशुभिखया ॥ 
नायं धर्म्मो ह्यधरम्मोभ्यं ग हिंसा धम्भ उच्यते। 
आगमेन भवान् धम्मे प्रकरोतु यदौच्छति॥ 
विधिदेन यज्ञेन धर्मंणाव्ययसेतुना ॥ 
र्वं विश्वसुगिन्धस्तु ऋषिभिस्तत्वदशिंभिः। 
उक्तोन प्रतिजग्राह मानमोहसमन्ितः॥ 

तषां विवादः सुमद्ान् जज्ञ इन्द्रमहधि- 
णाम् । 

जङ्गमैः स्थावर; केन यषटयमिति चोच्यते ॥ 
ते तु खिन्ना विवादेन त्यसुक्रा महषयः । 
सन्धाय वाकयमिन्रेण पप्रच्छ; खचर व्ुम् ॥ 

ऋषय ऊचुः । 
महाप्राज्न कथं ठस्तव यज्नविधिटरप!। 
उत्तानपाद ! परनूष्हि संशयं नो ल्द प्रभो | ॥ 

खत उवाच । 
श्ुत्वा वाक्यं वसुस्तषाम विचा बलावलम् । 
वेद् शच््रमनुष्छत्य यन्नतत्लसुवाच इ ॥ 

यश्बयं पशुभिध्यरथ खलफलेर प । 
हिंसा स्वभावो यज्ञस्य इति मे दशंनागमः॥ 

गवं छतीत्तरास्ते तु युक्तात्मानं ततो धिया । 
अवश्यं भाविनं दष्टा तमधौ दशपंस्तद्ा ॥ 
दृ्युक्तमाचो नृपतिः प्रविश रसातलम् । 

धममाणां खंश्यच्छत्ता राजा वसुरधो गतः ॥ 



यन्न 

तस्ताच्र वाचो रोरेन बहस्रेनापि संश्रयः। 

तस्नान्न हिंखा यज्ञस्य यदुक्तच्डषिभि; पुरा ॥* 

इति माद्छ ११६ अध्यायः ॥ 

ट 

यन्ञस्ा 

“विकङ्कतः सुवाटच्चो यन्थिला खादुकरटकः । 
सरु यज्ञट्चतञ्च कण्टकौ वाघ्रमाद्पि ॥* 

इति भावप्रकाश्स्य पून्धखद्छ प्रथमे भागे ॥) 

तदेदिकपयायः। वैन; २ च्यध्वर; ३ मेधः ४ यन्नथे्ा, स्वौ, ( यज्ञे खषा । ) सोमवक्ञौ । दति 

विद्यः ५ नाय; ६ सवनम् 9 होचा < इटिः 

६ देवताता १० मखः ९२ विष्णुः १२ इः १३ 
प्रजापतिः ९४ धम्म; १५ । इति पञ्चदश यत्न 
नामानि। इति वैदनिषण्टौ। ३ । १७॥ 
{ विष्ण; । यथा, मद्डाभारते ।१३।१४६।१९१७। 

नज्ञो यज्नपतियैच्वा यज्ञाङ्गो यक्षवाइनः ॥") 

यज्ञत्, चि, ( यज्ञं करोतोति। छ+ किप् । 

यागकत्ता । ( यथा, गरीमङ्धागवते ।४।४।७ । 
«तामागतां तत्न न कञ्चनाद्रियद्- 

विमानितां यज्नकछषतो भवाच्ननः; । 

ऋति खर्वं जननौखख सादरा; 

प्रमाश्चुकच्छयः परिषखलुम॑दा 

पु, विष्णुः। वथा महाभारते । १३ । १४६. । 

१९८॥। 
«^यज्ञ्टद्यन्षकद्यन्नौ यज्चभुग् यज्ञसाधन; ॥“) 

यन्नपशुः, पु, ( यज्ञा; पशु; । ) घोटकः । इति 

शब्दमाला ॥ ( यथा, ओमद्धागवते। & 

२६।११॥ 

«चरमेणाश्वमेधेन यलमाने यज्ुष्यतिम् । 
त्रेण यज्ञपश्ु श्यहत्रपोवादहइ तिरोहितः १५) 

च्ागख ॥ 

यज्पुरुषः, पू, (यन्नरूपीौ पुरुषः । ) विष्णुः । इति 

हेमचन्द्रः । २।२३॥ ( यथा, ओीमज्ञागवति। 

२।७।११। 
<स ममास भगवान् इयशशौरषायो 

साच्चात् स यङ्गपुरुषस्त पनौयवणेः 

छन्दोमयो मखमयो खिलदेवताल्मा 
वाचो बभूवुरुशतीः सतोऽस्य नस्तः ॥) 

यज्चभाजनं, कौ, ( यज्ञस्य भाजनम्) यज्ञः 

प्ाचम् । इति जटाधरः;॥ 

यज्ञभूषणः, पु, (यज्नं भूषयतौति । भूष + णिच्+ 
च्यः!) खतदभेः। इति राजनिषेगटः ॥ (कुग्र- 

मारम्) यथा, भावप्रकाद्े पूम्बखद्छ प्रथम 

भागे) 

“कुशो द्भस्तथा वद्दिः ख्यो यज्भूषयः । 
ततोभ्न्यो दौधेपचः स्यात् च्चुरपचस्तयेव च ॥*) 

यज्ञयोग्य, प, ( यच्च योग्य; उचितः) उड 
रच्च; इति राजनिधेशटः ॥ यागा, चि॥ 

यन्नवल्लौ, स्त, ( यज्गस्य वल्ली!) सोमवल्ली । 

इति राजनिर्ध॑ण्टः\ ( गुणदयोण्स्याः सोम- 
कताश्रन्द ज्ञातया; ॥ ) 

अन्ञबाटः, पु, (यन्नस्य वाटो णहम् ।) यज्ञस्थागम् । 

इति हेमचन्द्रः ॥ ( वचा, ओरीमद्धागवते । ९० । 

२३।३३२। 

^इलुक्ना सुनिषन्नयस्ता यज्चवाटं पुनग ताः । 

ते चानदधयवः खाभिः स्तभि; सत्तमपारयन् ॥”) 

थज्ञठ्चः, प, ( यन्नस्य उत्तः 1) वटौटच्चः । इति 

राजनिषेग्ट; ॥ (विकङ्कतः । ततृपरायो यथा, 

राजनिषेगटः ॥ 
यज्ञसाधनः, पु, ( यज्चं साधयतौति। खिघ+णिच् 

+ल्ः।) विष्णुः। इति महाभारते तस्य 
खद्सनामस्तो्म् । ९३ । १४६ । ११८॥ 
(यद्धसाधके, चि। यथा, ऋग्वेदे । १।१४५।३। 

^पुरप्रघस्ततुरियन्नसाघनः । 

५यज्ञ् साधनः यज्ञसाघकः ख खयधौनत्वात् यज्ञस्य ।” 

इति तद्धाष्ये सायणः \) 

यज्चसारः, पु, (अन्ञे खारः 
ठक्च; । इति राजनिषेगटः; 1 

यज्चखतरं, जौ, (यज्ञे शेतं चम् !) यश्चोपदौतम् । 
यथा,-- 
५“ पविज्रं यञ्च यज्नोपवौतमिद्यपि। 

यन्नरं तदेवोपवौतं स्याद च्तिणे सुले ॥ 

 उदते वामबाश्ौ तु प्राचो नावीतमष्यदः । 
निवोतन्तु वदेव च्यादूडव्च्चसि लम्बितम् ॥* 

इति लटाधरः 

तस्य प्रमाणं यथा,- 

“ऊर्बन्तु चितं खतं सधवानिभ्नितं शनै; । 
तन्तुचयमधोढन्तं नचत्रं विदनबधाः ॥ 
चिगुणं तद्न्थियुक्तं वैद्प्रवरसम्मितम् । 

श्िरोघरान्नाभिमध्यात् एषटाष्वं परिमाणकम् ॥ 
यजुिदां नाभिभिलं साममानामयं विधि; । 
वामस्छन्धन विष्टतं यज्ञखचं बलप्रदम् ॥” 

शति कच्छिपुराॐे ४ अध्यायः ॥ 

अस्य धारये मनो यथा-- 

«यज्ञो पवौतमल्ि यन्नस्य ल्ोपवौतेगोपन- 
द्यामि ।* 

षति खंस्कारतस्वश्चलभटभाष्यम् ॥ 

च्यायुष्यमयंप प्रतिसुश्च शधं 
यज्चोपवौतं बलमस्तु तैलः ॥” 

इति पश्चपतिः ॥ 

युगभेदे ततदचनियमो बया, 
“सद्य खणेमयं खचरं चेताथां राजतं तथा । 
इापरे ताज्जं परोक्तं कलौ कार्पाखसम्भवम् ॥* 

दूति इदद्राजमात्तेः ॥ 
अन्यच्च । 

“यच्चा घाथते खतं यज्ञं त्रक्मणयमिष्यते । 

स्वे रौप्य' ताश्व खये पड कार्पाखवाद्दिषम् ॥ 
न्टगाजिनं गुटं शद्धो यथालब्ध निधाय च। 

यज्नखत्रं परि चरेदूब्रक्मलिङ्खक्रियाल्मकम् ॥ 
न तच्च नियमो सराद्यः खच्रत्रह्मणयश्चङ्या ॥” 

ति दृडादिव्संदिता॥ 

यन्नस्थानं, करौ, ( यच्चस्य ख्यानम् । ) यच्चवाटः 
इति जटाघ्रः॥ 

उत्शष्टः ।) यज्नोडग्बर- | 

यज्ञियः 
यज्ञाङ्ग, पु, ( यज्चं अङ्गति प्राप्नोतोति। अङ्ग + 

च्य । ) उद्भ्बर; । इत्यमर; । २८।५।२९१ 
(अस्य पर्यायो यथा, 

“यज्ञाङ्गो ब्रक्षठचश्च देमदुग्धो?प्यडग्बरः ॥” 

ति वेद्यकरन्रमालायाम् ॥ 
^“उडम्बरो जन्तुफलो यञ्चाङ्गो हेमदुग्धकः ॥ 

इति भाषप्रकाशस्य पूम्नखण्ड प्रथमे भागे 1) 

खदिरटच्चः। इति रालनिधेरटः ॥ ब्राद्यश 
यट्िका। इति शन्दचन्द्िका॥ (यन्नरण्व अङ्ग 

यस्य! विष्णुः । यथा, महाभारते ।१३।१४६। 
११७ । 
५भूभं वःखस्तरस्तारः स्वपिता प्रपितामहः) 
यज्ञो यज्ञपतियेच्वा यज्ञाङ्गो यज्वानः ॥*५॥ 
यनज्ञस्याङ्गमिति  ) वागावयवे यन्ञखाघने च 

ङ्गौ ॥ ( वथा, कुमारखम्भषे । ९.। १७ । 

^्यज्ञाङ्गयोनित्वमवेच्छ यस्य 
` सारं धरिजौोधरय्मण्च ॥“) 

यजच्चाङ्गा, स्तौ, (यन्नमङ्गति प्राप्नोति या। अङ्ग~+ 
अण् । टाप्।) सोमवल्ली । इति राजनिषेण्टः ॥ 
( विषयोस्या; सोमवल्लौ न्दे ज्ञातव्य; ॥ ) 

अन्नान्तः, पु, ( बञ्स्य अन्तोठवसानं यद्िन्। ) 
अवभ्टयः। इति देमच्वन्रः । ३ 1 ३६८ ॥ याग- 

श्रषच्च ॥ (यथा, महाभारते । १३ । १४६1 

११८॥ 
“यन्नान्तकत् यज्जगुद्यमन्नमन्नाद रव च ॥*} 

यज्ञारिः, प, (यन्नस्य दच्च यज्ञस्य अरिर्नाशकः |) 
शिवः! इति घनज्जयः॥ राक्षसश्च ॥ 

अज्िकः, प, परलाशदच्चः। इति जटाघरः॥ 

( अङुकभ्यितो यच्चदत्तः। ^“बहृचो मनुष्य 
नाच्च वा। ५।३। ३८। इति ठच्च) 

“ठाजादावृङे दितोयादचः ।» ५।३।८३। इलि 
प्रछतेदितोयादच ऊंस लोपः । थञ्चदत्तकः । 
इति काशिका॥) 

यज्नियं, चि, (यश्चमदंतौति । यञ्च + ̂ “यज्चलिविगभ्यां 
चलौ ।» ५।१।७१। इति चः । ) यज्चकमन्भा- 

देम् । इव्यमर; । २।७।२० ॥ (अथा, इरि । 
२६.।१६। 

“छतो यज्जविभाभो हि यज्निगैष्दि इरे; एरा ५२) 
यच्नाय हितम् । इति सुग्भबोधव्ाकरखम् । 
(यथा, मबु; । २।९३। 

“हव्यसारस्तु चरति चगो यच खभावतः । 
स स्रेयो यज्ियो देशो चदे स्ततः पर; ५) 

यज्नियः, पु, (यज्ञाय हितः। यन्न +चः।) दापर 
। अगम्। इति चिकाखरोष;॥ ( खदिरट्चः। 

वत्पव्यायो वथा,-- 
भ'खदिरो रक्तखारश्च गायत्री दन्तधावनः । 
कण्टकौ बालपच्रख्च बहशल्यञ्च यश्जियः ४" 

इति भावप्रकाशे पून्खरछे प्रथमे भागे ॥ 
पलाशः । ततपर्य्यायो यथा.-- 
«परलाश्र; किंशुकः पर्णो यश्ियो रक्तपुष्यकः । 
च्चारश्र्टो वातहरो ब्रहटचो सरिदरः॥” 
इति भावप्रकाशस्य पून्नखद्े प्रथमे भो \) 



यन्नोप 
यज्नियरेशः, प, ( यश्वियञ्चासौ देशश्चेति।) 

यागकरणोपदयुक्तदेश्ः। यथा, मनु; 1२।२३ । 

नज्लव्यसारसतु चरति ष्टगो यच खभावतः। 
ख भ्ेयो यज्चियो देशो स्रेचछदेग्रसलतः परः ॥“ 

यज्ञिवशाला, स्तौ, ( यज्ञिया शाला 1 ) याग 

मरपम् । इति जटाधर, ॥ 

यज्नौयः, पु, ( यज्ञे भवः इति । यजन + ̂ गदादि- 
भ्यश्च |” 8 ।२.। १३८ इति द्धः) उड्म्बर- 

इच्चः। इति रालनि्ँरट; ॥ वागसम्बन्धिनि, 
जि ॥ (यथा, मद्ाभारते। ३।१२४।६॥। 

^परशस्ते7हनि यन्ञोये सवकामसन्टह्धिमत् । 
कारयामास ग्रयातिवंन्नायतनसुत्तमम् ॥*) 

यन्नौयत्रह्मपादपः, पु, ( यन्नौयश्ासौ ज्रह्मपादप- 
शेति । ) विकङ्कतटचः। इति राजनिवेर्टः ॥ 

यश्चेशरः, धु, ( यज्ञानामोश्वरः । ) विष्य; । यया, 
५“यसचेरो इयसमस्तकय- 
भोक्ताययाल्मा डरिरौचरोभ्च। 

सह्यन्निधानादपयान्तु षदो 
रचांस्यद्रेषाण्यसुराञच सव्वं ॥“ 

इति श्राहतत्वम् ॥ 

यक्तं, जौ, (यतते दम्) दोषरोह्दिषकढणम् । 

इति राजनिषेणटः 
यनच्चोडम्बरः, पु, ( वज्ञोत्ितः उडग्बरः;। ) उड्- 

स्बरडच्ः । यज्जडसुर इति भाषा ॥ तत्य्धायः। 

ेमदुग्धौ २ यन्नफलः ३ यन्नाङ्गः ४ हेमदुग्धकः 

५ उङ्ग्बरः ६ जन्तुफलः 9। इति शन्दरन्ना- 
वलौ + अस्य गुखा; यथा, भावप्रकाशे । 
“उद्ग्बरो मो सत्यो गुरः पित्तकफाखगुत्। 
मधरुरख्छुवरो व्यो अरश्रोधनरोपयः 

यच्चोपवौतं, जौ, ( यञ्जषटतं उपवोतम् । ) यन्न 

चम् । प्रेता इति भाषा । तत्पर्यायः; । पवि- 

चम् २, ब्रखत्रम् ३ दिजायनौ४। इति 

जिकाखग्नेष;ः॥ तस्य निरूपणं यथा । उप- 

बौतमाष्् गोभिलः! यज्नोपवौतं कुरुते चं 

बख्ं वा अपि चा कुश्रव्नुमेव। यज्ञोपदोतं 

विशिटविन्धासधारणकमतया कुरते । कि 
त् चम् । खच विशेषयति छन्दोगपरिण्िरम्। 

“अदन्तु चितं काये तन्तु्रयमधोडतम् । 
चिटतष्योपवौतं स्यात्स्येको न्थिरिष्ते \” 
वामावक्षेवलितं तन्ुच्रयं चिगुयं छलवा दशिणा- 
बशैवितं क्ये रवं चितं चिखवं उपवौतं 
स्यात् । रको सन्धिरिति मानालनिषेधायेम् । 
सथा बौधायनः । 
^कौषं सौचं चिच्विठतं यन्नोपदौतमानामेः॥” 
केषं छमिकोधषोद्धवं पट्खतादिमयमिग्धेः । 
खोत्रं कार्पासोद्धवम् । तथा मनु; । 
« कार्पासमुपवीतं स्यात् विप्रस्योदेटतं चिटत् 
श्रणखजमयं रान्नो वैश्यस्याविकसौचिकम् ॥* 
चिच्छिटतमियुक्तत्वात् मुव चनेएपि चिटन्माचं 
चिसवत्वेन विशेष्यम् । यत्तु पठौ नखिव्चनम् । 
कार्पासस॒प्रवोतं षट्तन्तु चिद्तं ब्राद्चणस्य । 
ऋौमं राजन्यस्य । अविकं केश्चस्य। तन्नव- 

४, 3 

तिथयः 

< 

यन्नोप 

तन्ल सम्भवे षट् तन्तुविघायकम् । 

चअक्तमाष देवलः । 

५यन्नोपवौतं कुव्वंत खच्राणि मव तन्तवः । 
रेन यन्थिना तन्तुदिंगुण्च्छिगुणोभ्यवा॥* 
रुकेन ग्रन्थिना युक्त इति शरेषः। दिगुण- 
च्विगुणोपयवेति । तन्तुवलेन हविसवस्िसवो वा 
करेय; । दिसवत्वं चिसवत्वासम्भवे । गोभिल 

वाशब्दो विकल्याथेः। अपिश्रन्दो वस्त्रकुश्च- 
रज्चोः खतानुकलख्यत्वप्रद्ंनाधेः। रखवकार- 
च्िखवत्ववयवच्छदाधे;। हितौयो वाशब्दः 

चनुक्तमोज्ञवालादिषसुच्चयाधे; । तथा निगम- 
परिशिष्टम् वाससा यज्नोपवौतानि कुरुते तदट्- 

नवतन्तुतवं 

भावै चिता खचरेण । | 

रव्नभिव्ा। बालोण्् गोवालः;। यथा देवलः। 
«कार्पासच्तौमगोबालशररव्लणोद्धवम् । 
सदा सम्भवतो धा्यसुपवौतं ह्विजातिभिः॥* 

तदभाव द्रति करणादस््ञाभावे कश्ररव्जभिरिति 

बोदवयम् । इति खराहविषैकः॥#॥ अथोप- 
नयनदिनम् | तच्च ग्भाष्मेणन्ट ब्राशणस्योप- 
नयनं शस्तम् । च त्यस्य ग्मैकादश्चे । गभ- 
इादश्चे वेश्यस्य शम् । अच्रासाम्थ त्राञ्च- 
यस्य षोड्शवपेपश्यन्तमेव । चचियस्य दाविं- 
श्रलिवर्षपथ्यन्तम्। वेश्यस्य चतुविंश तिव्े- 
प्रथन्तं तद्नुानकालः। तच मासाः माघ- 
फाल्गुन पेचे शाखच्ये ् ाषाएा विष्डिताः। तत्र 

हितौचेकादग्रौददप्यौपष्ठमौद्यमौ- 
ट्रतौवा विष्िता;ः। तत्र बारा; दषस्पति- 

शुक्ररवौणां प्रश्स्ताः। सामगानां मङ्गल- 

वारोएपि। लच्र नचन्नाणि। खाती च्या 
धनिद्ा अश्विनौ अनुराधा इस्ता रेवतो एष्या 
चित्रा वणा छगश्ििरः शतभिषा पून्वेषलगुनौ 
उतत्तरफलगुनौ पून्वभाद्रपदा उत्तरभाद्रपदा 
रोष्डिणौ पूर्न्वाषाएा। तत्र लब्मानि ठषलिंह- 
तुलाधगुमौंनसंज्कानि। तत्र पचः शुक्तः। 
तचन्द्रादिश्यौभने अनध्यायादौन् परिव्यन्य 

केदयम् । इति च्योतिषतत्वमतम् ॥ # ॥ 
अथोपनयनम् । तच्र गोभिलः । गभाश्मेषु 
ज्राद्चयसुपनयेत् गर्मेकादश्रेव चन्धियं गभे- 
दादश वेश्यम् । अापोड्श्रात् ब्राक्मणस्याग- 
तौतः कालो भवति आदाविंशात् चचियस्य 
च्पाचतुरिश्ात् वेश्यस्य । अत ऊर पतित- 
खाविच्नौका भवन्ति। मैताजुपनयेयुरगाध्याप- 
चेय ने णभिनिवाहइयेयुः ॥ अषोड्ग्रादियभि- 
विधावाड। तथा च विष्णुधर्ममोत्तरम् । 

“चोड श्रान्दो डि विप्रस्य राजन्यस्य दिविंश्रतिः। 
विप्रति; लचतुथौँ च प्रेष्यस्य परिकौत्तिता ॥ 
सावित्रौ नातिवत्तेत अत ऊद निवत्ते ५” 
अचर घोड्गवर्षाणासुपनयनाङ्गता प्रतौयते। 

«पतिता थस्य साविच्ौ दशन् वर्षाणि पश्च च। 

ब्राक्चणस्य विग्रेषैय तथ! रालन्ध्र्ययो; ॥ 
प्रायद्डत्तं भवेदेषां प्रोवाच वदतां वर; \* 

इति यमवचनेन तदनङ्गतः प्रतीयते अनयोगेभे- 

यन्नोप 
जन्मगणनाभ्यामविरुहता । तथा च माखयः | 

^ब्रतबन्े विवादे च्व वह्मरपरिगणनमाहइराचायाः। 
आधानपून्वकमेके प्रतिपूर्व सदान्धे तु ॥ 
यत्तु हिजानामिद्युपक्रस्य पठ नखिवच्चनम् । 

इादश्षोडशविंशरतिश्वदतौता अवरु्धकाला 

भवन्ति। तद्रादशवर्षादापरि ब्राह्चणादौनां महा- 

अाह्ृतिहोमप्रायश्ित्ताथे षोड्श्वर्घोपरि गुर 

प्रायद्धित्तमिति। तथा च शइलिखितौ। त्राय 
खान्द्रायणं चरेत् गोप्रदानख कुर्य्यात् । चान्द्रा 
यथाश चौ चेन्वटकं तम्बच्यं वा साुद्ाविं्रति- 
कार्षापथाः गोखल्यं कार्षापण खकः; मिलित्वा 
साष्ंचयोविंशतिकार्षापरणा; डया; । पिढमाढ- 
रहितस्य निःखस्य देशोपक्लवादिना पतित- 
साचिच्रौकस्छ वा विषये तु मनुविष्णू । 

५येषां हिजानां साविन्नौ नाजुतिषद् यथाविधि । 
तांञ्ञारयिला जन् छच्छ्रान् यथाविध्युपना- 

यथेत् ॥ 

छच्छरं प्राणापद्यम् । सदग्रत्तौ घेलु चयं तनृ कल्यं 
वा नव काषापयाः। अशलतप्रायखित्तं प्रया 

जैतानित्ादि। तत्न बह्ुवन्वनं तत्कैसंखगिंणां 
प्राय्चित्तप्रदशंनाथेम् । तथा च ्छद्यन्तरम् । 
4ब्राव्याच्ायस्य सुक्रान्नं सच्छ्रपादेन खुध्यति। 

यश्चोपनयते ब्राद्यान् चिभिः छच्छर; स शुध्यति ५ 
सेलबलभोमलव् चिन्तामणयोः । 

“खातौशरक्रधनाश्छिमिचरकरमे पौषोच्यन्विच्ना- 
इरि 

ष्विन्दौ तोयपतौ भगेएदितिसते भाद्रहये खागरे । 
केगरस्ये श्टगुणेऽक्गिरःणशिसते चन्र च तारे भे 
केषं ब्रतकम्भ मङ्गलतियौ वारा; खिता 

च्यक; + 

अदितिञत उनत्तरपरलगुगौ । सागरः पूना 
धापन । दौपिकायाम्। 

“लौवार्केन्दङ्शुद्धौ हरिश्यनवद्िर्भास्करे 
चोत्तरसख्ये 

खडाध्याये वेदवर्थाधिप इड शुभदे चौरिमे 
नादितौ च। 

शुक्ाकेँण्यचेलसे रविभदनतिधिं परोलभय 
घष्टा्मेन्ड्' 

भो जौवास्तातिचारेभकंसितगुरुदिने काल- 
शुद्धौ त्रतं स्यात् ५ 

रविमदनतिधिं सप्रमौं चयोदश्ौम्। षडाषट- 
मेन्हर' लखापे्या । छयचिन्तामणौ । 
भमा द्रविणशौलाप्य; फालगुने च दपएव्रतः। 

से भवति मेधावी वैश्राखे कोविदो भवेत् ॥ 
च्य गहननो तिन खषा क्रतुभाजनः। 
ग्रोषेष्वन्येषु राचः स्याच्निषिद्वं निशि चत्रतम्॥” 

राजमाषः । 
^पुनग्सौ छतो विप्र; पुनः संस्कारम ति ॥” 
च्ाश्वलायनः। उदगयने आपूथमाओे पच्च 

कच्याये नच्च चडोपनयनगोदानविवाद्ाः। 
विवाह; साब्जकालिक इव्यके। आपूथमाये 
पच्चे शुक्त पचे । टह्वगगः। 



ककत ` 

यज्वा 

^ च्छतिषक्ताननध्यायान् सप्रमोष् चयोदश्ीम् । 

पच्चयोमांघमासस्य हितौयां परि वष्नेयेत् ॥ 

ओपतियवद्ारससुच्चये। 

^ कार्निकस्याश्छिनस्यापि फालगुनाषाए्यो- 
रपि। 

छष्यपच्चे हवि तौयायामनध्यायं विदुन्बैधाः ॥ 

सजवलः। 

^सेचल्लष्णद्धितौ यायां तिधष्वेवा्कासु च। 
सां च फाल्गुने चैव आषा काके तथा॥ 
पच्चयोरमाघमाखस्य ह्ितीयां परि वच्नेयेत्। 
नाकालटष्टौ कुर्न्नौंत व्रतवन्धसुभक्रियाम् 1” 
उपनयने उत्तरायणगुक्तपचयोविधानात् कार्ति- 
कादौ छष्पन्चे च दितौयानिषेघः पुनः- 
संस्कारमद्ेति इलक्तप्राय्चित्तरूपोपनयनपरः। 
केष्योपनयनपर खच ¦ तथा च गगे;। 
«विप्रस्य च चियस्यापि मौञ्जी स्यादुत्तरायशे । 
दच्विशे च विशां काय्य नानध्याये न संक्रमे । 
च्यनध्यायेऽपि व्वंत यस्य नैमित्तिकं भवेत् ॥» 
अपिना दत्तिणायनलछृष्णपच्तयोः ससुच्चयः। 
जेमित्तिकं प्रायलित्तरूपम् । चेचनशरुक्ञटतौया 
च्पाघाएमुक्कदश्रमौो मन्वन्तरादित्वेन निषिह्धा। 
वरिश्राखसक्ढतौया युगादित्ेन निषिद्वा। 
घष्यामशरु्विरुगभार््यों रिक्तासु बडदोषभाक् । 
सामगानां कुजवारेप्प्युपनयनम्। शाखाधि- 

परत्वात् । यथया च। 
<ग्रााखाधिपे बलिनि कैन्द्रगतेभ्यवास्िन् 

वारेभस्य चोपनयनं कथितं हिजानाम्। 

नौ चस्थितेएरिणडदगेए्य पराजिते वा 

जोवे गावुपनयः च्छतिकम्भहोनः ॥ 

च्यस्य श्रखाधिपस्य । कद्यचिन्तामणौ । 
^“जन्मोद्ये जन्मसु तारकासु. 

मासेम्यवा जन्मनि जच्छमे वा। 

तेन विप्रो न बहुश्चतोणषि 
विद्या विद्ते; प्रथितः एयिदाम् ॥ 

च्यस्तं गते देवगुरौ गुरौ वा 
कऋच्ेएपि वा पापयुतेप्प्यनुक्तो । 
त्रतोपनौतो दिवसे; प्रणाशं 
प्रयाति देतरैरपि रच्चितो य; ॥* 

उदये लस । व्रतेन उपनयनेन । इति संस्कार- 

तत्त्वम् ॥ 
थज्यः, चि, ( यजतौति। यज् + “वचजिमनिशुन्वि- 

दसिजनिभ्यो युच् 1” उणा०३।२०.। इति 

इच्!) यजुनेदवेत्ता त्राक्चणः। इ्युणादि- 
कोषः॥ यजमानः। इति संचिप्रसारोणादि- 

इत्ति: ॥ ( वथा, ऋग्वेदे । १।३१।१३। 

%त्वममो यज्यवे पायुरन्तरोएनिषङ्गाय।* 

५ असे त्वं यज्यवे यन्योयेजमानस्य पायुः 
पालकः ।» इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 

यज्वा, [न्] पु, ( यज् + ^सुयनोडङंनिष् ।*३। 
२८। १०३) इति इनिप्। ) विधिना इवान्) 

वैदविधानेन कतयागः । इद्यमर; ¦ २।अ।<॥ 

{ यथा, जैषधचरिते। ९।२४ । 

१ ० 

यतः 

^राजा स यज्वा विबुधव्रलच्ा 

शत्वाध्वराच्योपमयैव राज्यम् । 
सक्तं श्रितश्रोचिवसात्छतग्री; 
पूवे तद्ध शेषमशेषमन्तयम् ॥*) 

यच्वनांपतिः. प, चन्द्रः । इति चिकाखगरोषः ॥ 

यत्, ई ड यन्ने। इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- 
च्ात्म०-अक०-सेट्। अनिड्निष्टः।) दवै, यत्तः । 
ङ, यतते पठितु' शिष्यः! इति दुर्गादासः ॥ 

यत्, क खेदोपस्करयोः। इति कविकल्पदुम; ॥ 

(च॒रा०-पर०-सकण०्सेट ) खेद इइ ताडनम् । 

यातयति गदं दि उपस्करोति इत्यः । 
निरः प्रदयपेशे । प्रद्यपेयं परौवननेः। निर्यात 
यति धान्धेन माषान् लोकः धान्धं द्वा माघान् 

यक्ञाति स्व्यधेः। इति दुर्गादासः ॥ 
यत्, ख, तुः । यस्ञात् । इद्यमरः;।३।४।३॥ 

( यथा, उत्तररामचरिते) 

अचर स्थिता ठणमदात् बहशो यदेभ्यः 
खोता ततो इरिख्कोने विसुच्यते स \) 

यत्, [द्] चि, (यजति सर्ववे; पदार्थैः सह सङ्गतो 

भवतोति । यज् + ^व्वजितनियजिभ्यो डित् 1 

उगा०२।१३१ । इति अदि; डित् ।) दुिस्थ- 

सिद्धान्तकौसदुणादिडत्तिञ्च ॥ चे इति भाषा । 
(रखकषिश्तविभक्तिषु पुलिङ्खे तस्य रूपाणि 

यथा,यः१९यौर्ये३। प्रथमा।यम् 8यौ५ 
यान् ६ । हितीया । चेन ७ याभ्याम् < चै; ६। 

तयां । यस्तो ९० याभ्वाम् ११ वेभ्य; १९ । 
चतुथी । यस्नात् १३ याभ्याम् १४ येभ्यः १५ । 

पञ्चमो । यस्य १६ ययोः १७ येषाम् १८। 
षष्टौ। यस्जिन् १६ ययोः २० येषु २१। 
सप्तमो ॥ #॥ स्त्रौलिङ्ध तस्य रूपाणि वथा, 
यार्येर्या;३। प्रथमा। वाम् चे५ 

याः ६। दितौया। वया ॐ याभ्याम् < 

याभिः ६। ढतौया । यस्यै १० याभ्याम् ११ 
याभ्यः १२. । चतुथं । यस्या; १३.याभ्याम् १४ 
याभ्यः १५ । पच्चमो । यस्याः १६ ययो; १७ 
यासाम् १८। षष्टो । यस्याम् १६ ययोः २० 
यास २९ । सप्रमौ॥#॥ ज्ोवलिङ्गे तस्य 

: रूपाणि) यत् १ ये२ यानि३) प्रथमा। 

यत् ४ ये.५ यानि &। हितौया। शेषः युवत् ॥) 

यतः, च, ( यदू + ̂ “पच्चभ्यास्त सिल् । ५ । ३ । ॐ । 

इति तसिल् । ^तद्धितश्चासच्छविभक्ति; । “ १।१। 
३<। इति तसिलप्रत्ययान्तस्वाद्यद्घलम् । ) 

तुः । यस्नात् । इत्यमरः ।३।8।३॥ (यथा, 

मनु; ।२।११७} 

«लौकिकं पदिक वापि तथाध्याल्मिकमेव चच । 
अददौत यतो ज्ञानं तं पूव्वृमभिवादयेत् ॥” 
यद् + ̂द्तराभ्योण्पि उश्यन्त ।*५।३।१४। 
इति तसिलप्रल्ययेन । येन । यथा, भागवते । 
द; 1 #.1.2.4 

“बद्रपं यद्धिद्धानं वनः; टटमिदं प्रभो } ॥* 

क, यातयति पत्वं पिता ताडयति इद्ध; । 

त्वोपलचत्ितधम्भावच्छत्रम्। इति न्धायमतं 

यतिः 
येभ्यः । यथा, भागवते ।९।१५।२१। 

^“ तद्धे धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते 
सोहं रधौ बरृपरतयो यत आनमन्ति \” 

यच्च । यथा, अभिन्नानश्रकुन्तले। 

भयतो यतः षटचरणोभिवक्तैते 

ततस्ततः प्ररितवामलो चना ॥) 
यतसः, चि, (यत् +^बा बहनां जातिपरिप्रश्ने 

डतमच्“ ५।३।६३। इति डतमन्व् । ) 
बहनां मध्ये नि्धारितर्कः। रुषां मध्येयः। 
यच्छन्दात् डतमप्रत्ययेन निष्यन्नः। इति सुग्ध- 

बोधयाकरणम् ॥ ( “यतमो भवतां कठः; ।* 

इति काशिका!) 

यतरः, चरि, (यत् + “किंयत्तदो निहारशे इयो- 
रेकस्य डतरच् ।**६।३।६२। इति डतरच् \) 

इयोमेध्ये नि्ारित र्कः । अनयोमेध्ये यः । 
यच्छब्दात् डतर प्रद्ययेन निष्यन्नः। इति सुग्ध- 

बोधद्याकरणम् ॥ (यथा, ऋग् वैदे ।७।१०४।१२। 
“तयोय॑त् ख्यं यतरडनौयस्तदितसोमोवति 

न्त्यासत् ॥”) 

यति, चि, बहवचनान्तयावच्छन्दाथैकः । यतगुलि 
इति भाषा । यच्छन्दात् निपातनात् डतिप्रत्य- 

येन निव्यन्नम्। इति सुग्धबोधवयाकरणम् ॥ 

( वथा, ऋग्वेदे । १०।९१५।१३॥ 
^त्वं वैल्य यति ते जातवेट्; ।* 

श्यति ते यावन्तस्त भवन्ति,” इति तद्धाष्य 
सायणः ॥) 

यतिः, ष, ( यतते चेरते मोच्षाथेमिति । यत् + 
^सव्वधातुभ्य इन् ।” उणा० ४।११७। इति 

षन्!) निव्नंतेन्दरियखामः। तत्परायः। 
यतौ २। इव्यमरः।२। ७। ४8 ॥ भिच्ुःर् 
संन्यासिकः 8 कम्भन्टौ ५ रक्तवखनः ६ परि- 
ब्राजकः ७ तापसः < पराशरौ ६ परिकाद्रौ 
१० मस्करो ११ पारिरच्तकः १९1 इति हेम- 
चन्द्रः॥ निकारः। विरतिः) इति त्रैव 
नानां ॥#॥ तस्य वाराणस्यां वासो यथा,-- 
“अष्टौ मासान् विहारस्य यतीनां संयताल्म- 

नाम् । 

रखकर चतुरो मासानन्दं बा निवसेत् पुनः ॥ 
अविमुक्ते प्रविष्टानां विद्धारस्तु म विद्यते। 
यतिभिर्मोच कामेच अविसक्तं निषेयते ॥” 
दूति मात॒स्ये अविसुक्तमा हालेर १५६. अध्थायः॥ 
यतिधर्म्मो धथा,-- 

^चअलावु" दारुपात्रच व्टगसंयं प्रेदलं तथा । 
रुतानि यतिपात्राणि मनु; खावड्धवोए्रवौत् ॥ 

खुककालं चरेट्भेच्छं न प्रसच्जत विस्तरे । 

भच्छ प्रसक्तो हि यतिविषयेष्वपि सच्जति ॥ 

विधुमे सत्रसषले अङ्गार सुक्तवच्जने। 

इत शरावसम्याते भिच्चां निचयं यतिश्चरेत् ४ 
अलाभे न विषादौ स्याल्ञामे चैव न इषयेत्। 
प्राणयाचिकमाचः स्यान्माचासङ्गा हि निगंतः॥ 
अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेत व खनः 

अभिपूजितक्लाभेश्च यतिर॑क्तोएपि वध्यते ॥ 



॥> ~+ 

यतिः 
चल्यान्न1भ्यवद्ारेण रहःस्थानासनेन च । 

हियमाणानि विधवैरिन्द्रियाणि निवनैयेत् ॥ 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्षत्तयेण च । 

अद्िखसया च भूतानामग्टतत्वाय कल्यते ॥ 

अचेत गतीनां कम्भदटोषससुद्धवाः 

. निरये चेव पतनं यातनाश्च यमच्तये ॥ 

विप्रयोगं पियेशखेव संयोगच्च तथाप्ये: । 

जरया चाभिभवनं याधिभिखोपपौडनम् ॥ 

देहादुतक्रमणब्वासात् पुनगमं च सम्भवम् । 
योनिकोटिखहसेषु डतौश्ास्यान्तरात्मनः॥ 
अधरमप्रभवञ्धेव दुःखयोगं श्ररौरिणाम् । 
धम्भायप्रभवव्वोव सुखसंयोगमचयम् ॥ 
खच्छाताच्ान्ववच्चेत योगेन परमात्मनः । 
देषु च ससुत्पर्तिमुत्तमेव्वधमेषु च ॥ 

दूषितोऽपि चरेदवम्मे यच तत्राश्रमे रतः। 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ धमभज्ञारणम् ॥ 
पलं कतकटचस्य यद्यप्यखु्रसादकम् । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसौदति॥ ` 

संरत्तगाथ जन्तनां राचावद्धनिवा सद्ा। 

श्रौरस्याव्यये चेव समौच्य वसुधां चरेत् ॥ 
हा राच्या च यान् जन्तून् डिनस्यन्नानतो 

यतिः । 

तैषां ्ञात्वा विशुद्धये प्राणायामान् समा चरेत्॥ 

प्राणायामा ब्राह्मणस्य चयोएपि विधिवत् क्ता; । 

आओाह्तिप्रण्वेवैक्ता विक्गेयं परमं तपः ॥ 
द्यन्ते अआयमानानां धातूनां दि यथा मलाः| 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राणस्य नियहात्॥ 
प्राणायामैददेदोषान् धारणाभिच्च किल्विषम् । 
प्याह्ारेण संसर्गान् ध्यानेनानौश्रान् गुणान्। 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ञंयामलछलताल्मभिः। 
ध्यानयोगेन सम्यश्यत् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ 
सम्यग् दश्रंनसम्यन्नः कम्मभिने निवध्यते। 
दशनेन विद्धौनस्तु संसारः प्रतिपद्यते ॥ 
-यद्दिंखयेन्द्रियासद्धेत दिवैव कम्भमभिः। 
तपसश्चररश्चोमे; साधयन्तो तत् पदम् ॥ 
अश्थिस्थणं स्लायुयुतं मांसश्रौखतलेपनम् । 

च्म्मावनद्वं दुगेन्धिपूणे खचपुरौषयोः ॥ 

जराश्ोकसमाविद्टं रोगायतनमातुरम् । 

रजखलमनि्यच्च भूतावासमिभं जेत् ॥ 
नदीकूलं वथा उत्त उत्त वा शक्कनियथा। 
तथा ्जन्निमं रेदं सच्छराट्याहादहिसुच्यते ॥ 

प्रियेष खु सुकछतमपियेषु च टुव्कतम् । 

विद्धन्य ध्यानयोगेन ब्र्माभ्यति सनातनम् ॥ 

- यदा भावैन भवति सञभावैषु निष्यदहः 

तदा सुखमवाप्नोति प्र चेद च शातम् ! 

अनेन विधिना सबांस््यक्रा सङ्गान् एन; शनेः। 

सबैद्वनदविनिम्रक्तौ ब्णय वावतिष्ठते ॥ 
ध्यानिकं सन्मे तत् यदेतदभिश्रन्दितम् । 

न ह्यनध्यात्मवित् कञ्चित् क्रियाफलसुपाञ्रते॥ 

चपरधियन्नं ब्रह्म जपेदाधिद्विकमेवच। 

ऋध्याल्मिकच्च सत॑त वैदान्ताभिहितखख वत् ॥ 

द्द् श््रणमन्नानाभिदमेव विजानताम् । 

११ 

यतिचा 

द्दमन्विच्छतां खगे मिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ 

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो दिजः 

स विधूवेदयाप्नानं पर ज्रह्याधिगच्छति ॥” 

इति मानवे ६ अध्यायः; ॥ 

` (जद्यणः पुचविश्धेष;। यथा, ओीमङ्खागवति ।४। 
८।९। 

“सनकाद्या नारद ऋभुदंसोटरुणियंतिः। 
नैते णान् ब्रह्मसुता ह्या वसनरूहंरेतखः ॥» 
नह् एचः । वथा, महाभारते ।१।७५।३०। 

“यति ययातिं खंयातिमाथातिमयतिं भ्रुवम् । 
नड्षो जनयामास षट्सुतान् भ्रियवाससि ॥” 
विश्वामिच्रपुच्चः। यथा, मद्ाभारते।९३।४।५७। 

५अआराणिनन्विकद्योव च्वाम्पयोच्लयनौ तथा । 
नवतन्तुर्बकनखः; सयनो यतिरेव च ॥“ 

चि! कम्मखपरतोभ्यष्टा । यथा, ऋग्वेदे । 

८।३।६.। 

“येनायतिभ्यो श्टगवे धने शिते 
येन प्रस्कण्वमाविथ ॥” 

भयेन सुवौय्यय यतिभ्यः कम्मदधपरतेभ्योध्यष्टभ्यो 

जनेभ्यः सकाशात् धनमाहृत्य ्टगवे महर्षये 

प्रयच्छसि ।” इति तद्धाच्ये सायणः ॥) 

यतिः, स्तौ, ( यम्यते रसनाचेति । यम् + “च्या 
क्तिन् ।*३।३।६४। इति क्तिन् । “अनु- 

दात्तोपदेशवनतितनोव्यादौनामिति।* ६ । ९ 
३७ । इति मकारलोपः ।) पाठविच्छदः । इति 
भमेदिनौ। तै, ४६॥ लिङकरटविश्रामख्यानम् । 
यथा,-- 
५“यतिजिंज्ञविश्वामस्थानं कविभिरुच्यते । 
सा विच्छदविरामादैः प्रेाच्या निजेच्छया ! 
कचिच्छन्दस्यास्ते यतिरभिदिता पूव्वज्लतिभिः 
पदान्ते सा श्रोभां व्रनति पदमध्ये जति च । 
पुनस्ततरैवासौ खर विष्ठितसन्षि; अयति तां 
यथा छष्णः; पुष्णात्वतुलमद्िमा मां करुगया ॥ 

्ेतमाखयसुस्यास्तु नेच्छन्ति सुनयो यतिम् । 
त्याह भङः खयन्ये गुरुम एुरषोत्तमः ॥* 

इति च्छन्दोमञ्जरौ । १।१६- ९८॥ 
(नियम्यते इति । यम् + क्तिन् । यतते चेष्टते 
ब्रतादिरत्ताथे इति वा। यत+ ^“खन्यधातुभ्य 
षन् ।” उणा० ४।११७। इति इन् ।) विधवा । 

रागः। सन्धिः इति शब्दरत्नावली ॥ वाद्याङ्ग- 
प्रबन्धविशेषः यथा,- 

“वतिरोपराप्यवच्छदो गजरो रूपकं भुवम् । 
गनपः सारिगोणै च नादश्च कथितं तथा। 

प्रहरणं ठन्दनच् प्रबन्धा द्वादश श्छता;॥* 

यथा दं थातः। इथेकताल्यां यति;। इति 
सङ्गोतदामोद्रः॥ (सा चिविघा।.` यथा, 

मारक॑णडेयपुराथे । २३।५३। 

“चतुविधं पदं तालं चिःप्रकारं लयच्रयम् । 
यतितच्रयं तथा तोदं मया दत्तं चतुबिधम् ॥*) 

यतिचान्द्रायणं, क्तौ (यतिभिरनुषयं चान्द्रायणम् ।) 
ब्रतविश्रेषः। यया, 

«५अद्ावद्टौ समन्नौयात् पिखान् मध्यदिने स्थिते। 

यतुका, 

यतूका, 

यतः, पः 

यन्न, इ क संकोचने। 

यत्र 

नियतात्मा इ विष्याशौ यतिचान्द्रायणं चरन् ॥“ 

इति मानवे ११ अध्यायः ॥ 

यतिचान््रायणे पादौनधेनुचतुख्यं तदश्रक्तौ 
सपारैकादशकार्षापणा;। इति प्रायश्चित्त 
विवैकः ॥ 

यतिनो, स्तनौ, (यतं संयमोगस्या अस्तीति । वत + 

निः च्ियां डौप। ) विधवा । यथा,- 

‰५विघवा जानिका ररा विश्वस्ता यतिनी 

यतिः ॥ 

इति शन्दरत्नावलो ॥ 
यतिसेधुनं, क्षै, ( यतीनां दृ्यतीनामिव गोप- 

नौयं मैथुनम् ।) यतिगोप्यरतिः । तत्पश्चायः । 

खञ्जनरतम् २। इति चिकाण्डशरोषः॥ 

यतौ, स्तौ, (यतिः। छदिकारादिति स्तिया ङौष् ।) 
विधवा । इति शब्दरत्नावली ॥ 

यतौ, [न् ] पु, ( यतं रुयमोग्स्यास्तीति ! यत्+ 

इनि; । ) यति;। लितिन्दियः; इत्यमर, । २। 

ॐ । 88 ॥ ( यथा, सग्धबोधे कारकप्रकरणे । 
“खषा दधिं शारुकमेतदच्चैका- 
जुन्नौतवन्तं यतिभिः सदशं नम् ॥ ) 

स्तौ, (यत् + वाहलकात् उकन् प्रे 

ऊक । च्ियां टाप् । ) ठच्तविश्रेष;। 

यथा, । 

“रजनौ स्यात्त यतुका यतूका जननौति च॥” 
इति श्न्द्रन्नावलौ । 

( यत + “यजयाचयतविच्छप्रच्छरत्तो 
नङ ।३।३।६०। इति नडं । ) रूपादि- 

चतुव्िप्रतिगुणान्तगंतगुणविश्ेष;ः। ख च 
चिविधः। प्रडत्तिः १ निरत्तिः २ जौवन- 

योनि; ३। यया,- 

^परडत्तिश्च निटत्तिश्च तथा जै वनयोनवः । 

रवं प्रयत्रवैविध्यं तान्तिकैः पररिकौत्तितम् ॥* 
तेषां कारणं वया,-- 

५«च्िकौष छतिसाध्येश्खाधनत्वमतिस्तथा । 
उपादानस्य चाध्यक्तं प्रटत्तौ जनकं भवेत् ॥ 
निडत्तिस्तु भवेद्रषादिरटसाधनताधियः। 
यन्नो जौवनयोनिस्तु सब्वेदातौन्दरियो भवेत् । 
रौर प्राणसख्धारे कारणं तत् प्रकौर्जितम् 1 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
उद्योगः) वथा,- 

“उद्योगिनं पुरुषसिंहसपैति लच्छौ- 
देवेन देवमिति कापुरुषा बदन्ति। 

देवं निहव कुरु पौरुषमात्मश्रत्रा 
यने छते यदि न सिध्यति कोच दोषः; ॥ 

इति हितोपदेशः ॥ 
यन्नवान्, [त् | चि, यन्नविशिष्टः। यन्नश्न्दात् 

वतुप्र्ययेन निष्यन्नः॥ (यथा, इरि वंशे ।८६।६। 

“५कंसेनापि समाज्नप्रच्चान्रः पून्बमेव दु । 

योद्धं सद छष्यन त्वया यन्नवतेति वे ॥*) 
इति कविकल्पदुम; ॥ 

( चुरा०-पर०-सक०-सेट् ।) दन््यवर्गाद्यो पर्ः । 
ष्क, यन््रयति मन््ेण सपे जाङ्गलिक;। यन्त्र 



यथापू 

इनेन षेषटसिष्े ₹दनुबन्धो चेदेष चार ण्मेदाथेः । 
इति दुर्गादासः ॥ 

यत्र, य, यस्मिन् । येखाने इति भाषा । यच्छन्दात् 

सप्रभ्याच्छलप्र्ययेन निष्यन्नम् । इति सिद्धान्त- 

कौसुदौ ॥ ( यथा, ओीमद्धगवद्गौतायाम्। 

“यत्र यत्र मनो देषौ घारयेत् सकलं धिया। 

सखहाह्ा यदिवा लोभाद् याति तत्तत् षरूप- 
ताम् ॥*) 

यथा, ख, साडश्यम् । साम्यम् । तत्पायः; । वत् २ 

बाड तथा ४ खव रवम् ६। इत्यमरः! ३) 

४।६.॥( यथा, उत्तररामचरिते।२।४। 

^ वितरति गुखः प्राज्ञे विद्यां यथेव तथः जद्ध 
नच खलु तयोज्जाने शक्तिं करो्पन्ति च। 
भवति च तयोभूयान् भेद; फलं प्रति तद्यथा 
प्रभवति शुचिर्विम्बोट् खाद मणिनेन्टदां चयः॥*) 

यथाकामौ, [न्] चि, ( यथा कामयते दवि। 

कामि+खिनि;। यदा, काममनतिक्रम्य प्रटेत्ति- 

रस्यास्तोति। यथाकाम~+ऋअत इनिठनाविति 

इनिः) खच्छाचारौ॥ तत्पथायः । खरुचि;२ 
खच्छन्दः ९ सोरौ3 अपात: ५ खतन्तः ६ 
निरवग्रह; 9! इति हेमचन्द्रः ३ । ९६. । 
जियेन्नणः; ८ इति जटाधरः; ॥ (यधा, 

आान्नावल्कासंहितायाम् । १।८१। 

“यथाकामो भवेद्वापि स्लौणां वरमनुखरन् । 
खदारनिरतद्चेव ख्ियो रच्या यतः खता: ५) 

यथाक्रमं, य,जौ, कमानुरूपम् । करममनतिक्रम्येति 
अकरणम् ॥ ( यथा, रष्ुवंे।३।१०। 

“यथाक्रमं पखवनादिकाः क्रियाः 

शते धौरः सटशौयंघत्त स: ५”) 

अपिच 

«यथाक्रमेण पुच्तण काथ्या पेतक्रिया सदा 

प्रतिताप्रतिता बापि रखुकोदिर्विधानतः ॥* 

इति श्राद्धतच्चम् ॥ 

यथाजातः, जि, (यथान'नातः दति बथा- 

जातः । जातोपि पुच्रादिरजात इव प्रतीयते 
विद्यया शौर्येख वा र करप्रि विदितल्वात्।) 
मख; । इत्यमर; ।३। १1 ४८ ॥ नोच; । दति 
जटाधर; ॥ 

यथातथं, ख, कौ, ( वथा वतैते तथानतिक्रभ्य 

इति अगतिटन्तौ अथ्ययोभावः। अथ्ययोभावश्च 
२। 8 । १८ । शति नपुखकत्वम्। ^इखो 
नदुसङ्ञ प्रातिपदिकस्य 1 १।२। ४७1 इति 

इस: । ^नाययौभावादतोगम्वपश्भ्या; । २ । 

8 । ८३ । इति प्रथमाविभक्तेरमादेश्ः।) 
यथायम् । इति इारावलौ ॥ (यथा, ओीमद्ाम- 
वते ।६।९।४१। 

“चिन खधाज्यमो भावा रजःसस्नतमोमयाः । 
गुखनामक्रियार्ूपेषिंभायन्ते ययातथम् ५१) 

यथापूर्व, य, जौ, ( पून्वमनतिक्रम्ब इत्थययी- 
भावः ।) पूरनदिग दैशकालालुरूपम् । यथा, 
“चञछ्चतायां प्रतिष्ठायां प्राखानां प्रतिमासु 

श्च। 

१२ 

यथाहं 
यथापून्बे यथा भावः ख्र्ण{दौनां न विष्छता १५ 
इति तिश्यादितक्छष्टतकालिकापुराखवचनम् ॥ 

यथासुखोनः, चि, ( वथासुख + “ययासुखसं सु- 

खस्य द्रोनः खः।*५।२।६। इतिखः।) 
संखप्रतिविम्बाश्चयः। सुखस्य सदशं यथासुखं 

प्रतिविष्बं निपातनात साटश्येःअयौभावः। 

यथासुखं दशन; ययासुखोनः । इति सिद्धान्त 
कौसदौ ॥ अपि च। 
^ततश्िचौयमाणोग्सौ हेमरन्नमयो ग; । 
यथासखौन; सौतायाः पुश वह लोभयन् ॥* 

इति भड्िः॥ 

सखस्य सटश्ं यथासुखं दपैणादिष्थप्रतिविभ्ब- 
सच्यते । सादश्यार्ेएययौभावः । इति भरतः ॥ 
निम्मलत्वात् सौताया अयतो यथासुखोनः 
प्रतिषिभ्बाश्चय द्व भूत्वा पुक्ञुवै मति सख इव- 

शन्द्लोपो श्य; । इति जयमङ्गलः ॥ 

'यथाययं, य, क्ली, (“यथास यथायथम् ।* <| 

१९।१६४। योभ्यमाल्मा यच्चाल्मौयं तद्यथाखम् । 
तख्छिन् यथाश्नन्दस्य हत्वं ज्लौवल्श्च निघा- 

व्यते । यथायथं ज्ञाता यथाखभावमिव्धै; यथा- 
ह्ञौयमितिवेति। इति सिद्धान्तकौस॒दौ ।) यथा- 
स्वम् | इव्यमरः।३।४।१५॥ (अनुरूपम् । 
यथा, ओीमद्धागवते । १० । १८। १६ । 

“तज्नोपादूय गोपालान् छष्यः प्राह विद्ार- 
बित्। 

दे गोपा.विषहरिष्यामो इन्द्रौशूव यथायथम् ॥” 
“यथायथं वयोवर्णादाजुरूपम् ।* इति सहै 

कायां गरीधरखामौ॥ यथाच,- 

“लिङ्गम्क्तमल्यत्वात् याघौनां तद्वा 

यथम् 1" 
शति वाग्भटे निदानख्याने प्रथमे४ध्याये ॥ 

५यथायधं यस्य याचेयंदरूपं तदेवाद्क्तम् ।” 

इति तह्कपास्याने विलयरच्तितः \)} 

यथाये, य, ज्ञौ, यथातयम् । इत्यमरः ।३।४।१५॥ 
^ अयभिचारिखि। अधंमनतिक्रान्तं यथा्े 
यथाखरूपं यथातथं उभयज्न अथयौभावः। 

यथाथेमेवेदम् । यथातथं वक्ति सभासु विहान् |” 
इति भरतः ॥ तत्पायः । 
“सलं सम्यक् समौ चौ नच्डतं सथं यथातथम् । 
यथाख्ितच्च सन्ुतेढलोके तु वितयादृते ५” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

( यथा, मद्ाभास्तै।१३।९।१८। 

^ल्त्ापलतं किंञ्वित् छते कम्मण सिध्यति 
सतं दष्कुतं कम्मे न यथा प्रपद्यते ॥» ) 

यथा, य, ज्ञौ, ( अदे योग्यमनतिक्रम्य दत्य 
अयौभावः। ) यथायोग्यम् । यथा,- 

“हत्वा तु तौ यथान्धायं यथा न्तेन सं विदम् । 
उपविष्टौ कथा; काल्चिषक्रतुर्वेष्यपाधिंवौ ॥* 

दति देवौमादात्मयम् ॥ 

यथाहेवशे, प, ( यथां यथायोग्यं वणेयतौति। 
वे +अच् ।) चर; । इव्धमरः। २।८।१३॥ 

यथायोग्वमचर रूपं जाति ॥ 

यथोि 
यथाशक्ति, अ, कौ, श्रनुसारेण | शक्तिमनति 

क्रम्य। ईति सुग्धवबोघयाकरणम् ॥ (यया, 
ओीमद्धागवते । द।९२। १६ 

“पश्च मां निलिंतं शक्र ¦ ठकशायुधभुलं चे । 
घटमानं यथाशक्ति तव प्राणलिौषेवा॥*) 

यथाशाश्छं, य, जौ, शाख्ानुसारेय। शास्तमनति- 

भ्य । यथा, मलमासतन््े । 4 
“ययाशाख्वश्च निंतो ययायाधि चिकित्- 

सितः। 
नश्रमंयातियो याधि;स ज्ञेयः कम्भजो वधेः” 

यथास्छितं, चि, सत्यम् । इति हेमचन्द्रः ।२।१७६॥ 
यथाख, ख, क्तौ, ( खमनतिक्रन्येव्यययौभावः। ) 

यथावाज्कितम् । दत्यमरः)+ (यथा, सुश्रुते 

विकिल्छास्थाने = अध्याये) 

“बन्धं ततोनुकुव्बौँत परिषेकन्तु सर्पिषा । 

इतौये दिवसे सुक्रा यथाखं शोधयेद्धिषक् ॥). 
यद्यश्चितं, य, कौ, (ईश्ितमनतिक्रम्येति ।) यथा- 

वाज्डितम् । ( यथा, भड्िकाये। २।२८। 
“तान् परव्यवादौदय रावबोर्पि 
यथे श्तं प्रस्तुतकम्म धन्नयम् । 
लपो मरद्धिभवतां श्रामः 
खन्धुच्यतां नोरिसमिन्धनेषु ॥*) 

सत््रथ्धायः। कामम् २ प्रकामम् ३ पथयाप्नम् ४ 
निकामम् ५ इषम् ६1 इव्यमर;। २।६.।५.७॥ 

षट् दष्टानतिक्रमे खच्छन्दप्रहत्तौ कामादौनि 
प्राय; क्रियाविद्रोषानि क्रियाविश्चैवशत्वात् 

ज्ञौ वल्वमेषाम् । ई श्ितस्यानतिक्रमो येखित- 
, भि्य्यौभावः । इति भरतः ॥ 

यथष्ट, अ, ञौ, इटमनतिक्रन्य । यथेप्सितम् । 
यथा,-- 
“क््येषेष्टं तत् स्धमौशरास्त सघनस्य वे ॥” 

इति द्ावभागः॥ 

यथटचारौ, [न् ] पु, ( यथेष्टं चरतीति । चर + 
खिनिः। ) पचचौ । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

यथ्टाचरणः, चि, ( यथेष्टं आचरं यस । ) 
ययेटाचारौ । वथा,- 
“क्रियाहौनस्य खस्य महारोगिश रव च । 
यथष्टारचयस्याङमेर गान्तमश्यौ वकम् ॥५ 
यथेष्टा चरणस्म दू1तवेश्चाद्यासक्तस्य । दति 
शुद्धितत््वम् ॥ 

यथेष्टाचारौ, [न्] पै, खेच्छाचारौ। यथ 
माचरितु' शौलमस्य इव्यय इन् प्र्येन निब्यन्न; ॥ 

यथोचितं, ख, क्तौ, ( उच्ितमनतिक्रम्येति। ) 
यथायोग्यम् । यथाप्राप्रम्। यथा। ^“स्रषो 
भंश्रो यथोचितात् ।» इन्यमरः; । २।८।२३ ॥ 
(यथाच ग्रीम्धागवति। 8।२२५०। 
“कम्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम् । 
यथो वितं यथावित्तमकरोदुकषसातछतम् \ 
चि, यथोत्ितमस्यास्तौति। अशं आदच्। 
यथाः । यथा, माकंखेये । १६ । ३८ । 
^“वयमाप्यायिता मद्ैयज्नभागी यंधोचित । 
इव्यय तानबुगज्ञौमो म्यान् शस्खादिखिहये।\”) 



यदुः 

यथोदितं, अय, क्तौ, ( उदितं कथितमनतिक्रभ्य 

इत्र ययौभावः।) यथोक्तम् । यथा,-- 
4^ययोदितन्ते पिभिः कुर दारपरियहम् ॥* 

इति माकंखडयपुराे रुचिस्लोचम् ॥ 
यदा, य, ( यसिन् काले इति यद् + ^सर्वे- 

कान्यकिंयत्तद्; काले दा ।*५।३।१५। इति दा) 

यस्िन् काले। यथा,-- 

“यदा यदा सतां हानिर्वदमार्गाजुखारिणाम्। 
तदा तदा कलं दिरतुमेया विचचणे; ॥* 

इति तिथ्यादितच्वष्टत वचनम् ॥ 

यदि, य, पक्चान्तरम् । सम्भावना। ततृपथायः। 
चैत् र यदयुवा३। यथा,- 

“यदौ च्छद एलान् भोगान् चन्र ग्रहोपमान्। 
प्रातःखायौ भवैन्निदयं हौ मासौ मावफाल गुनौ” 

इति मलमासतत्नम् ॥ 

५“अपिचेत् सुदुराचारो भजते मामन्धभाक् । 
साधुरेव स मन्तद्यः सम््रग्वपवसितो छि स; ॥” 

दति ओभगवदह्गौता ॥ 

^“यदुवास्पतरसम्भारः स्यादपि पशुतैव कुयात् 
इति । यदुत निपातखसुदायो वद्यं ।* इति 
तिथ्या दितम् 1 

यदौयं, चरि, ( यस्येदमिति । यद् + “उडाच्छः ।* 
६।२। ११४1 इतिदः ।) यल्यम्बन्वि। वधा, 

“यदौयदलतो विलोक्य विपदं 
कलिन्दतनया जलोडतगतिः। 
विलासविपिनं विवैश्र् सहसा 

करोतु कुशलं हलौ स जगताम् ॥* 
इति ढन्दोमञ्जयां हितीयसतवकः । 

यदुः, पु, (यजते इति । यज् + उः । एषोदख्मदि- 
त्वात् जस्थाने दकार; । ) देवयान्धां जातो 
ययाते््डपृच्चः। तस्य वंचे पिदश्रापात् राला- 
चक्रवत्तीं नासौत्। तदंशे दापरयगस्यान्ते 
ओलष्योध्वतौशे;। इति गरीभागवतमतम् ॥ 
तस्य मातुलकन्धाविवाहकारणं यथा,-- 

«जरां प्राप्य ययातिस्तु खपुरं प्राप्य चेव इ । 
पुतं ज्येष्टं वरिष्टष् यदुमिद्यत्रवौदचः॥ 
त्वं यदो! प्रतिपद्यख् प्राभ्रानं जरया सदह । 

यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम् ॥ 
पूरे वधेसद्से तु पुनस्ते यौ वनं लम्। 
दत्वा संप्रतिपद्यामि पाप्रानं जरया स्ह ॥ 

यदुरुवाव। 

सितश्सश्रुधरो दीनो जरया शिथिलोलछलतः। 
बलौखन्ततगाच्र्च टुदंषोँ दुज्लः छश; ॥ 

 अश्टक्तः काथकरशे पापभूतश्च यौवने। 
सहोपजीविभिद्योवतां जरां नैव कामये॥ 
सन्ति ते बहवः पुत्ता मत्तः पियतराब्रप।। 

जरां यद्धीतु' धनभन्न ! पचमन्धं ठखम्व पै ॥ 
ययातिरुवाच । 

योमेत्वं छदयाचव्नातो वय; खं न प्रयच्छसि। 
पापान्मातुलसम्बन्धात् प्रजाप ते भविष्यति ॥” 

इति माद्छे ३१९ अध्यायः ॥ # ॥ 
( इयश्वराजपुचचतः। यथा, इरित । ६३।४४ 

२६३ व, 
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यन्त्र 
“त्येवं सुप्रटत्तस्य पुत्तकामस्य घौमतः । 
मधुमां स॒तो जन्ते यदुनांम महायशाः 1 ) 

यदुनाथ, प, ( यदूनां नाधः। ) ग्रीरष्यः। इति 

देमचन्द्रः। २।१३६३॥ 
यदुपतिः, प, (यदूनां पति; ।) कलषः । यथा-- 

“यदुपते; क गता.मथुराएरौ 
रघुपतेः क गतोत्तरकोशला। 
इति विचिन्त्य कुरुष्व मनः स्थिरं 
न सदिद्ं जगदिद्यवधारय ॥* 

इति रूपखनातनगोखामिनौ ॥ 
यड च्छा, स्त, खातन््रम् ! तत्पायः । सरिता २) 

इत्यमरः; ।३।२।२॥ खरिता ३ । इति तड़का ॥ 
(यथा, गौ तायाम् । २।३२। 

“यडच्छया चोपपन्रं खगेदारमपाइतम् । 
सखिनः चच्ियाः पाथं! लभन्ते युह्ठमौड शम्॥*) 

यद्युवा, य, यदि । यथा । “यदयुवाल्यतरसम्भारः 
स्यादपि पञुनैव क्षयात् । युवेति निपातससु- 
दायो यद््थै। अषि च। यदुवा उभयं 
चिकौद्टौत्ं व्रह्मत्व्च दति तेनेव कल्पेन 
कंचसुत्तरासङ्गं सोदकं कमणलु' दभेवदटु' वा 
जरह्ञाखने निधाय तेतरेव प्रयाटव्ान्यचचेत् |” 
इति तिश्यादितत्म् ॥ 

यदा, स्तौ, बुद्धि" । इति सं ्ि्रसारोणादिदटत्तिः ॥ 

पत्तान्तरच् ॥ 4 
यन्ता, [ऋ] पू, (यम् + टच् ।) सारथि; । (वधा, 

रचा अ | 8४ 

^प्रहारम्डच्छापिगमे रथस्था 
यन्तनुपालभ्य निवर्भिताश्वान् । 
ॐ & 
ये; सादिता लच्ितपूब्वकेतून् 

तानेव सामषेतया निलन्तुः ॥ ) 
इस्तिपकः । इत्यमरः; । ३।३। ५६ ॥ ( यथा, 
माचे। ५।४२। 

«सेयोण्पि सानुनयमाकलनाय यन्त्रा 

नोतैन वन्यकरिदानछलताधिवासः। 

नाभालि केवलमभालि गजेन ग्राखौ 
नान्धस्य गन्धमपि मानश्टतः सन्ते ॥* ) 

विर्तिकारके, चि॥ 

यन््र, कौ, (यच्छव्यचेति । यम +- ̂ गुष्टवौपन्विवश्वि- 
यमिखदित्तदिभ्यस््नः 1” उणा० 8 ।* १६६। 
इति चः। ) देवाद्यधिषानम् ॥ ( यथा, दैवौ- 

भागवते। ३। २६। २१। 

^अच्चैभाषे तथा यन्त्रं नवाणेमन््रसं युतम् । 
स्थापयेत् पौ ठपूजाथे कलसं तत्र पाश्वेतः ॥) 
पाचमेदः। नियन्त्रणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
अभियन््रम् ) इति मह्ाभारतटौकायां नौल- 

कच्छः ॥ कामान् वन्ट्क इत्यादि भाषा॥#। 

वाद्यम् । वथा,-- 

“यन्त्रस्य गुणदोषौ न विचार मधुखदन !। 
अद्धं यन्तरं भवान् यन््रौनमेदोषानने गुणाः)” 

इति महाभारतम् ॥ 

दारुयन््रादि । कल दति भाषा । थथा,- 

“ईश्वर; सवयदरूतानां छदं शेएच्लंन ! तिष्टति । 

यन्त्र 
भामयन् सन्भूतानि यन्तारूप्ानि मायया \* 

इति ग्रीभगवङ्गीतायाम् । १८। ६१५ .. 

अस्याधेः ।“सव्वेभूतानां हन्सध्ये इश्वरोढन्तर्यामी 
तिष्टति । किं कुव्यन् स्ाणि भूतानि मायया 

निलशक्या भामयंस्तत्ततकम्भसु प्रवसैयन् यथा 
दारुयन््रमारूएानि कछचिमाणि भूतानि खच्न- 
घारो लोकते ्रामयति तद्दिति । यद्वा यश््राणि 

श्ररौराधि आरूपए्ानि भूतानि देहाभिम्करनिनो 
जवान् श्नामयन्निव्यथे; |“ इति ओरीधरसवामौ॥ 
अथ पूनाधारयन्त्म् । तच नारदौये । 
“अपो? षिद्धेदयं चक्रं विष्णो; चेचससुद्धवम् । 
यन्त्र प्रतिमास्थानमश्चैने सवदा दरे; ॥“ 

गौतमीये । 
^ ग्रालग्रामे सणौ यन्ते प्रतिमामख्डलेषु च। 

निदं पूना इरे; कायान तु केवलभूतके ॥” 

योगिनौतनत्े। 
“चिङ्गख्ा पूजये वौं पुरूकश्थां तथेव चच । 
मरखलबस्थां महामायां यन््रस्थां प्रतिमासु च। 

जलस्था वा शिलास्थां वा पूजयेत् परमेश्वरौम्॥” 
शतत् सन्वे यन्त्राभावै । कौलावलौये । 
«यच्नापराजितापुष्यं जवापुष्यश्च विटातै । 

करवीरे युज्ञरक्ते द्रोणं वा यत्र तिष्टति । 
तच्र देवौ वसेतरिद्यं द्यन्ते चख्डि काच्वैनम् ॥” 

ख्तत् खन्वैयन््राभावषे । तथा च। 
“यन्त्रं मन््रमयं प्रोक्तं मन्तरा्मा &वतेव डि । 
टेदाल्मनोयेधा भेदो यन््रदेवतयोस्तथा ॥* 
तथा। 
“चादौ लिखेदूयन््ररालं देवताया वियम् । 
कामक्रोधादिदोषोत्थसन्येदुःखनियन््रणात् ॥ 

यन््रमिद्याङ्रेतस्मिन् देवः प्रौणाति पूजितः । 
विना यन््रेय पूजायां देवता न प्रसौदति॥ 
दुःखनियेन््णाद्यन््रमिन्यादस्त वेदिनः \* 

इति यन्पूलाप्राधान्यम् ॥#॥ 

अथ घारणयन्ायि। तत्रादौ यवनेश्वरौ- 
यनम् । श्ारदायाम् । 
«आालिख्यारदिगगेलान्धदरगं पादिकं 

चयाच्चरं 
कोषेभ्वङ्गममून् परेषु विकिखिदरायेमन्हयम् । 
्च्पून्नापरषट्कयुग् लयवरान् योमास- 

नानगंखे- 
ष्वालिख्येन्रजलाधिपादिगुणश्ः पंक्तिदयात्तत्- 

परम् ॥ 
कोरुष्वष्युगाणंमाल्मसद्धितां युग्मखरान्तरगं तां 
मायां केशरगां दलेषु विलिखेब्मलं चिपंक्ति- 

कमात् । 
चिः पा्ाङ्कश्रवैरितष् लिपिभिर्नवौँतं कमाद्- 

। दयत्क्रमात् 
पद्मस्येन घटेन पङ्कनसखेनावैष्ितं तद् वङ्कः ५” 
घटागेलमिदं यन्त्रं मन्त्रिणां गरीप्रदं मत् । 
पाश्रगरोशक्तिकन्दपेकामश्रक्तौन्दिराङ्शाः ॥ 
प्रथमोण्टात्तरो मनस्ततः काभिनिरक्जिनि। 

खाडान्तोपटाचचरः सद्धिरपरः परिकौत्तितः ॥ 



यन्त्रं 
दधौ गौरि रुददयिते योगेश्वरि खवम्भषट् । 
दिठान्तः षोडशार्णोभ्यं मन्न; सद्धिरदौरितः 

इति षटामेलयन्म् ॥*॥ 
“तारे छं विलिखेत् चरोजङुदरे साध्याभि- 

धानान्ितं 

मन््नार्णान् वसुखंस्यमकान् वसुदलेष्वालिख्य 

तद्राद्यतः । 

शक्रा चि; परिवेष्टितं घटगतं पद्मस्थमना- 
ननं 

यन्त्रं वश्यकरं महादिभवद्धल्लष्छौप्रदं 
कौतन्तिदम् 1 

षति ल्वरितायन््म् ।॥ #॥ 

“पद्मं भागुदलान्वितं प्रविलिखेत् तत्कणिकायां 

पुन 

सतारं शक्तिगवौजसाध्यसद्ितं तत्केशररेषु 
कमात् । 

मदिन्धामनुखम्भवान् गलश्च वर्णान् पुनः 
पत्चगान् 

मन््रार्थान् युखश्यो विधाय विलिखेदन्त्ं 
तदन्त्ये दले ॥ ॐ 

मन्त्रस्तु । [स्थितम् । 
“उत्तिष्ठ पुरुषि किं खपिषि भयंमे ससुप- 
यदि शक्यमश्यक्यं वा तन्मे भगवति शमय 

स्वाहा ॥ 

माढकार्येन संवीतं भूएुरहयमध्यगम् । 
यन्त्र चिच्यवाखिन्याः प्रोक्तं सव्धसण्टड्दम् ॥ 

रत्चाकरं विश्रोषेण च्ुद्रभरूतादिनाशनम् । 

राज्यदं भ्ररृराव्यानां वश्यदं वश्यमिच्छताम् ॥ 
स॒ताधिंनौनां सुतदं रोगिणां रोगशान्तिद्म् । 
बहना किमिद्ोक्तेन यन्तं यत् कामदो मणिः ॥* 

इति वनदुरगायन््रम् ॥४॥ 
चथ लच्छमौयन््रम् । 

“^वैदादिख्थितसाध्यनामयुगशः मीशक्ति- 

माराज्वितं 

किञ्जल्क दिनेशपच्रविलसन्मन््रा च्रं तद्रद्धि; । 

पद्मं यञ्चनकेशरं छरलसत्पचार्युम्मं धरा- 

बिब्बाभ्यां वषडन्तया त्वरितया यन्नरं लिखिदू- 

वेटितम् । 

भरपुर दयकोेषु दत्तौ वेस्यौ पुनः पुनः । 
मदहालच्छीयन्रमिदं सर्वेश्ग्यफलप्रदम् ॥ 

सव्दुःखप्रशमनं सर्न्दापरह्निनिवारकम्। 
बहना किमिद्ोक्तन परमसनान्न विद्यते ॥*#॥ 
अथ चिपुर मेरबौवन्तर् । [च्जिशो 
“मध्याद्यं नवयोनिषु प्रविलिखिद्रौजानि वगे†- 
गायत्तयाः पनरषटपच्रविवरेष्वालिख्य लिप्या- 

इतम् । 
भरविम्बदितयेन मन्मथयुजा कोशेषु संवेटितं 

यन्त्र चपुरमोौ रितं चिशुवनप्रच्ोभणं गोप्रदम् ॥” 
गायन्नौतु। 

“मन्मथं च्रिपुरादेवि विदद पदस॒द्रेत् । 
उक्रा कामेश्ठरिपद् प्रवदेदय धौमद्दि॥ 
अन्ते च परवदेदूय्त्रः क्लिन्ने प्रचोदयात् । 
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यन्तरं 
गायच्चयषा समास्ता चपर बमसिद्िदा 
यन््रान्तरम्। 

^वद्धगे हयुगान्तरस्यमदने मायां लिखेदाग् भवं 
षट्कोशोष्वय सन्धिषु प्रविलिखेत् इ'कार- 

मावेष्टितम्। 

स्ौबोलेन समोरितं चिस्वनप्र्तोभणं चेपुरं 
यन््रं पश्चमनोभवाल्मकमिदं सौन्द य सम्यत्- 

करम् ॥* 

इति चिपुरायन््रम् ॥#॥ 

अथ ग्रीविद्यायन्त्रम् | 

“विश्चेषं धारणं यन््ं प्रसङ्गात् कथयामिति। 

रेषडकारयोनेध्ये देवोगामभिस॒स्थकम् । 
साध्यनाम दितौयान्तं तस्योद्धं विलिखेष्मनुम् 1 
तत्रेव माकां सनां विलिखिच्वक्रवाद्यतः। 
पश्चगयान्डतेनव कलेन परिवेष्टयेत् ॥ 
तन्न प्राणं प्रतिषाप्य विद्यामष्टोत्तरं शतम् । 
तत् ख्या प्रजपेन्मन्त्रं देवौध्यानपरायखः ॥ 
ग्नो मध्यगतं छलए रजतस्यरायवा पुनः । 
करे त्वा जगहृश्यं हदये स्तौयु वक्ञभम् ॥ 
कच्छे धनं लमेद्धाके स्तम्भनं जम्भं भवेत् । 
शिखायां मोचमाप्नोति तस्नादूवनेन घार- 

येत् ॥*#॥ 
च्यथ गयेश्रयन्त्रम् 1 

“बौजं षट्कोणमध्ये स्फरदनलपरे तारगं 
दिच्च लश्छौ- 

मावाकन्दपेभरूमौ सदलुर सपुटेष्वाशिखेद्ौन- 
षट्कम् । 

तल्छन्धिषवज्गमन्त्रान् वञ्दलकमले लमन््रस्य 

वर्णान् 
शान् पचे विद्वान् विलिखतु गुणश्च खान्य 

.  मन्त्यं पलाग्रे॥ 
चावतं लिपिभिः कमोतृक्रमवश्ात् पाशा 

छक शाभ्यामपि 
श्ूविभ्बहवितयेन वैश्टितमिदं यन्त्रं गणाघौशितुः। 
लाच्ाङ्हुमरो दनाचटगमरैभूरनोदरे ेन्ि वा 
सं लिस्ाभिवदन् लमेत खकले; संप्रायैनौयां 

रिषम् ॥ 
उक्त महागणपतेख्िधानं सर पूजितम् । 
सन्धसिद्धिकरः पुसां समस्तपुरुषा्थदम् ॥”४। 
अथ ग्रीरामयवन््म् । 
“तारं मध्ये विलिखतु मनु" षटसं कोणेष खन्धि- 
ग्वङ्गं मायां ऊरमपि लिखत् कोयगख्ेषु 

पश्चात् । 
किञ्जल्कषु खरगर्मतो पत्नमध्येषु माला- 
मन््स्यार्थान् गुदसुखमितानष्टमे पष्धवर्णान् ॥ 
दधात्तरेण खंवेटय कादिवरयोख भूपे । 
दिग्िदिच्चु लिखेद्रौजे नरसिंहवराह्योः ॥ 
नमो भगवते बूयाचतुरथ्या रघुनन्दनम् । 
रचोप्रषिषदायान्ते मधुरादि समीरयेत् ॥ 
प्रसब्रवदनायेति प्रश्चादमिततेजसे। 
बलाय पञ्चादामाय विष्णवे तदनन्तरम् । 
भवादिनमोढन्तोभ्यं मालामन््ःप्रकौत्तितः ॥* | 

यन्तरं 
च्मथ नृखिंहयन््रम्। 
“बौ साध्यसमन्वितं प्रविलिखेन्मणटपचेव्वयो 
मन््ार्णान् श्ुतिश्ो विभज्य विलिखेद्किष्या 

वदिर्येत् । 
बाह्यं कोणगवोजवहवसुधागेदयेनाटतं 
यन्न चुदरविषग्रहामयरिपुप्रध्वंसनं ग्र प्रदम्॥»४॥ 
अय गोपालयन्म् । [षड 
“पिं कलेन वौतं ददइनपुरयुगे कोण्राजत- 
थात् पदं दशाणेस्फरितदशरदलं कामबौचेन 

वौतम् ¦ 
पद्मं किञ्जल्कं स्थसखरविलतिदल प्रोल्ञसत्- 

बोडश्ाणे 
किञ्जल्कयञ्जनाप्य विछ्तिदुगदकेष्वपितानष्ट- 

वरान् ॥ 
पाश्ाङकग्ाभ्यामावौतं चौणौ पुरयुगाखि । 
अषटापरेण लघितं यन्त्रं गोपालदे वतम् ॥ 

धम्भायेकामपलदं सन्धरच्ताकरः च्छलम् । 
पञ्चान्तको धराखंस्थो मरु विन्रविभूषितः 
पिखवोजमिदं प्रोक्तं खन्वेखद्विकरः परम् । 
सर; छषाय उडन्द्र' षड्यों मनुरीरितः 
गोपौजनान्ते प्रददे दलभायासिवल्लभा । 
अयं दशाच्तरो मन्तो दष्टार्फलप्रदः ॥ 
प्रणवं दयं छं उडन्तसुक्रा तत; परम् । 
तादशं देवकौपुतच्चं इ'पट् खा हासखमन्वितम् । 
बोड्श्राचरमन्त्रोयं गोविन्दस्य जगत्पते; ॥ 
पिं रतिपते्न्बौजं नमो भगवते तत; । 
नन्द्पुच्ताय बालादिवपुषै शयामलायन्च॥ 
मोपौजनपदस्यान्ते वक्ञभावय दिटावधि। 
अनुषुप् मन्न अस्य्मातो गोपालस्य लगत्पते; ॥ 
अवङ्गः छष्णगो विन्दौ ठन्तावद्ाचचरो मजु: ५” 

इति गोपालयन््रम् ॥ # ॥ 
अथ गोपालस्य यन्तरान्तरम् । 
“प्राक् प्रक दक्िणोदक् विधिवद्भिलिखेत् 

स्य्टरे खा चतुष्कं 
कोणोचच्छलयु्तं बलययुगयुतं मध्यपूनये 

तदन्तम् । 

शोकस्यार्णान् पुरस्ताद सुपद विवरेष्वद्धव्े 
लिखित्वा 

तद्वाद्य दाद श्रायैँस्लदनु परिडतं देवकौपुच्च- 
यन्त्रम् ॥ 

तं सुकौ देव देवेतं तं वैदे वरतो वतम् । 

तं वतौ रूएतो स्यातं तं स्थातो देवकीसुतम् ॥ 
लिखितं भूल्नेपच्नादौ यन््रमेतद् यथाविधि । 
विष्टं वाहना निद्यं सञ्कामफलप्रदम् ॥ 
पलाशटत्तफलके लिखितं साधु साधितम्। 

गोस्थाने निखनेरेतत् गवां हद्धिभवेत्तदा ॥»#॥ 
अथ शििवयन्त्रम्। तच्रादौ षट्कोणमण्डलं 
छत्वा तदन्तः खाध्यनामयुक्तं प्रासादबौजं 

विलिख्य षट्कोणेषु प्रणवखहतप्चाच्चरवर्णान् 

विलिख्य विवरेषु षड्ङ्गमन्त्रान् तद्वहिः पष- 

दलानि विरचय्य तद्लेषु ॐ ईशानाय नमः 
ॐ तत्पुरुषाय नमः; ॐ अषोराय नमः 



ॐ 

यन्त्र 

ॐ सदोजाताय नमः ॐ वामदेवाय नमः 

शति पञश्चमन््ान् प्रागादिक्रमेय लिखेत् । 
तद्वडिरष्टद्लानि रचयित्वा तद्लेषु माटका- 

बर्थान् लिखेत् । तद दिवु तं चाग्बङरेन वेष्टयेत् । 
खुतदृयन्रं जपद्धोमादिना सम्यूज्य क्षारयेत् । 
चऋयुरारोग्ये ख यादिसिद्धिमवति॥ # ॥ अथ 
ग्दव्यञ्नयस्य यन्त्रम् । 
“मध्ये साध्याच्तराप्य श्ुवमभिविलिखेन्मध्यमं 

दिग्दलेषु 
को येष्वन्त्ं मनोस्तत् चितिसुषनमथो दिच्चु 

श्चन्द्रं विदिन्तु। 
टान्तं यज्नं तदुक्तं सकलभयहरं चेड्भूतापन्टल्यः 

आाधियामोहदुःखप्रश्मनसदितं ग्रोप्रदं 
कौिदाचि॥५॥ 

अथकालोयन्त्रम् । यामले । 
“अदां बौजं खसाध्यं प्रथमदसरडे तदद्ि- 

खाट्कोणे 
पूमां चाख्वोजं तदु वसुणदवन्दके 

बौनषटकम् । 
किञ्जल्कं तत् खराप्य वसुदलविवरे खाया 

बौजषट्कं 
क्रूचभ्यामेव वौतं चितिरहयुगयोरन्तरे ` 

यन््रराजम् ॥ 
` देवौ बौजत्रयं ततु प्रतिदिशमपरं शक्तिनीज- 

ह्यं तत् 

कोश कोञे छिवेटूयख्िजगतिखगुरुः ` 
श्रङ्करस्यापि विष्णो; ॥” 

अथ शान्तिकादौ ताराधारणयन्नम् । तदुक्तं 
फेतकारीये । 

“योनिषु लिखेन्मन््ं मन्त्रौ हेमग्रलाकया। 
जौ वदनान् दौघेवर्थान् षट् कोरे विलिखेत्ततः॥ 
अदटपत्रेष्वष्टवर्णांन् तद्वहिभ्पुरदयम् । 
ऋअद्वचं भूपुरे च विलिख्य साधकोत्तमः \, 

तच्च चक्रं चिपेष्लम्त्रौ प्रणवेन समाङुलम् । 

सवयं पडे भूर्ज वा रूप्ये वाप्यथ सुत्रते । 
विलिखेद्धं मलेखन्धा गन्धाटकसमन्वितम् ॥ 

इूव्वाकाखन वालिख्य कुशलेन वा पुनः ॥* 
खुकवौराकल्प । 
^वैष्टितं पौतवस्छ्रेण जतुना प्ररिवैष्येत् ॥ 
बक्नौयात् पटृदधचख शिग्ूनां कणभूषणम् । 
स्दौणां वामसुजे चैवमन्धेषां दव्चिे सजे । 
बन्ध्यापि लभते युच्च निधंनो धनवान् भवैत् ॥ 
द्मां रक्तां पुरा बध्वा ज्ञानां गौतमादिभिः। 
प्रौ पाधिरे्ान्ये; संयामे जयकाञ्धिभि; ॥” 
अस्या; । योनिम षटकोशे। तस्य मध्ये 
इेमध्रलाकादिना भून्नेषत्रादौ इद्धुमरोचना- 
रक्तचन्दनजटामांसौनां समांशं वधाव पङ्क्ति 
कमेण श्लमन््ं लिखित्वा तस्य इन्नेखारेफ- 

मध्ये असुकस्य र्तं कुर कुर अवीनां शुभं 

एच्तसुत्प्रादयेति वा अस्य स्नानं कुर श्रु 

इत्यादि वा साध्यसदहितं विलिख्य षट्कोये 

कौवभिन्रान् दौषेवर्णान् अड ऊरेद्यौ यः 
इयेकेवं लिखेत् । तदुक्तम् । 

११५ 

यन्तं 
खराणां मध्यगं यच्च तचतुष्वं नपुंसकमिति 
अश्पचेव्वश्वर्णान् । रे" ङी शरे'ङ्धौ ष्ट 
स्वाहेति लिखेत् । तदट्क्तम् । 
4वाग्भवं कुलदेवी तारकं वागभवं तथा । 
ललेखा चास्तरमन््रान्ते वह्लायावधिमंनुः ॥ 
अषटा्तरो मनु; प्रोक्तो म्ण सार ईरित; ॥* 
पथ यन्लिखनद्रयम् । 

“काश्सौररोचनालाच्षाषटगोभमदचन्दतै;। 
विलिखेद्व मलेखन्धा यन्त्रारयेतानि देशिकः ॥ 
भूमिषु श्च वस्य टं यन्त्रं निम्भाच्छसङ्गतम् । 
विदे ल ङ्कतं मन्त्रौ यन्त्रं जैव च धारयेत् ॥ 
सौवण राजते पाच भूर्जे वा सभ्यगालिखेत् ! 
अथवा तान्नपङे वा गुटिकां छ्य धारयेम् ॥ 
यावच्नौवं षे स्यात् रौप्यं विंप्रतिवाधिकम् । 
भूव्न इादश्र वर्षाणि तदङ्क ताखपड्के ॥» 

इति तन्त्रसार; ॥ #॥ 

अन्यत् कालिकापुराशे ७.७।७८। ७६. अध्यायेषु 
थ्यम् ॥#॥ अथ यन्तरसंस्कारः, । वामके- 
शरतन््र । 
“ज्ञात्वा संकल्पयेभ्नन्तौ गुरोरश्चैनमा चरेत् । 
पञ्चगद्यं ततः छषत्वा शिवमन्त्रेण मन्तितम् ॥ 

ततश्चक्रं स्थापयेत् खणे पाचके ॥ 
पष्डाग्टतेन दुग्धेन प्रौतशेन जलेन च्व । 
चन्दनेन सुगन्धेन कस्तरौकुद्ुमेन च ॥ 
पयोदधिष्टतच्तौरथकंरादोरलुक्रमात् । 
तोय पान्तर; कुथात् पष्ठा्टतविधिं बुधः । 
षाटकेः कलकेदंवौमरटभिन्धारि पूरितैः । 
कषायजलसम्यत्नैः कारयेत् खानसुत्तमम् ॥ 
स्नानं समाप्य तां देवीं स्थापयेत् स्र्थपाठटके। 
यन्तराजाय विद्महे महायन्ायघौमद्ि तन्नो 

यन्त्रं प्रचोदयात् ॥ 
सपा यनं कुश्रायेण गायत्ताा चाभिमन्रयेत् । 
अष्टोत्तरशतं देवि | देवताभावसिद्धये ॥ 

आत्मशुद्धि ततः लत्वा षड्द्धवतां येत् । 
सच्रावाद्य महादेवौँं जोवन्धा स्च कारयेत् ॥ 
उपचारैः षोएथमिमं.हासद्रादिभि; खदा । 
पलताम्बलनेवेदैवौ तत्र खमचैयेत् । 
पट़खन्नादिकं दद्यात् वच््ञालङ्कारमेव च । 
अगुर' चामरं चरां यथायोग्यं महेश्वरि ! । 
समेतत प्रयत्नेन ददादात्मड्िते रतः ॥ 
ततो जपेत सहस्रश्च सकलेश्चितसिद्धये । 
बलिदानं ततः क्वा प्रणमेचक्रराजकम् ॥ 
अष्टोत्तरशतं इत्वा सभ्या ताच्यं विनिः च्तिपेत्। 
इोमकम्भर्य शक्तश्चेत् द्विगुणं जपमा चरेत् ॥ 
चैलमेकां समानौय खं द ङ्गादालङताम् । 
गुरषे दत्तिणां दद्यात् ततो रेया विसर्जनम् ॥» 
अस्य प्रयोग;। कतनिद्यक्रियः खस्तिवाच्चन- 

पून्वेकं सद्भल्पं कुयात् । अदयव्यादि यसुक- 
गोचरः ओगसुकरदेवश्रना असुकटेवतायाः 
परूना्े अस॒कयन्तरसंस्कारमहं करिष्ये । इति 
संकल्पा पद्चगयमानीव हौमितिमन्रेणाष्टोत्तर 

यन्तरं 
शतं अभिमन््रा प्रणवेन यन्त्रं तत्र (चिपेत् । 
तत उत्तोल्य स्थापयेत्। तत; शौतलजलचन्दन- 
गन्धकस्तूकौकुङ्कमेः खापयित्वा पञ्चगमानोय 
हौभिति मन्तेणटोत्तरशतमभिमन््रा प्रणवेन 
पून्वेवत् शोधयित्वा चापयेत् । तचरं क्रमः! 
प्रथमं च्तौरेण स्ापयिता धूपं दद्यात् । र्वं 
दक्ना तेन मधुना श्रकंरया च। ततोण्टमिः 
कलसे; इद्कुमगोरोचनाचन्दनमिभिैस्लोयै. 
सरापयेत्। सब्र सानं ग्धलमन्ेसण ततो 
यन््रसरोच्य क्रशागरेण तत् सद्धा यन्ररालाय 
विद्महे महायन््राय घौमद्ि तन्नो यन्तं प्रचो- 
दयात् । इव्यष्टोत्तरश्रतमभिमन्त्रा प्राणप्रतिष्टां 
ज्यात् । अस्य प्राणप्रतिषामन्तस्य ब्र्मविष्णु- 
मद्ेश्वरा ऋषय ऋग यज्ुःसामानि छन्दांसि 
चेतन्धं देवता प्राण्प्रतिष्ठायां विनियोगः । 
वद्यया। आंद्गोँकोंयंरलंवंश्षंयं दों 
चं सः असुकदेवतायाः प्राणा इड प्राणा; । 
र्वं अमिवययादि असुकटैवताया; नौव इष 
स्थितः। वं आमिद्यादि असुकदेवतायाः सर्व 
न्ियाणि। रवं अआमिद्यादि असुकदेवताया 

बाद्मनखच्ुःखोचघ्रायप्राणा इहागत्य सुखं श्वर 
तिष्ठन्तु खाह्ा। इति प्राणान् प्रतिाप्य तच 
प्रह्तदेवतामावाद्च धोडश्रोपचार; पश्ठोप- 
चारन पूजयेत् । ततः पड्दच्ादिकं दत्ता 
अषरोत्तरश्तं जघ्न श्रक्तचेत् वलिं ददात् । 
ततोगहोत्तर्तहोमं छत्वा पद्याहतिसम्पातं 
दद्यात् । डोमाभावे हिगुणलपः काथ;। ततो 
दचिथां दत्वा अच्छछिदावधारणं कुयात् । 
इति तन््रसारः ५ # ॥ यौषधपाका्धयन्ाथि 
यथा,-- 

“भाषे वितस्िगन्भौरे मध्ये निदि पिके । 
कूपिकाकण्डपयन्तं वालुकाभिश्च पूरिते ॥ 
भेषजं कूपिकासंस्थं वह्भिना यच्च प्रयते । 
वाजुकायन्त्रमेतद्वि यन्त्रतन्तबुदै; ख्डतम् ॥» 

इति बालुकायन्त्रम् ॥ 
“निबह्ृमौषधं खतं भूं त(तिगुणान्तरे । 
रखपोटलिकां काष्ठं डप बड़ा गुरोन डि ॥ 
खन्वानपू कुम्भान्तः खावलम्बनसं खितम् । 
अधस्ताव्नुालयेदणिं तत्तदुक्तक्रमेख [इ । 
दोलायन््रमिदं प्रोक्तं खेदनास्यं तदेव {ड् ॥* 
सन्धानं काञ्जिकादि । इति दोलायन्तरम् ॥ # ॥ 
“साम्बृश्यालौसखे बह्व बस्ते खेदं निधाय च । 
पिधाय पच्यते वत्र तद्यन्त्रं सेदनं स्छतम् ॥ 

इति स्वोदनयन्त्रम् ॥ 
“अधःस्थाल्यां रसं चिप निदध्या्न्मुखोपरि । 
स्थालौ खड सखीं सम्यक् निरुध्य खदु्त्यवा ॥ 
ऊङ्स्थाल्यां जलं चिप्र चह्ञयामारोप्य वन्रतः ॥ 
अधस्ताच्जालयेदसिं यावत् प्रहरपश्चकम्। 
खाङ्गग्रौतं ततो यन््नादूरङ्गौयाद्रससत्तमम् । 
विद्याधराभिघं यन्तमेतत्तज नरुदाद्तम् ॥” 

ति विद्याधरयन््रम् ॥ 
“वालुकास समस्ताङ्गं गततं खषारसान्िता । 



ॐ 

यन्त्र 

दौपोपकेः मेटणयाद्यन्वं भूधरनामकम् ॥” 
इति भरूधरयन््म् ॥ 

“यन्तं डमरसं ञं स्यात्तत् स्थार्लोरमु दते सखे॥” 

शति खमरुयन्त्म्। इति भावप्रकाशः ॥ (तथाश्च। 

५“अन्धश्दषातु कैषा गोस्तनाकारसन्निभा। 

केव द्िद्रान्विता मध्ये गम्भौरामारणोचिता +” 
इति अन्पुम्डपायन्त्रम् ॥ 

नङ्धौ भागौ तु खदुग्धस्य रकावस्ौ कन्टत्तिका । 
शलोहकिङ्स्य भागोकं ेतपाषाणभागिकम् ॥ 
मरकेश्रसमं किष्चित् छागदुग्धेन पेषयेत् । 

माषडह्वयं दषं म्य तेन खषां सुसम्यटाम् ॥ 

्रोघयित्वा रसं परा तत्कल्क; खन्धि ले पयेत् । 

सौग्रष्षा समाख्याता सम्यकपारदसाधिका॥ 
इति रषाधन्तम् ॥ #। 

भ्ालुकापूरितं भां तन्मध्ये खतकं चिपेत् । 
रसं श्हषागतष्पेव भाष्डं सवेण रोधयेत् ॥ 

लिप्रा टक्षवणे. सन्धिं पाचचयेचख्विकाण्िना। 

बासु कायन्त्रमेत द्धि योजयेद्रसकम्भणि ॥ 
इति वालुकायन्त्रम् ॥ 

भतिश्यक् कच्छं काश्वकुप्या गिलयेत् खूल्यभा रः । 

तिकशतवा पचेत् भां वकयन््रमिति स्छतम्॥” 
इति वकयन्वम् ॥ 

“^“ऊद्धः संपुटाकारं तच्छध्ये रसं स्तम् । 
कवचचौयन्तमेतद्धि रसादिद्र्यसाधनम् ॥* 

षति कवचचैयन्त्रम् ॥)#॥ 

इति प्रे्करवेन््रसारसं यदे जारगाद्यधिकारे ॥ 
त्वि किल्योपयमग्यपरयन््विडतिवेधा.-- 

“यन्त्र तमेकोत्तरमच्र स्तमेव प्रधानतमं 

यन्त्राणामवगच्छ । किं कारणम् । यसादइस्ता- 

डते यन््ाणामप्रडत्तिरेव तद्धौनत्वाट्यन्तकम्भ- 

णाम् | तच्च मनःशरौरावाघकराणि शल्यानि 

तेषामाइरणोपायो यन्त्राणि । तानि | 
सराणि! तद्यथा । खस्तिकयन्त्राणि । सन्दंश्- 

यन्त्राणि} तालयन््राणि। नाडङ्ौयन््राणि 1 

श्रलाकायन्त्राणि। उपयन््राणि चेति ॥ 

तच चतुच्िं ् रतिः खच्तिकयन्त्राणि । र सन्द श- 

यन्त्रे, ₹े खव तालयन्ते । विंश्रतिर्नाद्य; । अष्टा 
विश्रति; शलाकाः। पश्चविंशतिरुपयन्त्राणि 

तानि प्रायश्नो लौद्धानि भवन्ति तत्प्रतिरूप- 
काशि वा तदलाभे तत्र नानाप्रकाराणां 

आलान चूगप्िणा सखेभखानि . यन्त्रां 

प्रायश; सडगशानि तसात् तत्वारूप्यादागमद्- 

परे शाद्न्ययन््दशरे नादूयुक्तितञ्च कारयेत् । 

समाहितानि यन्त्राणि खरश्चद्सुखानि च । 

सुडएानि सुरूपाणि सुयदापि च कारयेत् 1 

तत्र॒ स्वस्तिकयन््राणयद्ादश्राङ्गुलप्रमाशानि 
सिंहयाघ्रठकतरच्चुकच्तदौपिमार्नारष्टगाल- 

न्टगेारुककाककङ्कुररचासभ।सशशचाद्य- 

लकचिछिश्येनपभरक्रोष्ण्टङ्गराजाञ्जलिकणाव- 

भञ्जननन्दिसुखसुखानि म्राकतिभिः कौले- 

सवबद्धानि लेङ्कुशवदाटत्तवारङ्गाण्यस्थि- 
विनष्श्रल्योइरणायं सुपदि श्यन्ते ॥#सनिगरहो- 

१६ 

यन्त्र 
‡नियद् सन्द रौ घोडग्राङ्कलौ भवतस्लम्मांख- 
सिराख्ञायुगतश्रल्योडरणाथंसुपदिश्यते। 

तालयन्त हइादश्राङ्के मद्छतालु वदैकतालङि- 
तालके कणेनासानाडङ्ौशल्यानामाहरणाधम् । 

नाड यन्तराणयनेक प्र कारा गनेकप्रयोजनान्धक- 

तोसखान्धभयतोसुखानि च तानि शोतोगत- 

ष्रल्योद्वरणाये रोगदश्नाथेमाचषघणाथ क्रिया- 

सौकन्धाये्धति तानि खोतोहारपरिणादानि 
यथायोगपरिणाष्दीर्घाणि च । 

भगन्दराशोन्वदत्रणवस्तुयत्तरवस्िग्धचटद्धिद- 
कोदरधुमनिरसहप्रकश्रसन्निरद्वगुदयत्नाण्यलाद्- 
श्टङ्गयन््राणि चोपरिराहच्यामः। 
श्रलाकायन््राखयपि नानाप्रकाराणि नाना- 

प्रयोजनानि यथायोगपरिणादौर्घाखिचतेषां 
गखछपदशरपुद्ठसपेफणवड्श्रसुखे द इदे रखषण- 

अहनचालनादरणा्थ॑सुपपदिश्येते। मद्धरदल- 
माच्रसखे हे किञिदानतास्रे खोतोगतशल्योद- 
रणाथेम् । षट्कार्पासकछलतोष्णौषाखि प्रमाच्नेन- 

क्रियासु । जनौणि दवयांङुतौनि खल्लसखानि 
्तारौषधप्रयिधागाेम् । चौणयन्धानि जाम्बवः 
वदनानि चोर्णङ्ुर वदनानि ड्वाग्मिकम्येख 
भिपरेतानि। नासार्वदहरणाथमेकं कोलास्थि- 
दलमाच्रसुखं खक्षतीच्छोडम् । अञ्जनाएयमेकं 
कलायपरिमणलसभयतो सकुलायम् । रच 

मागे विश्रोधनाधमेकं मालती पष्यटन्तायप्रमाय- 
परिमखलमिति । 

उपयन्त्ाश्यपि रव्नवे णिकापट़ चन्भान्तवल्केल- 
लतावस्त्रा्टौलाश्स-सुङ्गर-पाणिपाद-तलाङ्कुलि- 
जिदा-दन्तनखसुख-वालाश्वकटकश्चाखाष्टोवन- 
प्रवाडयद्षयस्कान्तमयानि च्षारासिभेषलानि 
चेति। 

रुतानि दे सत्यस्मिन् देहस्यावयवे तथा । 
खन्धौ कोर धमन्धाश्च यथायोगं प्रयोजयेत् ॥ 
यन्वकम्भाणि तु नि्घांतनपूरणवन्व नय नव्नैन- 
ालनविवकैनविवरणपौड्नमागेविश्ोधनविक- 
पणार गाष्चनोश्नमनविनमनभञ्जनोव्मथना- 

च्घगेषणदारयर्व्नकरणप्र्ालनप्रधमनप्रमा- 
च्ेनानि चतुर्विशतिः 
स्वबुद्वाा चापि विभजेदट्यन््रकम्भाखि बुद्धिमान् 
असंस्येयविकस्प त्व! च्छल्या नामिति निश्चयः ॥ 

तच्रातिस्थलमसारमतिदौ्॑मतिद्खमगाद्दि 
विषमथाद्कि वक्रं शिधिलमद्यन्नतं न्टदुकौलं |. 

न्टदुसुखं खद् पाशमिति इादश्र यन्त्रदोधाः 

रुतरदौ पेविनि्मक्तं यन्त्मदटादशाङ्कुलम् । 
प्रशस्तं भिषा सेयं तद्धि कममसु योजयेत् ॥ 

श्यं सिंहस्खादोस्तु गए कङ्कसखादिभिः 

निद्देरेत्त शने; शल्यं श्रस्तयुक्तियपेचया ॥ 
विवक्तैते साध्ववगाते च 

शल्यं निगद्योद्वरते च यस्मात् । 
यन्त्ेम्वतः कङ्कसुखं परधानं 
स्थानेषु सर्ैव्वविकारि चैव ॥” 
इति सुश्रुते तस्थाने सप्तमेऽध्याये \#॥ 

यन्त्र 
गोलाध्यायोक्तयन््राणि यथा,-- 
«अथ यन््राध्यायो यास्यायते। तत्रादौ तदा- 
रम्भप्रयोजनमद। 

दिनगतकालावयवा ज्ञातुमश्रक्धा यतमो विना 
यन्तः । 

बच्चो यन््ाखि ततः स्फुटानि संपत; कलि- 
चित्॥ 

गोलो नाड्ौवलयं यष्टिः ग्रङ्कुषेटौ चक्रम् । 
च्रापं तुय फलकं धौरेकं पारमायिकं यन्त्रम् \ 

अथ प्रथमं गोलयन््रमादइ। 
अपटत्तगरविचविद्धं च्तितिजे त्वा कुलेन 

संसक्तं । 
 नाङौटत्ते विन्दु शला तवाथ जलखमं चिति- 

जम्॥ 

रविचिद्धस्य च्छाया पतति कुम्ध्य वधा तथा 
विश्ते। 

उडगोखे कज विन्दोमेध्ये नाद्यो दुयाताः सुः ५" 
५अथ नाड्गैवलयमाद। 

कुजलपे लं चाथो खगोलनलिकान्तः। 

भूस्थं धरवयदस्थं चक्रं ष्टा निजोदये ाङ्यम् ॥ 
असीयैषटोभायासुदये५के न्धस्य नाडिका कया; । 

इष्च्छायाद्धग्यान्तरे४य लख प्रभायाच्च॥ 

केनन्विदाधारेण ध्रवाभिसुखकौ लकेएत्र शते । 

अथवा कौलच्छायातलमध्ये स्यनंता नाचः 

चटिकायन््रल्तणादिक घटौयन््रशन्द द्रर्यम् ॥ 

“अध धरङ्कुमाह। [शदः । 
समतलमरस्तकपरिधिभेमसिद्ठो दन्तिदम्तजः 
तच्छायतः प्रोक्तं ज्ञानं दिगदेशकालानाम् ॥ 

ति शङ्कुयन्त्रम् ॥ 

च्य चक्रमाडइ। 

चक्रं चक्र ्राङुः परिधौ इथश्टृछलादिकाधारम्। 
घातो त्रिभि आधारात् कल्पया भाच 

खावेख ॥ 
तन्मध्ये खच्छात्तं चिप्ताकाभिरुखनेमिकं धाथम्। 

अमेरुत्रतभागास्तच्राचच्छायया येक्तः ४ 

ततृखाल्न्त्च नता उन्रतलवसंगुणोकतं दुद- 
लम् । 

दयदलोन्नतां श्रभक्तं नाद्यः स्थला; परेः प्रोक्ताः 

“अथ वेधेन यहन्नानमाइ) 
परचत्तेपुष्यान्तिमिवारुणाना- 

च्चदयं नेमिगतं यथा स्यात् । 
दूरेऽन्तरेगच्पेषभखेचरौ वा 
तथात्र यन्चं सुधिया प्रधाश्यम् ॥ 

नेमिस्थरच्ाच गतं प्रपश्येत् 

खेटश्च धिषायस्य च योगताराम्। 

नेम्बङ्योरक्षयुलोस्तु मध्ये 
ये"; स्थिता भक्षवको यतस्ते; + 
प्रत्यक स्थिते मण्य पररःस्ितेते- 

नो भुवः स्यात् खचरस्य सक्तम् ॥” 

«अथ चापं तुयेगोलं चाड । 

दलों चक्रसशन्ति चापं 

कोदखखण्डं खलु तुयेगोलम् \* 



# 

यन्त्र 

मअथ पलकयन््राथेमादइ। 
इद्ुणलेएच स्फटकाल उक्तः 

सुखेन नान्पेयतितं मयातः। 

सङ्गोलयुक्तगेणितस्य सारं 
स्ट प्रवच्यं पलकाष्ययन्वम् \ 

न्ड्ट्ार्नौ यन्नलत्तणमाह। 
कमयं चतुरखकं सुफलकं खाङ्ा-९.० जले 

विस्तृतं 

वि्तारादिगुखा-१८० यतं सुगयकेनायाममप्ये 
तथा । 

अधारः ्रथश्टद्वलादिषटितः काथा च 
रेखा तत- 

ख्वाधारादवलब्बखचसडश्ौ सा लम्बरेखोच्यति ॥ 

लम्बं नवद्य-६.° ज्ुलकोविंभग्य 
म्रह्य्कुलं तिख्गतः प्रा । 
त्राणि तच्रायतद्छव्यरेखा 

जोौवाभिधाना; सुधिया विधेया; + 
च्ाधारतोएघ; खगुखा-२० ज्रुकेषु 

च्यालम्बयोगे सुषिर खच्यम्। 

इष्प्रमाणा सुभिरे लाक 

चेप्याचसंज्ा खलु सा प्रकल्पा ॥ 
षद्यङ्कुलयासमतञ् रन्धात् 

त्वा सुडत्तं परिधौ तदङ्धम् । 
ष्या षटौनां भगणा श्-३९० 
प्र्ंशकं चाम्बपलच् दिगभिः 

अमे सरन्धा तनुधट्िकका 

षष्टाङ्कला दौषेतथा तघाद्चा 
^द्द्ार्नौं यन््नोपकरणमाडइ। 

यत् खरे स्थलचरः पलादं 
वद्गोञ्ज-९५ छत् स्याचरशिञ्जिमौोड। 

«टूटा यदटिसाधनमाड) 
वेदाः ४ भवाः ११ श्रलधवो ९9 
विवे १३ च वाखाः५ पलकणेनिन्नाः 
च्यरकोटूता; स्युः करमशः खदेश्चे 
राश्चद्वंलभ्यानि छि खखकानि॥ 
लैः करान्तिपाताप्यस्वेभलण्या 
बुाइताचश्वथेन युक्ता। 

छताप्रा भवतौ यष्टिः 
खा पड्िकायां सुषिरात् प्रदेया ॥* 

^ ददान यदिप्रयोजनमाद। 
शावं तथा परलकयत्रमिदं ययैव 
खत्पाश्रेयोलेगति तु मिनस्य तेल; । 

कायाचजा स्युरत तत्परिधौ यमं 
नार््ाग्रके मतिमतर तरणिः प्रकल्पय; ॥ 

अद्यप्रोतां रविलवगर्तां पटिका न्यस्य तस्नाद्- 

यष्रथमादुपरि फलके गोलक्रमेख । 

अत्रारेयच्चरदलगुखस्तच्र या च्या तयात्र 

छितर ठतते तलगवटकाः स्वुनेता यम्बकान्ताः +” 
+य यद्ियन््रमाइ। 

जिच्या विष्कम्भा ठततं छत्व दिगद्धितं तत्र । 
द्वयं प्राक् पञ्ादुज्याउत्तश्च तन्मध्ये ॥ 
वत्परिधौ षदं यच्िनिष्टुतिख्ततः केन्र । 

ष. 5 
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यन्त्र 
चिच्याङ्कुला निधया यद्प्रा्रान्तर यावत् ॥ 
तावद्या मौय यद् हितौयटनत्त धरुभेवेत् तच । 
दिनगतश्चेषा नाद्यः प्राक पञ्चात् स्युः क्रमेण- 

वम् ॥ 

ददार्मौं धौयन््रं विव्चुरादौ सत्रं सामा इ । 
अथ किस एथतन््ेधौमतो भूरियन््रः 

स्वकरकलितयष्दत्तःलापडट;। 
न तद्विदितमानं वस्तु यदूटश्यमानं 

दिवि सुषि चजलस्थंप्रोच्यतेग्य खयलस्यम्॥ 
पन्न प्रश्नः । 

वंशस्य खलं प्रविलोकय चायः 

ततृख्वान्तरं तस्य खर च्छ यश्च । 
यो वेत्ति याव करख्ययासौ 
घौयन्त्वेदौ वद् किंन वेत्ति \” 

+^'ऋथ यष्टा भ्रववेधेन पलभामाइ । 

यद्टयग्डलसं स्थं विद्ध्वा भ्र वमयग्डलयोखंम्बौ । 
बाद्ुलेम्बान्तरभूलेग्बोच्छरायान्तरं कोटि; ॥ 
कोटिद्ाद्श्गुणिता बाडविभक्ता पलप्रभा 

श्या ॥* 
^दूदानौं व॑श्रादिषेघमाह) 
विद्ध्वेवं वैशतलं इशुच्छरायाहतादाहोः। 
कोषय लब्धं जेयं खवंश्रमध्ये मद्ौसानम् ॥ 
विद्धाथो वैश्राय' भूमानं कोटिखंगुणं भक्तम् । 

दोष्या वैशोच्छरायो इद्टगच्छरायेय संयुतो जेयः॥ 

, उदाहरणम् । 
प्चध्कराङ्कला १४५ यद्िरटषचिदुं गष्छरयः । 
षट्करास्तलवेधे दौः; कोटिः सप्रदश्राङ्कुला ॥ 
चऋयवेधे रवेश्ा११६ दोः कोटिस्तुरगङ्ञ्जरा, 

वेश्रस्य थस्य तज्ञानं चालमव॑श्चान्तरं वड् ५५ 

“अथ केवलाग्रवेधेन! । 
अय विष्वोध्वेस्यः पुनरुपविषटख तद्िष्ठेयत् ॥ 
निजसुजभक्ते कोटौ तदन्तरद्तो गौ चा वि्धेष 
भूमिर धौचमतः एक् धक् पून्वदज् पेयम् ॥ 
अच्च प्रश्वः। 
ऊध्व स्थस्य य हादिभिदयेवडितस्याप्यमाचरं वख ! 

वैशस्य प्रगुस्य यस्य सुखम देर खमालोक्धते । 

अध्रेव त्वमवश्ितो यदि बदस्वस्यान्तरं चोच्छ्रयं 
मन्ये यन््विदां वरिष्पदवौं यातोखि धौयन््- 

वित् ॥ 

उराहरणम्। 
दटयद्धोदंसंस्येन वश्य" विध्यता सखः । 

उर्अतुष्वरोपयान्ययद्या खाङ्काङ्कुलः सखे ॥ 

निषिरेन तथा कोटिरङ्कुलं वै्योरपि । 
आलम वंश्राम्तरं ब्रहि वंश्रोच्छ्रयश् वैधवित् ४ 
«अथ जलान्तवधमादइ । 
रवं तोयेषप्छौच्प तच्च उगौचोनितं भवति । 
किंवा व्या कोटौ दद्टुमच्छायौ जलान्तरे 

बाद ॥ 

अच प्रश्नः । 
दूरस्थस्य न दूरगस्य यदि वादश्स्य डइषश्स्यवा 

वैशस्य प्रतिषिम्बितस्य सलिले इष्ायमाचं सखे। 

अन्रैव लमवद्धितो यदि वदस्यस्धान्तरं चोच्छ्रयं 

यन्तम 

तवां स्वैन्नमतौन्दियश्ञमनुजयालजेनमन्धे भुवि) 

उदाहरणम् । 
इष्टाचेत् ङ्कुला कोटिर्बाहखच चतुरङ्गुलः। 
ऊष्वेसेनोपविदेन बादुरेकादश्याङ्लः ॥ 
कोटिरद्ङ्कला लोये वंश्राय' {दध्यता सखे ! 
चाकदस्तौ उगुच्छायौ वंश्यौ चान्तरं दद \” 
«किंवा यदटाव्स्योदाइरणम् | 
षडर मरेस्ुल्यान्यङ्ुलान्यथवा क्रमात् । 
आल्मतोयान्तरं ददा वैश्रौचय' चान्तरं बद् \* 
“अथ खयंवदहम।। 
लष्ुदारुजसमचक्रो षमसुधिराराः समान्तरा 

नैम्याम् । 

किच्डिहक्रातोच्याः सुषिरस्य एथक् तासाम् ॥ 

रखपूणं तचक्रं दयाधाराच स्थितं खयं अमति ॥" 
«अथान्यद् । 

उत्कौये नेमिमथवा परितो मदनेन संलस्रम् । 
वडुपरि तालदलाद्य' छलः सुषिरे रखं चिपेत् 

तावत् ॥ 
यावदरैकपां त्थिप्रजलं नान्तो याति। 
पिहितं तदतश्चक्र जमति खयं जला- 

छष्टम् ६” 

“अथान्यद् । 
ताखादिमयस्या ङ रूप गलस्य पूणेस्य ॥ 
र्कं कुणलनलान्तदितौयमयं लधोसुखष्च 

बद्डिः। 

ञगपण्मक्तं चैत् कं गलेन कुराह: पतति ॥ 

नेभ्यां बद्ध्वा घटिकाश्क्रं जलयन्तवत् तथा 
धायम् । 

भलकप्रश्युतसलिलं पतति यथा तदटौमध्ये ॥ 
श्वमति ततस्तत् सततं पूयेषटौभिः समारम् । 
चक्रद्यतं तदुदकं कखे याति प्रयालिकया ॥" 

५ दूदानौमन्येषां स्वयं वइसुपदसम्ना ह । 

यदधोरन्धनलं तत् खापे्चत्वात् स्वयं वदं याभ्यम् । 

चतुर वमत्कारकरौ युक्तियन्् नदि साभ्या ॥ 

शवं बष्घा यन्त्रं खयंवद्ं कुदकविद्यया भवति। 

नेदं गोलाश्िनया पूर्वो क्तत्वाग्मयाप्यक्तम् ॥” 
इति सिद्धान्तशिरोमणौ गोरे यन्ाध्यायः ॥) 

यन्तरकं,ज्ो.यन््रकाष्टम् । (कन्दम् । इति हेम्नः 

३।५०३॥) कुट् इति भाषा । यम्यते काडमने- 

मेति यमधातोश्चप्रत्ययेन यन््ं ततः खाय कप्रव्य- 

येन निष्यत्नम् ॥ ( यथा, इश्चुते। ४।२। 

«कार्यो गोफणिकावन्धः कच्यामावैश्य यन््रकम्। 

न कुशात् सहसेकश्च तेन कियति दि वर; ॥” 

यन्यि वन्नाति सेतुप्र्टतौनोति। यन्ि+ 

छल् । सेतुप्र्टतिनिन्भातरि, च । यथारामा- 

यथै । २।८०।६। 

«सकम्भाभिरताः सूरा; खनका यन्त्रकारूया ४? 

^यन््रका जलप्रवादएदियन््रण्समर्था;।” इति 

` तङैका ॥ ) 

यन्त्रण, क, ( यन््रस्य यदम् । ) तेकिशाखा । 

दति हेमचन्रः। 8।६९॥ चानिचर दति 

भषा॥ 



यम 

यन्वगोलः, पु, कलायविष्ेषः ) इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

मटर इति भाषा 

य्रणं, ज्ञौ, (यन्तर +- ल्यट् ।) र चणम् । बन्धनम् । 

(यथा, सुश्रुते खचरस्याने अशादश्ाध्याये। 

“यन्वरशमत ऊषु मधस्तिथक् ॥*) नियमनम् । 
इति मेदिनी । रै, ७१ ॥ (यथा, सुश्ठते उत्तर- 

तन्तं ४१ अध्याये। 
“रक्तच्तयाङैदनाभिस्तयैवाहारयन्त्र णात् । 
त्रखितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमस्ततः॥”)} 

यन्रणा, स्त्रो, ( यन्ति + “ण्यासश्रन्थो युच् | ३। 

९।१०७। इति युच् । टाप् ।) पौड्ा। वधा, 

जेषे । 8।१०। 
^मद्गतापभरेथ विदौनो 
यदट्द्पाति इदा दमनखसुः। 

निविडपौनकुचडययन््रणा 
तमपराघमधात् प्रतिकवध्रतौ ॥* 

( पौडाश्न्टेऽस्या क्षो विज्ञेयः ॥ ) 
यन्तपेषणौ, स्रौ, ( पिष्यतेमनयेति । पिष् । करणे 

ल्युट् । डप्) यन्तमेव पेषयो ।) चेधणाथेयन्तम् । 

ति जटाधरः} याता इति भाषा + 
यन्त्रिका, स्तौ, ( यन्रयति शतकौतुकां पौडय- 

सौति । य्ि+खुल । टापि अत इत्वम्} 
पत्राः कनिष्टा भगिनी । वथा, हेमचन््रे । 
“कनिष्ठा श्यालिका हालौ वच्छिका केलि- 

कुख्िका 

यन्तितः, चि, (यन्ति + क्त 1) वद्धः । इति धरणि; 9 

( यथा, देवौभागवते। ३} १७ \ ९.७ । 

^ते भ्या जणडुर्धेनु" इटादाकृम्य यन्तितास् 
वेगमाना सिं पाद सुरभिः साश्रुलोचना ॥*) 

यन्त, [ न् ] चि. यन््रविशिष्टः । यन्वशरन्दादख्खयें 
इन् प्र्येन निष्यन्न; | ( यश्नयति बै्तोति। 

यन्ति बन्धने +खिनि;। बन्दनकग्रकः। यथा, 

रामायणे १।९१। ७६) 

“अस्छेयोन्मक्तमाह्मानं चात्वा पेवामद्ाद्- 
वरात् । 

सषेयन् राच्चसान् वोरो यन्त्रिणस्तान् यड- 
चया +” ) 

यम, अौ सेथने। इति कविकश्पहमः ॥ ( भ्वा०- 
पर०अक्त०-व्निट् ।) ओौ, अयाद्चीत् । यभति 
युवा । इति दुर्मादाखः ४ 

यम, व्यौ उ धिरतौ। इति कविकस्यहुमः ४ 
({ भ्वा०-पर०-गक०-यनिट् । क्राषेट् ।) चौ, 
यन्ता ¦ उ, यभित्वा यज्छए । विरतिनिटत्ति; । 
यच्छति पापात् साधु; इति दुर्गादासः ॥ 

यम, कमि परिवेषणे) तदभावे। इति कवि- 

कल्यदुम; ॥ ( चुरा०-पर०-सखक०-सेट् । }) क 
मि, यमयति यामयति } परिवेषणं अब्रादेर- 

पेणम् । वैषटनमिेक्े), पिषयथाप्राविद्यस्य 
रूपमिति रमएनाथः। केचित्त परिषैषख र्वायं 

स्लानुचन्धः। यमयल्न्नं हिजाय द्धौ) अन्धन्न 

नियामयति संयामयति. दव्याद्ः। अन्धे तु 
ग्यप(रिवषय खुवायं माबुबन्धः। (नियमयति 

१८ 

यमः 

विमागंप्रश्ितानान्तु टखम् ¦' इति शाङ्ञन्तले । 
परिषैषशे तु यामयदन्नं दिनाय रद्दौ द्याह 
तिन उभयस्य प्रामाणिकत्वाद्भयच्र विकल्प 

ापनार्थच्चानुबन्धः छतः । इति दुर्गादासः ॥ 
यमः, पु, (यमयति निवमयति जीवानां पएलाफ़ल- 

भिति। यम् +अच् ।) द्िणदिक्प्रालः। 

तत्पथायः। धम्मेराजः २ पिद्टपतिः ३ सम- 
वत्तौ 8 परेतराट् ५ छतान्तः ६ यस्नाथाताओ 
शमनः; = यमराट ६ कालः; १० दखधरः ११ 
शराह्वदेव;ः १९ वेवस्त; ९२ अन्तकः १४॥। 
ष्व्यमरः। १।६।६९ ॥ धम्म; ` _ षम्भराट् १६ 
जवते; १० मद्दिषध्वजः १८ यौड्ग्बरः १६ 
दण्डधार; २० कौनाशः २९ द्रः २२ मदिष- 
वाहनः २३९ शौणेपादः २४ भौमश्चासनः २५ 
कङ्; २६ रिः; २७। इति शब्द्रतावलौ ॥ 

कम्मेकरः २८। इति जटाधरः ॥ # ॥ चतुदंश्- 
यमतपैयं यथा,- 
“यां काचित् खरितं प्राप्य छष्यपच्ते चतुद शौम् 
यसुगायां विशचेषैख नियतस्तपेयेट्यमान् ॥ 
यमाय धम्मराजाय च्टकवे चान्तकाय च । 
वैवखताय कालाय स्भूतच्तयाय च ॥ 
चओौड़ब्बराय दध्राय नीलाय परमेरिने । 
हकोदराय न्वि्राय श्वि्गुप्राय वै नमः # 
रकेकस्य तिकतेमि घास स््ौन् दद्यात् जला- 

ञ्जलौन् । 
खं वत्छरलछलतं प्राप ततृत्षणादेव नश्यति ५५ 

इति तिथ्यादित्छष्टतभतिष्यपुराणवचनम्)॥ 

तस्योत्पत्तियेथा,- 
^खंज्ा च रविणा उष्टा निमीलयति लोचने । 
यतस्ततः सरोषोभकं; संज्ञां जिष्ठुरमन्रवोत् ॥ 
मयि इष्टं खदा यस्छात् कुरुषे नेचरसं यमम् । 
तसाच्जनिष्यसे खट् ! प्रजासंयमनं यमम् ॥* 

माकंर्टेय उवाच । 
“तत्तस्यास्तु सजन्त भ्रूशापेन तेन वरे । 
यमञ्च वसुना चेयं प्रख्याता सुमहानदौ \* 

इति माकेर्छेय पुराओे प्रैवसखत मन्वन्तरे ७ च्यः ॥ 
एुर्याल्मनां खच्बन्धे तस्य रूपं यथा,-- 
“तागागतांस्ततो इषा नरान् घमपरायथान् । 
भाख्करिः; प्रौतिमासाद्य खयं भारायणो भवेत् + 
चतुग हः श्यासव्ैः प्रुलकसकेत्तणः । 
प्रडचक्रगदापद्मघारौ गर्डवाहर्नः॥ 
स्वगेयश्चोपवौतौ च छोर चारुतराननः । 
किरौटौ कूलो तेव वनमालाविभूषितः ॥* 
पापिनां सम्बन्धे तस्य रूपं यथा.-- 
*चिंशट्योजनदौधाङ्गो वापौसडश लंरेच मः । 
घुजरव्खौं मद्धातेलाः प्रलयास्भोधरष्ननिः ॥ 

णाधिराललोमा च ज्वलद्भ्िशिखायषत् । 

मासारन्य स्फुर चछा सश्वनेच्नितम्ानिलः ॥ 
सरीषैदश्रनश्रेणिः रपोपमनखावलिः 
पचचचछमदिषारूएः संदख्दशनच्छदः॥ 
द्र दस्त खन्मेवासा कुटौकुटिलाननः ॥२ 

ष्ति पादी क्रियायोगसारे ९२ अध्यायः \ 

यमः 

अस्यानधिकारो यथा,- 
“प्रोवाच धम्मे यदू तरवौमि 
कायै त्वया तत् खलु धम्भरान !॥ 

ज्नह्षोवाच। 

चे भक्ताः पुखरौकाचचे कम्मणा मनसा गिरा। 
खकम्भनिरता दान्ता न नियम्या हिति त्ववा ॥ 
कषाः संपूजितो यस्तु येः छण्ः ससुपासितः 
यश्च निद्यं खतः छष्णो न ति तद्िषयोपरगाः ॥ 

छष्णाच्यतानन्त वासुदेवेव्यदौरितम्। 
येर्भावभाषितो धम्मे! नते त्वद्धिषयोपगाः॥ 
दानं ददद्धियेरक्तमच्यतः प्रौयतामिति। 

अद्वापुरःसरोधेम्मे } न ति त्वट्विषयोपमाः 
उत्तिष्टद्धिः खपांद्धख व्रजद्धिख जनाद्नः। 

छै; च्छतस्तु खदा धम} नति त्वह्धिषयोपगाः ॥ 
सम्भैवाघाद्च ये छष्णं संखरन्द॒चरन्ति च । 
तद्धावभाविनोयेचनते त्द्धिषयोपगा; ॥ 
खर्व धाता सन्यस्य तन्नियोगकरा वयम् । 

यमसंयमने व्यक्तः सोग्खत्संयमको इरि; ॥* 

ति वद्धिपुराओे नरखिंडप्रादुर्भावाध्यायः ॥ 
अपिच । 

जाद्चण उवाच। 
“यत् छत्वा सुमहत् पुण्यं घम्भाशन्भविनिशये । 
प्रमां लं हि लोकानां परलंमे ब्रूष तद्- 

अम! ॥* 
यम उवाच। 

यमौ यम इति श्रुता ठया द् विजते जनः 

अत्मा च यमितो चेन न तस्येव यमः स्रत; ॥ 
च्ाटृशंस्यं चमा सद्यमद्धिंसा दम अजेवम् । 
ध्यानं प्रसादो माधुर्ये सन्तोषश्च यमा दश । 
यमै ख नियमे सेव यः करोग्याल्मसंयमम् । 
खश्वादषरातुमां याति परं ब्रह्म सनातनम् ॥* 

इति तच्चैव यमश्यम्मिंलोपाख्धानम् ॥ # ॥ 
साविन्ौलतं यमाद्कं लों यधा,- 

साविचुवाच। 
“तपसा घम्ममाराश्य पृष्करे भास्करः पुरा । ` 
धम्भांशं यं सुतं प्राप धम्म राजं नमाम्यहम् ॥२९॥ 
खमता सब्यभरतेष्ध यस्य समस्य साच्िणः 

अतो यन्नाम प्रमनमभिति तं प्रणमाम्बहम् ॥९॥ 
येनान्तख छतो विन्धे सर्वषां जीविनां परम् । 
कम्भानुखूपकादे च तं छतान्तं नमाम्बद्धम् ॥३॥ 
विभि दण्डं दखाय पापिनां शुदि हेतवे । 

नमामि तं दखूघरं यः श्रास्ता सदेष्धिनाम्।४। 

विच्छ च कलय्येव य: सन्धायुख् सन्ततम् । 
अतौव दुनिंवार्यश्च तं कालं प्रणमाम्यहम् ॥५॥ 
तपसौ वरेश्यवो घम्नौं संयमो विलितैन्द्रियः । 
जविनां कमम पलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम् ॥ € ॥ 
स्बाह्मारःमञ्च सन्धो मिचः पण्यक्लतां भवे । 

पापिनां केदो यस्तं एर्यमितं नमाम्यहम् ॥७॥ 
यच्जन्स त्र्णो वंशे च्णन्तं ब्रह्मतेजसा । 

यो ध्यायति परं त्रश्च ब्रं ममाम्यहम्॥८॥ 
इ्यक्ा सा च साविच्रौ प्रथनाम यमं सने । 
यमन्तां विष्णुमजनं कस्मेपाकसुवाच इ । 



यमः 

षदं यमाश्कं निच प्रातरुव्याय य; पठेत् । 
यमात्तस्य भयं नास्ति समपापात् प्रसुच्यते ॥ 

महापापौ यदि पठत् निद्यं भक्ाच नारद् !। 
यमः करोति तं खनं कायययुदेन निख्ितम् ॥* 

इति ब्रह्म वत्तं प्रज्तिखख्छं २६ अध्यायः ॥#॥ 
पारिभाषिकयमदन्ता वथा,- 

«कार्मिकस्य दिनान्यष्टावष्टा्रह्ायणस्य च । 

यमस्य दशना रुते लघ्वादधारौ स जोवति॥” 

इति व्रेदाकम्॥ #॥ 
(^“पङमहवखासेलष्टतगन्धां श्च ये नराः । 
च्ष्टगन्धां खच ये वान्ति गन्तारस्तं यमालयम् । 
युका ललाटमायान्ति बलिं नाश्रन्ति वायसाः। 

येषां वापि रतिर्नाल्ि यातारस्ते यमालयम् ॥” 

इति सुश्रुते खचस्थाने ३९. अध्यायः ॥ 

अस्य शापठत्तान्तं शापान्तटत्तान्तच्च यम- 
राजशब्द द्रर्यम् ॥ # ॥) शरोरसाघना- 

पेत्तनिव्यकम्भ। इव्मर;।२ । 9 । 8६ ॥ 
५ उप्रायान्तरनिरपेत्तं शरौरमाच्रसाध्यं निद 
यावच्नौवमवश्च काय्यं यत्कम्न सव्या्तेयादि तदू- 
यमः । यमेरल् । 
“अद्िखा सद्यवच्वनं ब्रह्मचचमकल्कता। 

अस्तेयमिति पेते यमाखैव व्रतानि च॥' 
इति मनु; ।” इति तद्ौकायां भरतः॥ 

ख च अद्टाङ्गयोगान्तगेताङ्गविश्रेषः। ख. तु 
दश्रविधो यथा,-- 
५्र्चचय्ये दया त्ान्तिभ्योानं स्यमकल्कता। 
अष्िवास्तेयमाधुष्ये दमखेते यमा; छता; ॥” 

षति गारुड १०६ अध्यायः ५ ॥ 

खच प््विधो वथा, 
«अङ्किता सद्यमस्तेवं ब्रह्मचथ्यापरियद्दौ । 
यमा; पञ्चाथ नियमाः प्रौं दि विधम रितम्॥* 

दति तत्रैव २३० अध्याय; ॥ 
“अहिं सासद्यास्तेयत्रह्षचग्यापरि डा यमाः ।* 
ति प्रातञ्जले साघनपादे ।३०॥ यच्छति निय- 

च्छति इन्द्रिययाममनेनेति । यम + घञ् । ) 
संयमः ॥ यथा, अमर; । ३।२।१८। 

«^वियामो विवमो वामो यमः खंयामसंयमौ ॥* 
काकः। शनिः। इति मेदिनौ। मे, २३॥ 

( विष्णु; । वथा, महाभारते ।१३।१४६।३०। 

५*सअतौन्र; सं यद्ध; सगोँ एताल्मा नियमो वमः ॥ 

“अन्तये चछतति यमः ।* इति तद्भाष्ये शङ्रा- 
चाय; ॥) 

यमः, चि, ( यच्छति रुकच्र गर्भाशये निरतो 
भवतौति। यम्+अच् |) यमनज्ः। इति 
मेदिनी । मे, २३ ॥ तयोर्जयलनिरूपणं यया, 
^बद्दिवर्णेषु चारि्राद्यमयोः पूम्वजन्मतः । 
यस्य जातस्य यमयोः पश्यन्ति प्रथमं सुखम् 1 
सन्तान; पितरच्ैव तस्छिन् च्येष्ठं प्रतिष्टितम् ॥ 
जन्मप्रायभ्यात् च्यष्ठं यमयोः न तु निषैक- 
पायम्यात् जन्सप्राथम्यसन्देहे सखद शेनप्राथ- 
म्यात् ।“ इति उदाहतच्वम् ॥ ( यथा,-- 

नबौखेढन्त्वायुना भिन्ने दौ नौवौ कु्विमागतौ । 

१९ 

यमकं 
यमाविद्यभिधौयेते धर्मैतर पुरःसरौ ।* 

ति सुश्रते शारीरस्थाने हितौयेरध्याये ॥ 
अनयोरेकस्य ठद्धिरपरस्य चौणताकथमिद्यत 
चाद । 

^कमनात्मकत्वादिषमां शमेदात् 
शुक्राटजं उद्धिसुपेति कृत्तौ । 
खुको्धकोन्यूनतरो दितीव 

र्वं यमेप्यभ्यधिको विर्नेष; ॥* 
इति चरङे शारौरस्याने हितौतरेएध्याये॥ ) 

यमकं, कौ, ( यमं युम्मभावं कायति प्राप्नौतौति । 

के +कः; । ) शब्दालङ्कारः । तस्य लक्तणादि 
यथा,-- 
“सद्य एगर्थायाः स्वरञ्जनसं इते; । 
क्रमेय तेनेवाटत्तियैमकं विनिगद्यते ॥ 
अन्न इयोरपि प्रदयोः कवित् साथेकतवं 
कच्विन्निरधं कत्वं कच्िदेकस्य साधेकत्वमपरस्य 
निरधेकलमत उक्तं सद्ययै इति। तनैव 
कमेरेति दमो मोद इ्यादेविभक्तविषयतवं 

खत्ितम् । शतच पदपादादंश्ञोकाडन्तित्वेन 
पादाद्याडत्तश्चानेकविषयतया प्रभ्रूततममेद 

दिद्याचसदाद्ियते। 
"नवपलाशपलाशवनं पुरः 

स्फुटपरागपरागतप्रङ्कजम्। 
खदुलतान्तलतान्तमलौ कयत् 

सुरभिं स॒रभिं समनोभरैः ॥' 
इति माधघे। ६।२८॥ 

अन्न पदाटत्तिः प्रलागश्पलाशेति सुरभिं 

स॒रभिभमिद्यत्र च दयोः खाधेकत्वम् । लतान्त- 
लतान्तेद्यत्र प्रथमस्य निरथेकलं परागपरागे- 
व्यत्र दितौयस्य रखवमन्यच्रा्यदादाथम् । यम- 
कादौ भवेरैक्यं उलोग्ववोलंरोसथा ) इटयक्त- 
नयात् । भुजलतां जड्तामबलाजन इच 

न यमकलद्ानिः।” इति साद्दिद्यदपेे दशमः 
परिच्छेद; । १० ॥ ( यमकालङ्ारस्तु युग्मपाद- 
यमकायुम्मपादयमकाद्न्तवमक-पादमध्ययमक- 

परादान्तयमक-पादादिवमक-पादादिमश्ययमक- 

पादादन्तयमक-मष्छान्तयभक-काष्दोयमकगभ- 
यमकच्क्रवालयमकपुष्यवमकमदायमकमिथुन- 

यमकटन्तयमकविपथयमकससुह्यमकसव्येयमक 

यमकावलोमेदात बहुविधः । तत्तल्लच्षणोदाद- 
रणादिकंभट्टिकाये दशमसगं यमकचक्र काष्या- 
दरे दशमपरिच्छेदे च द्रष्यम् ॥ सय्विश्रेषः । 
यथा, मह्धाभारते । £ । ५५ । ४२ । 
«ततो विराटस्य सुतः सुदयमाखद्य वाजिनः। 

यमकं मणडलं छंत्वा तान् योधान् प्रल्यवारयत् ॥” 
“यमकं शत्रुणां निरोधकं मखलं छत्वा 1” इति 
तद्कौकायां नौलकण्ठः ॥ सटश्म् । यथा, मदा- 

भारते! ३।१६।८। 

«मण्डलानि विचिन्नाणि यमकानौतराणि च । 
सव्यानि च विचिच्राणि दच्तिणानि च सदश्ः॥ 

भ्यमकानि सटशनि ।” इति त्ैकायां नौल- 

कण्ठ; ॥) चि, यमनः । इति मेदिनौ । के, १४२॥ 

यमज 

यमकः, प, ( यम् +भावे घम् । खायं कन्) 
संयमः । इति मेदिनी । के, १४९ ॥ 

यमकालिन्दी, स्रौ, (यमः कालिन्दी च सुतः सुता 

च यस्याः। ) संज्ना। साच खयपन्नौ) इति 
शब्दरत्रावलौ ॥ 

यमक्षौटः, प, ( यमखचकरः कौटः। ) वुंरनाम 

कौट; । इति चरिकारडशरघः ॥ रै 
यमकोटि;, स्तौ, लङ्ाया; पूवे एवयाच्चतुधभागे 

देश विप्रोष; । वथया,- 
“लङ्ग कुमध्ये यमकोटिरस्याः 

प्राक्पञ्िमे रोमकपत्तनश्च। 
अधस्ततः सिहपुर सुमेरः 

सौग्ये५य याम्ये वड्वानलश्च । 
कुटत्तपादट्ान्तरितानि तानि 

स्थानानि षड्गोलविदो वदन्ति ॥* 

इति सिद्वान्तश्िरोमणिः \ 

यमघशर्टः, पु, (यमं घरण्टयतीति। चरिटि+ 

अश । ) योगविशेष; । यया, 

श्वे मघापून्फलगुन्यो एुष्याञ्चघा च चन्द्रयो;। 
च्छेष्टानुराधा भरणो चाश्विनौ कुजवासरे ! 

इस्ता चन्द्रे सला पूब्वाधाषएा न रेवतौ। 
जोवे दय॒त्तरभाद्रश्च मुक्राहे खातिरोह्हिणी। 
श्रनिवारे शतभिषा श्रवणा वमघरटकः ॥\” 

दति सारसंमरहः॥ 

अपिच) 
“चण्टोएखणड चयुक्तं खण्दपतिदिने सौम्यवारे 

प्रमापि।” 

अस्य वल्नेयकालनिणंयो यथा,-- 
“यमघण्टे ्जेदष्टौ ग्टययौ दादश्र नाडिक); । 
अन्येधां पापरयोगानां मध्याद्रात् परतः श्भम् \ `` 

अस्य दोषा यथा,.- 

^सभिर्नातो न जोवेत यदि शक्रसमो भवेत); 
विषादे विध्वा नारौ याच्रायां मरणं भवेत् ॥ 

निष्फलं क्नधिबाणिव्यं विद्यारम्भे च खखंता। 
रप्रवेशचे भङ्ग; व्याचूड्ावां मरणं प्रवम् 

चऋणदाने फलं नास्ति व्रतदाने च निष्फले । 

श्युभकम्भायि सव्यानि नैव कुथादिचतच्तणः !" 
ति च्योतिस्त्तम् + 

रविवारे १०। ११ । सोमवारे ८। € । मङ्गल- 

वारे १७। ९८।१।२। बुधवारे १३।६। 
इदस्पतिवारे १६. । २०। २६।२७। सुक्र 
वारे १५ । ४। शनिवारे २४।२२। दति 

यमघरटयो गः ॥ 
यमजः, चि, ( वमो यमकः; सन् जायते इति । 

जन् +डः । ) रककालौतरेकगभजाएतखन्ताव- 
इयम् । यथा, मेदिनी । मे, २३। 
“यमोगन्यलिङ्गो यमे ना काके शमने एनौ ॥ ” 
(वथा च कथासरित्छागरे । २३ । ६९ । 

¢ प्रान्तिकरोएपि पुरोधा भाटसतं शान्ति- 
सोममपरच् । 

बश्वानरमपिंतवान् पिङ्गलिकापुचचकौ 
यमजौ ॥) 



यमदि 

अस्य च्येष्टत्वं यमशन्द दर्व्यम् । (अश्व विश्च, 
पै। यथा, ऋश्चवेद्यके। ३ । १५२। 

“एकेनादेन हौनेन भिप्नेन च विश्येषतः। 
यमजं बालजिनं चिन्द्ात् वाभर्नं वामना- 

छतिम् 1) 

यमरसिः, पु, ( जमन् इतभक्षणग्रौल; प्रव्नुलितो 
्खिरिव। एषोदरादित्वात् जस्य यः।) जम- 

द्सिसुनिः। सख तु परश्ुरामपिता। शति 

भरतदिरू्परकोषः॥ ( विडतिस्तु जमदचिशन्द 
ट्या ॥) 

यमदूतः, पु, ( वमस्य इूतः। } यमस्य चरः । 
यथा,- 

“यमदूतपिशा चादेयत् परासुरु पास्यते ! 
सद्धिरौषधवौ राणि त्ात्तं परिवच्लयेत् \* 

इति वागभटे श्रौरस्याने पर्मेऽध्याये ॥) 
धममखख उवाच । 

के युयं विक्नताकारा; पाश्सुङ्गरपाणयः। 

द्ष्करालवद्ना ्ङ्गारस्टशप्रभाः॥ 

यथं खन्वं महावीरा; ज्वलत्पावकलोचनाः। 
छता तथापि युश्नाकमियं केन स॒द्गेति; ॥* 

यमदूता ऊचुः । 

यमदूता वयं सनं यमाज्नाकारिणः सदा। 
त्वदृद्त्तोभयं दिजासलाकं सुमहान् कश्सलो- 

द्य; ॥” 
इति पद्मपुरा क्रियायोगसारे ९ अध्यायः ॥ 

यमदूतकः, पु, (यमस्य दूत वैति कन् ।) काकः 

इति शन्दरम्ावलौ ॥ (यमदूत + खाय कन् । ) 
यमदूतश्च ॥ ५ 

यमदूलिका, सलौ, ( यमस्य इूतिकेव । ) तिन्तिडी- 
ठस: । ( यथा,-- 

“जौवनं जौवनं इन्तिप्राखान् इन्ति समौरणः। 
किमाग च्ारभूमौ प्राणदा यमदूतिका #” 

इ्यङ्घटः ॥) 
यमदेवता, खौ, (थमो देवता अधिष्टा्रौ यस्याः।) 

भरणौनश्चच्म्। इति हेमचन्द्रः । २।२२॥ 
यमदमः, पु, (यम इव भयावद्ो दमः ।) एाल्मलि- 

ठच्चः। इति राजनिषण्ट;॥ ( विवरथमस्य 
श खलिश्न्दे ज्रात्यम् ॥ ) 

यमदितौया, खौ, (यमध्रिया हितौया रति मध्य- 

पदकलोपिकम्भधारयः।) कािकशुक्ञदितौया। 
भराठहितौया इति शाता । ततृक्लव्यं यथा । 
लिङ्गपुराथे। 

“कार्तिके तु दितोयायां शुक्ञायां भाटटपूजनम्। 

यान कुादिनश्यन्ति भातरः; सप्रजन्सनि ॥* 

सस्या इति श्रेषः; । महाभारते । 
कार्भिके क्प हितौयायां युधिष्टिर । 

यमो यस्चनया पून्बे भोजितः खगद्े खयम् । 
वख्ताविजयदे पां! न भोक्तयमतो बुधै; ॥ 
यक्नेन भगिनौदत्ताद्धोक्तथं पुरटिवद्ंनम्। 

दानानि चप्रदेयानिभगिनौभ्यो विद्धेषतः ॥* 
तथा। 

“वरमच्च चित्रगुपरञ्च यमदूलां चच पूजयेत् । 

यर 9 

यमदि 

अध्या प्रदालयो यमाय सहजत; 1» 

सदहजदयेभ गिनौम्ाढभिः । यच्येमन्बः। 
^रद्यो्ि माखन पाश्रदहस्त 

यमान्तकालोकधरामरेश् । 

श्नाटदितौयाछतदैवपूजं 
रद्ाण चाध्ये भगवत्रमस्ते॥ 

धम्भराल नमस्तुभ्यं नमस्ते यसुनायज । 
पा मां किङ्कर; सा दपुच्च नमोभ्सुते\” 
यस्चना्च संपून्य नमस्कथ्यात् | 
^“यमस्रसने म्ते४स्तु यसुने लोकपूजित । 

वरदा भवमे निदं खयपूच्ि नमोभ्सतुते\ 
अत्रं दत्वा प्रठत् । 

रातस्तवानु जातां भुङच भक्तमिदं शुभम् । 

प्रीतये यमराजस्य यसुनाया विशनषत; 

च्या चेत् तद्ायनाताहमिति वदेत् । अत्र 

भोक्तयथं पएरिवहधंनं इति विधिसमभिय्ादत- 

फलष्टुत्या भोजननिवमस्य प्राधान्यात्तस्य सख्य 
कालोणटधाविभक्तदिनपष्मांशो माद्ध; । बथा 

द्च्तः। 

“पश्चमे च तथा भागे सं विभागो यथात; । 
पिहदेवममनुष्याणं कौटानाश्चोपदिश्यते॥ 
संविभागं ततः छत्वा रहस्यः रेषसुग भवेत् । 

इतिद्धासपुराणादै; षड्च रुप्रमं नयेत् ॥” 
संविभागो विभव्यान्नस्य प्रतिपादनम् । देवोभच 
वैच्देवसम्बन्वी । पष्चमांप्रालामेतु। 
“न चेञ्जौतोहु तकत हं नातिसौ हव्यमा चरेत् । 
नातिप्रगे नातिसायं नातिसन््यासमौपतः ॥ 

इति मनृक्तपयद्तद्धर्योदस्ततरकालोभ्पि 

याह्य; सौदिदयं रक्षि; । अत्र भोजनस्य राग- 
प्राप्रत्वे४पि तत्कालस्य । 
५तुनिभिरदिरशनं परोक्तं विप्राणां मबयेवाखिनां 

निद्यम्। 

चनि च तथा तमखिन्धां साहं प्रहरयामान्तः।* 
दति काव्यायनौयेन निवमितत्वाद्धोजनकालस्य 
वैधल्वेन ्ाच्छोयल्वात् न सामान्यश्राख्प्राप्ुपप- 
जौविप्ुदासासङ्गति; । अच्रानध्ययनं नान्ता- 
भाम् । प्रेतपच्चोत्तरहितीयायां तन्निवैधात्। 
यथा च राजमातैख । 
“परेको चै चवा दितौयास्ताः प्रेतपच्चेगतेतुया। 
यातु कोजागरे याते चेच्रपावल्या; परेपि च॥ 
चातुमस्ये मखा च दितौया या भवेत्तिचिः। 
पराखेताख्डनध्यायः पुराणः परिकौ तित; ॥* 
च्यातिषै। तथा वमदितौयायां धाच्रायां मरणं 
भवेत् । इति तिथ्यादितच्म् ५ # ॥ अस्यां व्रत- 

विधानं यथा,-- 

नारद् उवाच) 
“भगवन् ¦ प्रदुमिच्छामि लाम विनया- 

न्वित;। 

तदूत्रतं जिमेखामिन् ! च्ल येन नपश्यति। 
अल्पद्ाषं महत्परयं शोभनं ब्रलसुत्तमम्। 

प्रसादं कुरे खामिन् ! यथादं तत् करोमि 

भोः ॥ 

यमहि 
ज्रह्षोवाच । 

यदि चेच्छसि विपरन््र व्रतानां व्रतसुत्तमम् । 
व्रतं यमद्वितौयास्यं इश त्वं चटल्युवारणम् 
कार्निके मासि शुक्लायां दितौयायां सुनौश्वर ॥ 
केयं तधानेन द्यपच्टव्युनिवारणम् ॥ 
त्रा सुहत चोत्थाय च्िन्तयेदात्मनो छतम् । 
प्रात; छत्वा दिजः खानं द्न्तधावनपून्बकम् ॥ 

ततः ुक्ञाखरधरः शुक्तमाच्यानुलेपनः। 

छतनिन्यक्रियो इष्ट; कुणलाङ्गदभूषितः ॥ 
विधिं विष्णु रुदर संस्याप्यौड्म्बरे शुभे । 
पद्मं सप्रटलं छत्वा पूजयेत् सुख्थमानसः ॥ 

चन्दनागुरकपू रकृङ्ुमे दिल सत्तम ! । 
पवयधु यैश्च नेवेयोनांरिकेलादिभिः फलः ॥ 
सरस्तच्च वरदां बौणापुस्तकधारिणौम्। 

ध्यायेत् शुक्लाम्बरधरं डंसव्राइनसं स्थिताम् ॥ 

ततो दय विनाश्राथे सालङ्कारं पयखिनौम् । 
विषाय वैद्विदुषे गाख्च दव्यात् खवत्मकाम्॥ 

अपन्डत्यविनाश्राय संसाराणेवतारिकाम्। 

विप्र तुभ्यमिमां रौद्रौ चेु' सम्यददे द्यम् ॥ 
इति वाक्यविचारेण धेनु दद्याद्िजातचे। 

ङुलीनाय सुशान्ताय रोगद्धीनहिजाय पे १ 
तदभाव चोदकुम्भं वस्त्र सद्र ण्यकम् । 
अं डम्बरविधानेन सम्यद्द्ादिनातये॥ 
तस्याप्यलामे विग्न! विप्राय खदुपानद्ौ। 
दद्यात् कार्तिकशुक्ञायां हितीयायां विश्रेषतः॥ 

्ञातिग्र्टान् तथा ठद्धान् संपूज्य चाभिवादयेत्। 
नारिकेलादिद्ानेन तोषयेत् खलजनानपि॥ 

सत; सोदर सम्पन्ना भगिनौ याभवन्मुने ! । 
तस्या यहं समागद्य अहधानोभिरानयेत् ॥ 

भत्रे भगिनि ! शुभगे लदङ्किसरसौरडे। 
यसेण्य नमस्छर्तमागतोमदं तवाखलयम् ॥ 

इति श्रुत्वा भगिन्धादिः सोदरं विनयान्वितम्। 
ऋदु वाकयेस्ततच्छस्य पूजनं क्रियते महत् ॥ 
अद्य भाढमतौ ातस्व नो वयसि बान्धवः । 
भोक्तथं भोण्य मरे त्वायुषै कुलदौपक ! ॥ 
कार्भिके शुक्ञपत्चस्य दितौयायां सहोदरः । 
यमो यसुनया पूर्वे भोजितः खणहेएचितः। 
अजिन् दिने यमेनापि पूजिता भगिनौ छुभा॥ 

खस॒नेरो वेश्सनि यो न स्त 
अमदितौयादिनमेव लब्धूा । 

तं पापिनं सैसुराः प्रबुध्य 
संसारम रटयन्ति विघ्र !॥ 

व्ादृश्रात्रा खद्दर भोक्त मासि कारके) 
शुक्ायाश्च इदितीवायां सर्वेशाय भो हिज! ॥ 
वधं वं च केयं यश्रसे अयु धिये। 
ततः ख्पुाप्य समते भगिन्ये सु विधामतः ॥ 
खण {लङ्क(रवस्त्रादिदानसत्कारमादरात्। 

प्रदद्यान्मनिशाद ल प्रश्रयावनतः सुषौ; ॥ 
ख अश्रौषं प्रणद्यास्या नमस्कद्य चमापयेत् ¦ 
खवा मगिन्य; खन्तोष्या च्यष्टानुकमश्स्तदा ॥ 
वस्तरान्नपानसत्कारर्भोजनेः पुद्धिवद्वनः 

करोद्येवं नरो विद्वान्न पाति यमयातनाम् ॥ 
"क 



यमभ 

अपन्दत्यः न चाप्नोति सद्यं सद्यं हि नन्यथा 
येभेगिन्यः सुदासिन्यो वस्त्रालङ्कारतोषिताः 

न तैषां वत्र यावत् कलो न रिपोभयम् ॥ 

व्रतस्यास्य प्रसादेन भूताः परेताच्च राचसाः। 
दूरादेव पलायन्ते धम्भराजेन ताडिताः ॥ 
योदेवो मह्िषारूप्नो दणसुट्गरधारकः। 
वेष्टितः किङ्करैरदरेस्तस कालाल्मने नमः ॥ 
इत्यं त्वं दिजशाल ! कुरुष्व तटृव्रतं सुभम् । 
रम्यं यमददितीयाख्य सपनच्टन्यनिवारणम् ॥ 

्रतस्यास्य प्रभावेन पुत्तपौत्तखमन्वितः 
सद्यं वदामिते विप्र) ण्डदस्थः स्यात् सदेवद्ि॥ 

माहश्येयन समो धर्म्मो नभूतो न भविष्यति। 
सन्देहोएच न करय इ लोके पर च ॥ 
चे प्रे यमदितीयास्यं तरतं कुव्यैन्ति मानवाः; । 
सप्रजन्मलतं पापं ततत्तणादेष नश्यति ॥ 

च्पुत्तौ लभते एुतचचं धनदहौनो लमेद्धनम् । 
मााद्ौनो लमेद्धाथां सुरूपां कुलसम्भवाम् ॥ 

यस्यां तिथौ यक्ुनया वमराजदेवः 
संभो जितः सकललोकनिपातदंत्त;। 

सस्या सुनक्ति सुतिथौ च गहे भगिन्याः 
प्राप्नोति वित्तमतुलं स च्विरायुरेव ॥* 

इति पादी उत्तरखण्ड १९५ ध्यायः ॥ 
यमधारः, ए, ( यमा बुग्मौभरूता घारास्य । यदा, 

यमवत् विनाश्रिका धारा यतच्र। ) पाव्य 
धारायुक्ताच्छविशेषः। किरौच काटार दव्यादि 

भाषा॥ 
यमनं, कलौ, ( यम्+भावै श्टुट् ।) बन्धनम् । 

उपरति; । इति मेदिनौ। ने, ९६११ ॥ (संयमः 
यथा, इरिवेशरे भविष्यपव्वणि । १६ । ४८। 

“अशु्वामननामासि यतस्तं वामनास्अया । 
मननाश्मुनिरेवालि यमनाट् यतिरुच्यसे ॥” ) 

यमनः, पु, (वमयति नियमयतौति । यम् +-च्यः ।)} 
यम;। इति मेदिनौ। ने, १११॥ ( यमयति 
बशमानयतौन्दरियग्राममिति। संयमकर्तैरि, चि। 

यथा, बाजसनेयसंहितावाम्। £ । २९। 
“यन्तासि यमनो भरुवोऽसि धरणः 1” 
“यमनः खयं संयमनकक्ता भवसि ।* इति वदू 

भाष्ये मह्टौधरः ॥ निवमकारि्यिच चि। यथा, 

तच्रेव । १४। २२ । 

“वन््लौ राड् यन्त्राखि यमनौ ध्रुवासि धरित्रौ ।* 
५“यमनौ सर्वां निवमकारिणयलि । दति 
तद्धाच्ये महोधरः॥ ) 

यमनिका, खौ, ( यच्छति अटणोतौति । यम् + 

च्छ$। कन् । टाप् |) यवनिका। दद्यमर- 
टौकीावां रामाश्रमः+ कानात् दति भाषा। 

यमपन्रौ, खी, ( यमस्य पत्नौ । ) यमस्य भाष्या । 
यमस्य दे भार्ये । धूमोर्णा ९ विजया २। इति 
जटाधरः ॥ 

यमभ्रियः, प, ( प्रौणातौति। प्रौ + क; । यमस्य 
प्रियः। ) वटटत्त;ः। इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

यमभिनौ, च्छ, (यस्रस्य भगिनौ खसा 1) यघुना। 

इति ईदेमच्द्धः। £ । १५६. ४ 
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२१ 
यमला 

यमराजः, पु, (यमश्चासौ राजा चैति 
सखिभ्य्च ।*५।४।६१ । इति ठच् । ) बमः । 
इति हेमचन्द्रः । २।६६.॥ अस्य फा वथा, 

पुरौ संयमनौ तस्य चिच्नगुप्स्तु रेखकः । 

श्यौ चरमा चण्डो धूमोर्णा विजये प्रिये । 
विचवारभरूमिका नौति; सद्धावाः कालपूरुषाः॥* 

इति जटाधरः; ॥ #॥ 

ख च विमाचा छायया शप्रः। ( यथा, माकं- 
ख्ये । ७ॐ । २५--२६. । 

“कायां ज्ञा त्वपदयेषु यया खेष्वतिवत्छला । 
तथा न संन्वाकन्यायां पुत्तयोखान्ववत्तेत ॥ 

जलिनादुपभोगेष विशेषमदुवाखरम् । 
मनुस्ततचएन्तवानस्या यमस्तस्या न चत्तमे ॥ 
साडनाय च परै कोपात् पादस्छेन ससुतः । 
तस्याः पनः त्ान्तिमता नतु टदे निपातितः ॥ 

ततः; श्शापतं कोपात् हायासंज्ञा यमं हिल। 

किश्छित् प्रस्फरमाणोद्धौ विचलत्पाणिपल्लवा ॥ 
पितु; पन्नौममयादं यन्मां तव्नयसे पदा । 

सुषि तसनादयं पादस्तवाद्यव पतिष्यति ॥*) 

तच्छापान्तं यथा,-- 

«स्वरूपधारिणं चेमामाजिनावय निजाश्रमम् । 
संज्ञां भाषां प्रोतिमतीौं भाख्छरो वारितख्करः। 

ततः पूथ्चसुतो योऽस्याः सोऽभू वखतो मनुः । 
हितौयस्तु यमः शापाद्वमडष्िरभूत् इतः॥ 
क्रिमयो मांसमादाय पादतस्ते महौ तलम्। 
पतिष्यन्तौति शापान्तं तस्य चक्रं पिता खयम् ॥ 

धममटध्टवितश्चासौ समो मिचे तथाहिते । 
ततो नियोगं तं याम्ये चकार तिमिरापहः ॥ 

यसुना च नदौ जन्ते कलिन्दान्तरवाद्िणौ ॥* 
दति माकंय पुरा पैवखतमन्वन्तरे । ७८ । 

२५ -२६.॥ 

यमराट्, [ज्] प, ( प्राणिसंयमनातु यमप्र्टतयः 
किङ्करास्सेषु राजते यमेन संयमेन राजते इति 
वा। राज्+क्िष्। इव्मरटौकायां रघु 
नायः ।) यमः। इन्धमरः । १।१।९६॥ 

यमलं, ज्ञौ, (यमं लातौति। ला + कः।) युग्मम् । 

इति हेमचन््रः। ६ । ६० ॥ ( चि, यमजः। 
यथा, देवौभागवते। ३।२८।५। 
५नुमिच्रातनयौ जातौ यमलौ दौ मनोहरौ । 
तै जाता त्रै किशोरा धनुन्रणधराः किल ॥”) 

यमलपचकः, पु, (यमलं यमजं पत्रमस्य । वहव्रोष्टौ 
कः ।) अप्सन्तकट्तः। कौोषिदारदच्च;ः। इति 
राजनिघण्टः॥ 

यमला्छुनहा, [ न् ] पु, ( यमलाच्लनौ इतवान् 
ति) न् +किप् |) गरीष्णः। इति हेम- 

च्चन्द्र; 
यमलाच्नैनौ, पु, ( यमलौ च तावच्जैनौ चैति 

कममधारयः। ) गोकुलस्थाच्न॑नठचचदयम् । तौ 
ङुवेरपएच्तौ नलक्रूवरमनिमौवौ । नारदशापात् 
उक्तां गतौ ओरीकृष्येन उद्धारितौ । यथा, 
“यदिमौ लोकपालस्य पुन्नौ भूत्वा तमःलतौ । 
न विवाससमाद्मानं विजानीतः सुद्मदौ ॥ 

यमानि 

अतोऽ्॑तः श्यावरतां स्यातां तवं यथा पुगः। 
सतिः स्यान्सत्प्रसादेनं तत्रापि मदनुयदहात् ॥ 

वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्धा दि्यश्रच्छते। 

इत्ते खलोकतां भूयो लब्धभक्तौ भविष्यतः ॥ 
ओश्ुक उवाच । 

ख रवसुक्रा देवभिगंतो नारावणाश्चमम्। 
नलक्रूवरमणियौवावासतुयमलान्ज॑नौ ॥ 
ऋषिरभागवतसख्यस्य सद्यं कर्तं" वच्चो इरिः। 
जगाम शनकेस्तच यत्त स्तो यमलाव्न॑नौ ॥ 
देवभिमं पियतमौ यदिमौ धनदाल्मजौ । 
तत्तथा साधयिष्यामि वद् गौतं तन्नहाल्मना ॥ 

इ्यन्तरेणाच्लनयोः कष्स्तु यमयोधेयौ । 
ऋअल्मनिव्वेशमाचरेण तौ थम्मतसदरखलम् ॥ 

वालेन निष्कषेतान्वगुदूखलं तत् 
दामोदरेण तर्षोत्कलिताङचघ्रिवन्यौ । ` 
निष्यततुः परमविक्रमितातिषेप- 

स्कन्प्रवालविटपौ छतचणडश्ब्दौ ॥ 
तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फरन्नौ 
सिद्धाबुपेद्य कुलयोरिव जातवेदाः । 

छां प्रणम्य शिरसाखिललोकनाधं 
बहाञ्जलौ विरजसाविदद्धतचतुः स॥ 
वाण गुणानुकथने श्रवणौ कथायां 
स्तौ च कममसु मनस्तव पादयो; । 
च्छव्यां शिरस्तव निवासनजगत्मरणामे 

इष्टिः सतां दशनेभ्सतु भवत्तनूनाम् ॥ 
ओरीभगवानुवाच। 

तद् गच्छतं मत्परमौ नलक्रूवरसलादनम् । 
संजातो मयिभावौ वामौख्ितः प्ररमोएभवः॥ 

ओरीश्क.उवातच । 
दटयक्तौ तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । 
बह्लोलखलमामन््रा जम्मतुदिशरसत्तराम् ॥” 

इति ओरीभागवते १० स्कन्धे १० अध्यायः ॥ 
यमलौ, श्लो, ( यसल +- च्िवां डोष् । ) चोटिका> 

इयम् । इति मेदिनौ। ने, ९९६॥ चोट 

प्राटौपथ्धाये हेमचन्रेण गणिता सेव चोटिका॥ 
यमवाहनः, पु, (यमस्य बाद्धनः।) मद्दिषः। इति 

हेमचन््रः। ४ । ३४७ ॥ ( तथास्य पथ्यायः.। 
कमदिषो घोटकाः खात् कारश्च रजस्लः। 

पौनस्कन्धः; छशष्ाकायो लुलापो यमवाइनः ५” 

इति भावप्रकाशस्य पून्नेखख्छं हितौये भागे ॥) 
यमव्रत, कगौ, ( यमस्य धमराजस्येव ब्रतेम् । ) 

स तु पच्चपावं विना राजघम्भविग्रोषः । 
प्राजिनां णासनरू्पः । इति पुराणम् ॥ 

यमखखा, [ ऋ ] च्त्ौ, ( वमस्य खसा भगिनौ । ) 

यस्रुना। दुर्गा। इति मेदिनौ। से, ६०॥ 

(यदुक्तं हरिवो अगास्तवप्रकरये । ५८। ४। 
“जया च विजयातच त्वं तुष्टि; पशि; त्तमा डया । 

च्येषटा यमस्य भगिनौ नौलकौश्चेयवासिनी ॥) 
यमानिका, सी, ( यमानौ+ख्वाय कन् ।) 

यमानौ । तत्मथायः। अजमोदा २ उग्रगन्षा ३ 
न्रह्मदर्भां ४। दव्यमरः;। २।४। १४५ ॥ 

“चत्वारि. वम्ाज्धाम् । यमानौ दिविधारका 



यसुना 
चेचयमानौ सा अजमोदा श्व्येव श्याता। 
परा यमानौ इद्येव स्थाता अविश्चषात् 
इरोरपौति सभरतिः। केचित्तु अजमोदादिदयं 
वनयमान्धां ज्षदभादिदयं यमान्याभिव्याहुः । 

उमगन्धाजमोदाख्या खता चेचयमानिका 

श्ति। यमानौ दौपको दोप्यो भूतिकश्च 
यमानिका।' इतिच रनः। यच्छति विर 

मति निषरसैते अमिमान्यमनया यमानौ । यमौ 
ड विरतौ नाख्लौति अनट् दैप् यमानौ खाय 
के यमानिका यमानौ पञ्चमवगेपश्चममध्या। 
यवानौति न्तस चतुचेमध्या इति केचित् ।” 
ति भरतः॥#॥ अस्या गुणाः। कुश्ूल- 

नाशित्वम् । दत्वम् । पित्तासिकारित्वम् । 

वायुकफछमिनाश्िलश्व । इति राजवल्लभः ॥ 

यमानौ, शौ, ( यच्छति विरमति निवक्तेते अमि- 

मान्यमनयेति । यम+करये स्य॒ट् । ङौष्। 
एषोदरादित्वात् साधुः । ) यमानिका। इति 
न्दरन्नाबलौ ॥ (ययास्या, पयायः । 
«“वमानौ दौपको दौप्यो धतिकञ्च यमानिका॥* 

इति प्रेदकरन्रमालायाम् ॥ ) 
यमान्तकः, पु, (वमस्यान्तकः । "्टल्यञ्जयत्वादेवास्य 

तथालम्। ) श्रिव;ः। इति शब्दरन्रावलो। 

( यमश्च अन्तकश्च तौ इति विगदे । पे वखत- 
कालौ । यथा; महाभारते । २।१७।१५। 
«तेजसा खय सङ्कार; चमया एथिवोखमः । 

यमान्तकसमः कोधे भिया वैश्रवणोपमः ॥* 
“यमो बेवसखतः अन्तक; कालः।* इति तदौ- 
कायां नौलकण्ड; ॥ ) 

यमौ, स्रौ, यस्ुनानदौ। इति चिकाणडशेषः॥ 
( बथा, ओीमद्धागवते। < । १३।६.। 

“दरतौग्रां वड्कामेके तासां खं्नासुतास््रयः । 
यमो यमौ खाद्वदेवन्कायायाच्च सुतान् इ्टण॒ \*) 

यक्ना, स्तनौ, ( यमयतौति। यमि~+“खअजियमि 

प्रौरभ्यञ्च |” उणा० ३।६१ । इति उनन् । 
टाप् ।) इर्गा । यधा,-- 
“सर्वाणि हटयस्यानि मङ्गलानि शुभानि श्व। 
ददाति चेश्ितान् लोके तेन सा सनयैमङ्गला ॥ 
सङ्गमादहमनाहङ्गा लोके देवौ विभायते। 

यमस्य भगिनौ जाता यसुना तैन सा मता॥* 

दति देवीपुरा ४५ अध्यायः ॥#॥ 
यच्छति विरमति गङ्ाया्मिति। बदौ- 

व्द्रिषः। खा तु डिमालयदचिणरेश्ानि 

मेद्य प्रयागे गङ्गायां मिञिता। तत्पशधायः। 
कालिन्दौ २ खथतनया ३ शमनखसा ४। 
दद्यमरः ।२।१०।३२॥ तप्रनतनृजा ५ कलिन्द 

कन्धा ६ यमखसा 9 श्यामास्तापौ ६ कलिन्द 

नन्दिनौ १० यमनौ ११९ यमौ ९६२। इति 
शब्दरत्नावली ॥ कछिन्दप्रलणा १३ दथ- 
सता १४ । इति जटाधरः ॥ (यथा,-- 

“गङ्गा खरस्वती शोणयसुना खरय; चौ । 
वैया इरावती नौला उन्नरात् पून्ववाह्िनौ ॥* 

इति हारीते प्रधमे ख्याने सप्तमेएध्याये +) 

रर् 

युना 
चस्या जलगुणाः । पित्तद्ाषहवमनश्रमापहत्वम्। 

श्वादुतवम् । वातजननत्वम् । पावनत्वम् । वद्धि 
दौपनकरत्वम् । रोचनत्वम्। बलप्रदत्वष्च। 

इति राजनिषेण्टः; ॥ # ॥ खा यमस्य भगिनी । 
यथा,- 
“सावणिर्मरष्ष्टं तु तपो घोरं चकार इ। 
अदादि भविता लोके मबु; सावणिकेठन्तरे ॥ 
भ्नावा शमैश्चरश्चास्य ग्रहत्वं स तु लब्धवान् । 
तयोयैवौयसी या तु यमस्सखा यशस्विनौ । 
अभवत् सखासरिक्छृष्टा यसुना लोकप्रावनौ ॥” 

षति बद्धिपुराये खागरोपास्यानम् ॥ #॥ 

खाच हृन्दावने सुषुन्नाख्यापरा णक्तः। यया, 

ओरीभगवानुवाच। 

“दरदं इन्दावनं रम्यं मम धामैव केवलम् । 
लचरये पशवः साच्ताटूटचाः कौटा नराधमाः। 
ये वसन्ति ममाधिष्टं टता यान्ति ममान्तिकम् ॥ 

तत्र या गोपपन्यशच निवसभ्ति ममालये । 
योगिन्धस््ात | णवं हि मम देवाः परायणाः ॥ 

परश्चयोजनमेवं हि वनं मे देहरूपकम् । 
कालिन्दौयं स॒षुख्नास्या परमाच्टतवाह्िनौ # 

षति प्राद् पातालखर्डे  ध्यायः॥ # ॥ 

अस्या जलस्य छवावगेत्वकारणं यथा,-- 
एलस्त्य उवाश्च । 

५यदा दच्चसुता ब्रह्न ! सतौ याता यमच्तयम् । 
विनाश्य दचयन्नं तं विचचार चिलोचनः॥ 
ततो इषध्वनं दषा कन्दपेः कुस॒मायुधः। 
अपत्नीक तदाख््रेण च्यौन्मादेनाभ्यताडङयत् ॥ 
ततो इरः शरेणाथ चओौन्भादेनाभिताड्तिः। 
विवचार तदोन्सत्तः काननानि सरांसि च ॥ 
रन् सतीं महादेवस्तथोन्मादेन ताड्तः। 
न शम्भ लेमे देवं बाणविड़ इव हिपः। 
ततः पपात देवैश कालिन्दौसरिते सुने । 

निम शङ्करे चापे दग्धा छष्यत्वमागता ॥ 
तदाप्रश्टति कालिन्या दगञ्जननिभं जलम् ॥ 

इति वामने ई अध्यायः ॥ #॥ 

च्येशटशुकदादण्यादिष्वस्यां च्ञानपि्डद्ानपलं 
वथा, 
“यज्नेयसुज्दादश्या खाता प्रे यसुनाजछे। 
मधुरायां इरि दष्टा प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ 
यस्लनाखलिले स्ञातः पुरुषो सुनिसत्तम ! । 
च्येष्ाखलामलते पचे दादश्यासु पवासक्चत् ॥ 
खमभ्यचथ॒तं सम्यक् मथुरायां समाद्ितः। 
अश्वमेधस्य यञ्जस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम् ॥ 
नयत् ॥ स्ते पे समभ्यद जनादेनम् । 
धन्यो नः पिखनिब्ापरं यसुनायां प्रदास्यति ॥* 

इति विष्ण॒पुराे ६ अंशे < अध्यायः ॥ 
यञ्चुनाजनकः, पु, ( यस्ुनाया जनकः । ) खथ; । 

इति हेमचन््र;ः।२।६॥ 

यस्चनाभित्, [द्] प, ( वसनां भिनत्तोति । भिंद् + 

किप् । ) बलदेवः । दति हेमचन्द्र; । २।१९६८ ॥ 

( रखुतद्ृटत्तान्ततुक्तं यथा, इरिरव॑शरे। १०२ 

३५१-३६। 

ययातिः 
^स लेनानताग्रेण कुले यद्य महानदीम् । 

चके यसुनां रामो शयुत्यितां वनितामिव ॥ 
सा विहलनलस्रोता इद् प्रस्थितसष्चया । 

दावक्तेत नदौ भौता इलमार्गाइुसारिगौ ॥ 

लाङ्गलादिदट्मार्गा सा वैगगा वक्रगामिनी। 
सङ्कघंणभयच्रस्ता योषैवाङकरुलतां गता ॥*) 

वछनाधाता, [ ऋ ] पु, (यसुनाया भराता।). 

यमः । इद्यमरः।९।१।.६१॥ 
यमेरका, स्रौ, (यमं दरयति प्रेरयतौति। दर + 

बाइलकात् उकः। टाप् । ) दख्फ़क्षा। इति 
चिकाण्डग्ेषः॥ 

ययातिः, पु, नहषराजपएतच्तः। तत्पायः । नाहुषिः 

२८। इति चिकाणडशेषः। नाहुषः ₹। इति 
जटाधरः ॥ तस्योपाख्यानं यथा,-- 

“नद्ुषस्य प्रदच्यामि पुचान् सपव धान्मिकान्। 
यतियेाति; संयातिरुद्धवः प्डमस्तया ॥ 

खया तिमे घयातिश्च सते वंशवह्व॑ना; । 
ययातिरकरोद्राच्यं घर्मेकश्चरयस्तदा ॥ 
श न्निष्ठा तस्य भायाभूत् दुद्िता ठषप्णः । 
भागेवस्याङ्गना तदद् वयानो च सुब्रता ॥ 
यथातिदे वयान्यान्तु एत्तावलनयन्ृपः । 
यद्व तुसुष्देव शरक्रविष्ण् द्वापरौ ॥ 
तसनादेवतु राजभ; शम्निष्ठा वा्ैप्वणौ । 
इद्य खानुष्ठ पूरुष चनौन् कुमाराननौजनत् ॥ 
ततः काले च कस्मिंिरेवेयानो शुत्विख्िता। 
ययातिसद्िता राजन् जगाम हरितं वनम् ॥ 

ददश च तदा तत्र कुमारान् देवरूपिणः । 
क्रौड़मानान् सुविश्रवब्धान् विकता चेदमच्रवौत्\ 

किन्रामधेवं गोचरं वः प्रका; | ब्राक्षणः परिता । 
वित्रूतमे यथातथं ओओतुमिच्छामि तं ह्यम् 
तेभ्दश्यंयन् प्रदेध्पिन्धा तमेव बृपखत्तमम् । 
बुद्धा च तत्वतो देवौ भ्निहामिदमव्रवौत् ॥ 
ममाधौना खतो कसनादका्ौं विप्रियं मम ॥ 

्भ्निष्ोवाच। 
यदा तया इतो राजा ठत खव तदा मया । 
ल्त्तोद्िमे पून्यतमो राजषिः किंन वैतृखि 

तत् ॥ 
प्रौगक उवाच । 

श्रत्वा तस्यास्ततो वाक्यं दे वयान्यत्रवौदिदम् । 
राजन्रादोद्ध वत्स्यामि विप्रियं मे त्वया इतम् ॥ 
च्छवि्रवन्तो किञ्चिच्च राजानं साश्चुलोचना। 
अचिरादेव सप्राप्रा काथ्यरोशनसोः न्तिके ॥ 

देवयान्ध॒वाच्। 

श्म्मिडयातिटत्तास्ि दुहित्रा ठषप्धणः। 
चयोभ्स्यां जनिताः एत्रा राज्ञानेन ययातिना। 
इमगाया ममदौतु एत्रो तात ! बीमि व; 

शुक्र उवाच । 
धन्भन्नः सन् महाराज ! योग्धमेमलथा; प्रियम् । 
वसाच्जरा त्वामपिरादर्षयिष्यति दुच्ेया॥ 

ययातिरुवाच । 

ऋतु कामां च्ियं यस्तु गभ्यां रहसि याचितः, 

नोपैति स धर्म भूय्लुच्ते बुधैः ॥ 



ययातिः 

अधमभयसंविपः शम्मिषासुपलम्मिवान् ॥ 
अपरो यौवनस्याहं देवयान्या श्टगृ दह ! । 
प्रसादं कुरुमे त्रन् जरेयं मा विगरेत माम् ॥ 

शुक उवाच । 
नाष्ग्टषा त्रवोभ्यतत् जरां प्राप्तोऽसि भूमिप! । 
जर सतां तमन्यसी संक्रामय यदौच्छसि ॥ 
बयो दास्यति पुचोयःसतिराजाभविष्यति॥” 

इति माद्य ३२ अध्यायः ॥ # ॥ 
प्ौनक उवाच। 

«जरां प्राप्य ययातिस्तुखपुर प्राप्य चेव हि) 
एत्चं व्ये्ठं दरिष्टख्च यदुमित्यत्रवोहचः ॥ 
त्वं यदो! प्रतिपद्यख् पापरानं जरया सद्। 

यौवनेन त्वदोधेन श्वरेयं विषयानद्म् ॥ 
पूं बषेखसे तु पुनस्ते यौवनं ल्म । 
दत्वा सम्य तिपतृस्यामि पामानं जरया सद्ध ॥ 

यदुरुवाच । 
सन्तिति बद्व; पुरा मत्तः प्रियतरा बृप ।। 

चरां यद्ोतु' धमन्च ! एुचमन्धं टणौष्व वे ॥ 
ययातिरुवाच । 

योने त्वं हदयाध्नातो वथः खं न प्रयच्छसि । 
पापाश्मातुलसम्बन्धात् इव्य॒ना तै भविष्यति ॥ 

तुञ्सो प्रतिपद्यख्च पाभ्ानं जरया खड । 

यौ वनेन चरेयं पे विषयांस्तव पचक | । 
तुखसुरुवाच। 

म कामये जरां तात ! कामभोगप्रणाशिनौम्। 

बलरूपान्तकर ण्ण बुद्धिमानवपिनाश्िनौम् ॥ 

ययातिरुवाच । 
यसं मरे दयाव्नातो वय; खं न प्रयच्छसि । 
ताव् प्रजा ससुच्छटेदं तुमखो ! तव यास्यति ॥ 
इद्चो ! लं प्रतिपद्यख् वयं रूप्रविनाशिनीम्। 

जरां वरपसद्टख्ाणि यौवनं खं प्रयच्छ च ॥ 
इद्यरुवाच । 

न गजं न रथं चाश्वं नौर्गो सुङुक्तं वरस्त्रियम् । 
नारोगच्ास्य भवतितां जराते म कामये 

ययातिरुवाच) 

यश्लमे दयाव्नातो वय; खं न प्रयच्छसि । 

तस्मात् दृद्यो ! प्रिय; कामो न ते खभ्यद्ते 
क्रचित् ॥ 

ष्नो! तवं प्रतिपद्यख पाभानं जरया खड । 
र्कं वपेखदखन्तु चरेयं यौवनेन ते ॥ 

अनुरुवाच। 
लोमे; श्रिशुरिवादत्ते कालेत्रमशुचियेधा। 
नजुहोति च कालेमिं तां जरां जेव कामये। 

ययातिरवाच। 

अच्छं मे हदयव्नातो बयः खं न प्रयच्छखि। 

जरादोषस्वयोक्तो यस्तसात्तं प्रतिपद्यसे ॥ 

पूरो! मेत्वं प्रिव; एच! लं वरौयान् भविष्यसि । 
कायस्वोश्नसः श्रापाच्र च दटरप्नोएखि यौवने ॥ 
पूरौ ! लव प्रतिपद्य प्राप्मामं जरया खड् । 
किञ्चित्कालं चरेयं पे विषयान् वयसा तव ॥ 
पूं वषसद्से तु प्रतिदास्यामि यौवनम् । 
खव प्रतिपरव्यामि पामानं जरया षद ॥ 

रे 
यवः 

प्रौनक उवाच । 
रुवस॒क्तः प्र्छवाच पूरु; परितरमन्नसा। 

यथाद्य त्वं महाराज! तत् करिष्यामितेि वचः॥ 

ययातिरुवाच । 

पूरो! प्रौतोण्ि ति बल्य प्रौतश्चदं ददामिते। 
सम्भकामसन्ह्वाति प्रजा राच्ये भविष्यति ॥५ 

षति माद्यं ३३ अध्यायः॥ # ॥ 

प्ौनक उवाच । 
«पौरवेणाथ वयसा ययाति्नंदूषाल्मलः। 
प्रीतियुक्तो नरश्रटश्च्वार विषयान् सुखौ ॥ 
पूरे मत्वा ततः. कालं पूरु" पुचसुवाश्च इ । 
पूरो! प्रौतोगस्ि भवं ते ण्डाणेदं खयौ- 

वनम् ॥ 
राच्यष्चापि र्ाशेदं यत् त्वयोपशतं पुरा ॥ 

प्रौनक उवाच । 
र्वं ख नाहुषो राजा ययाति; पृत्तमौख्ितम् । 
राच्येएभिषिच्य सुदितो वानप्रस्थोएभवन्सृनि; ॥ 
उषित्वा वनवासं ख ब्रा्मरोः सद संखितः। 
पलग्दलाशनो दान्तो यधा खगेमितो गतः ॥” 

इति माद्य ३५ अध्यायः ॥ # । 

ययोः, पुं (यायते प्राप्यते भक्तेरिति। या +^“वापोः 
कित् इ च \ उणा० ३। १५६ । इतिदः 
दित्वश्च।) महादेवः । इृद्युणादिकोषः । ६।३५४॥ 
(याति इदं गच्छतौति । अश्वः! दवयुव्नुलदत्तः ॥) 

ययुः, पर, ( यातीति । बा+^यो डे च।* उणा 
१।९२। इति उः; इित्वच्। यजन्त्यनेनेति 1 

यज + उ;। एषोदरादितलवात् जस्य यत्मिदयमर- 
टौकायां रष्ुनायः।) अश्मेधोयाश्वः। 
खामान्यघोटकः। इति मेदिनौ ।ये. ४७ ॥ 

यवः, (यूयते अम्भसा इति । यु मिश्रथे+ अप् ।} 

खनामस्यातम्रूकधान्यम् । तत्पर््यायः। वित- 
शूकः २। इव्यमरः। २।६।१५॥ शितश्रूकः ३। 

इति शब्द्रब्रावलौ। मेध्यः ४ शियः; ५ अच्ततः ६ 
कष्चुकौ 9 धान्यराज; ८ तौच्तणगरूकः ६. तुरग- 
भियः. १० शक्तः ९१९ महेषः १२ पविच्रधान्यम् 
१३ । तस्य गुणाः । कषायत्वम् । मधुरत्वम् । 
स्टौतलल्म् । प्रमेषपित्तकपराप्टारकत्वख् । 
अभूकसुखयवगुणाः। बलप्रदत्वम् । इष्यत्वम् । 
शरणां बहवौपुिद्त्वश्च । इति राजनिघेण्टः ॥ 
च्मपिच। 

“यवः कषायमधुरो बहूवातश्रलद्गुरः । 
सूच; स्येथकर; शीतो खचमेदकफापडः ॥” 

इरति राजवक्लभः॥ #॥ 

(अपिच । 
५यव; कषायो मधुरो दिम 
कटुविपाके कफपित्तहारौ । 
ब्रेषु पण्यस्तिलवच्च नियं 
प्रबह्खूचो बहवातबच्ैः ॥ 

स्येामिमेधा खरवणेच् 
ख पिच्छलः; स्थलविलेखनञ । 

मेदो मरत्तङ्हरणो५तिरूचः 
प्रसादनः श्रौणितप्मत्तयोञ्॥ 

यवः 

रभि येदौनतरास्त किञ्िद्- 
विद्याद् यवैभ्यो?तियवान् वि्चेमैः ॥” 
इति सुश्रुते खचस्थाने ४६ अध्यायः॥ 

“सूच: शौतो गुरः ख्वादुवहवातश्रलंद् यवः । 
स्थेथलछलत् खकषायस्तु वर्धः सेश्विकारनुत् ॥ 
रूक्षः कषायानुरसो मधुरः कफपित्तदा । 
मेदःक्रिमिविषन्नच बल्यो बेश्यवः खत; ॥” 

दति चरके खचस्थाने २७ अध्याये ॥ 

“क्वचिह्वाक्येषादपि शक्तिरहः यथा यवपदस्य 
कङ्कप्र्टतौ च्देच्छानां द्मे च शिष्टानां 
अवह्ारारेकमाच्रशक्तः परिच्छेतुमश्रक्यत्वात् 
नानाधैत्वस्य चान्याथ्यत्वात् यवमयश्चरुभेवतीति 
श्रुतौ यवपदस्याथं सन्देहे । 
वसन्ते स्शस्यानां जायते पत्रशातनम् । 
मोदमानास्तु तिष्टन्ति यवा; कणिश्र शालिनः ॥' 
इति विध्यर्याकाङ्खया प्रव्षेमानाहाकदचेषादौषे- 
कण्व यवपदृस्य शक्तिहः।“इति शन्दश्क्ति- 
प्रकाशिकायां नेमित्तिकं ज्ञायाम् ॥#॥ विष्ये 

यवानामेव सुखयत्वम् । यया,- 

५इविष्येयु यवा सुख्यास्नदनु व्रीहयः शताः । 
माषकोदवगौरादिखब्धालामेएपि वच्नेयेत् 4” 

इति कल्यायनसंदिता।६।१० ॥ 

नवयषागमे तैरवश्यं श्राष्ठ कां अकरणे 
प्रद्यवायश्चवणात् । यधा,-- 
५“नत्तन्नयहपौडास दुश्टखभ्रावलोकने । 
इच्छाश्राडानि कुव्वींत नवशस्यागमे तथा॥ 

इति विष्णुएुराखात् वच्चमारबह्तरव चनेषु 

नवान्नश्ुते; नवान्रागमतेनैव निमित्तं लाघवात् । 
अमावस्या स्तिखोऽ्का मापो प्रौरुपदुहे लष्य- 
चथोदश्रौ ब्रौह्धियवपाकौ च । 
रासु ्राहकालान् वै नियानाहइ प्रजापति । 
शराह्मेतेष्वङुव्वाणो मरकं प्रतिपद्यते ॥“ 

इति श्राह्वतत्वे नवान्नश्राह्वं ॥ ) 
परिमाण्विशरषः। सतु चतुर्धान्यमानरूपः। इति 
शुभङ्करः॥ षटसषेपपरिमाण।ल्मकश्च । यचा, - 
“जालान्तरगते भागौ याबु इश्यते रजः। 
तेतुरभिमेषेललिस्या लिष्याघड्भिख सेषः । 
षट्खधेपरयैवस्सेको युञ्नेका तु यवेच्रिभिः ॥ 

इति शन्दच्न्दरिका॥# ॥ 

ङ्गलिस्थयवाकाररेखाविश्चेषः । यथा, 
^ तच्नैनौखलसंटक्तौ यवौ एच्राधेदौ कमात् । 
मध्यमायां यवच्ेवाङ्कुपूेघनप्रदः ॥” 
अपि च सासुद्रके। 

“मध्यमायां यदि यवो उश्यते च उशोभनः। 
तदान्यसश्चितं ब्रं प्राप्नो्यङ्ु्टके यवे ॥ 
यस्यापि चक्रमङ्गु ववपूगे च्च दश्यते । 
तदा भितामदहादौनामल्नितं लभते धनम् ५* 
(पूननपच्चः । यथा, बाजसनेयसंहितायाम् ।१४। 

३१।८ख्कचिंशतास्ु बत प्रजाअव्यन्त यवा- 

आअयवाखाधिपतय सन् ।” “यवा; पून 
पक्वाः ऋयवा;, ऋअपरपच्चा;।* इति तङ 
कायां महौधरः ॥) 



यवि 
यवकः, पु (यवप्रकारः। यव+ “स्थूलादिभ्यः 

प्रकारवचने कन् ।**५।४।३। इति कन् ।) यवः; । 

इव्यमरटौकायां रामाश्रमः॥ ( वथा,-- 
“यवका हायनाः पांशु वाप्यमेषधकादयः । 

श्ालोनं श्रालयः कमैन्यदुकारं गुणा गुरोः ॥ 
इति चरके खचस्याने २७ अध्याये ॥ ) 

यवक्धं, चि, (यवकानां भवनं क्ेचमिति । यवक + 

“यवयवकषटिकादट् यत्।” ५।२।६३। इति 

यत् । ) यवमवनोचित्वेचम् । इत्यमरः । २। 
६. । ॐ ॥ 

यवक्षारः, पु, ( यवजातः क्षारः । शाकपाधिंव- 
वत् समासः । ) ्तारविद्ेषः;। यथा,- 

५“नरसारयवकच्चारस्फटिकारित ख्व काचवक- 

यन्नः । 
बहशः पाद्यं सत्वं तद्धि महाद्रावकन्नाम \” 

इति रत्रावलौ॥ 

तत््मथावः। यवास; २ पाक्यम् ३। इव्यमरः;। 

२।६।१०८॥ यवल्ासः; & यवश्ूकः ५ सारकः ६ 
रेचकः;  यवनालकः ८ । इति शब्दरत्नावली ॥ 

यावशूकः ६ चार; १० तच्छे; ११ तीच्छारसः 
१२्यवनालज, १३ इति रत्नमाला ॥ यवजः१४ 

यवश्रूकजः १५ यवाह; १६ यवापत्यम् १७ । 

अस्य गुणाः । कटुलम् । उष्छलम् । कपवातो- 
दरार्भिनाशिवम्। अमभरूलाप्सरुकशत्खविष- 
दोषदहरलम् । खरलतवश्चं ¦ दति राजनि; ॥ 
अशं; खासगुस्ययहणौ पाख्ञोहानाइगलामय- 
नाशित्वं । इति राजवल्लभ; ॥ ( तया च। 

^पाक्व; चतारो यवच्तारो ववग्रूको यवाग्रजः। 

यवन्षारो लघुः च्िग्धः सुखच्छो वद्िदौपनः ॥ 
निडन्ति ूलवातामश्चेश्रखखासगलामयान् । 
पाश्डरणोयद णोगु्माना इनौ इड दामयान् ॥* 

इति भावप्रकाश्यस्य पून्वखख् प्रथमे भागे ॥) 
यवच्चोदः, प, ( यवानां चोदः । ) यवचूणेम् । 

तत्प्रायः । चिक्रसः २। इति देमच्वन्द्रः॥ 

यवग, पु, (यूनो गच्छ; स्फोटकः। एषोदरादि- 

त्वात् यवादेश्र;। ) युवगरडः। इति -णन्दरनता- 

वलौ ॥ वयस्फोड़ा इति भाषा ॥ 

यवजः, पु, ( यवाच्लायतै षति । जन्+-डः) ) 

यवक्ञारः। इति रत्रमाला॥ (यथास्य प्रायः । 

“यावशूको ववच्चारो यवश्रको यवायजः। 

्तारस्तौच्छास्तीच्छारसो ववजो यवनालजः; ॥” 

इति वैद्यकरत्रमालायाम् ॥)} 
यवानो। इति राजनिषेग्ः ॥ 

यवजोद्धवं, ज्ञी, ( यवजादुद्धवोभस्य ।) तवक्तौरम्। 
इति राजनि; ॥ 

यवतिक्ता, स्तौ, लताप्रभेद; । शद्िनौति यवैचचौ 
इति च ख्याता। (यथा, सुश्रुते खचस्थाने४५अः। 

“यवतिक्तातेलं सर्दोषप्रशमनमौषत्तिक्तम् । 
अभ्निदौपनं लेखनं मेध्यं पयं रखायनख् ॥” ) 
तत्पायः । महातिक्ता २ उएपादविखर्पिंणौड 
नाकुलौ ४ नेचमौना ५ ग्रह्धनौ € पच्नतखली 
9 तण्डलो 5 अश्वपीड़ा ६ खच्छपुष्यौ १० 

२8४ 

यवनः 
यश्खिनौ ११ मादेष्ठरौ १२ तिक्तफला ३ 

यावौ१४ तिक्ता १५ । अस्या गणः । सतिक्ता- 

भ्बत्वम् । दौपनत्वम् | रुचिकारित्म्। छमि- 

कुषटषिवर्णाख्दोषनाशित्वम् । रेचनत्वश्च। इति 

राजनि ण्ट; ॥ 
यवतैलं, ज्ञौ, (यवनिन्भितं तलम् । ) यवचूर्णादि- 

युक्तपकसेलविश्रोषः । तत्प्रकार गुणाद । 
^यवचर्णा्ेकुडवं मञ्जिष्ठा पलेन तु । 
तलेलप्रश्यः शतगुणे काञ्चिके साधितो जयेत् । 

ज्वर दाष मदावैगमङ्गानाच्च प्रहषणम् ॥ 

इति सुखबोधः ॥ 

यवद्धौपः, प, ( यवनामा हौपः इति मध्यपद- 

लोपिकम्भधारयः। ) उपह्वौ पविशरेषः। यावा 

इति भाषा । वथा, 

“यल्नवन्तो यवदौपं सप्रराच्योपशोभितम् । 

सवणैरूप्यकं ह्वौपं सुवणंकरमण्डितम् ॥* 
इति षादौ कौये रामायणे किष्किश््याकाख 

४० सगं; ॥#॥ “अतः परं यनत्रवन्तो भूत्वा खप्त- 
राष्योपशोभितं यवदौपं तथा सुवणेद्धोपं 
विचैतयमिति शेषः। स॒वणेकरमख्ितसिति 
सव्ये कुव्धन्तिये ते; श्रोभितम् |” इति 
रामायण तिक्त कनामतद्ौका ॥ 

यवनः, प, देशविशेषः । (यथा, माच्छे ।१२०।४३। 
«तान् देशान् ्षावयन्ति स स्लेच्छप्रायां ख सन्धः 

सपरैलान् कुकुरान् रौशान् ववैरान् यवनान् 
खसान् ॥*) 

वैगः। वैगाधिकाश्वः। इति मेदिनौ ॥ गोधूमः । 
गजेरद्टणम् । तुरुष्कः । इति राजनिधेरटः ॥ 
(यौति मिश्नौभवतौति। य+ ^सुयुख्डणो 
युच् ।* उणा०.२९.। ७8 । दति युच् ।) जाति- 

विशेषः । इति शब्दरन्नावलौ ॥ सतु यवन- 
देशोद्धवययातिराजपृच्चतुसवंशः । यथा,- 

“यदोस्तु जाता यदवस्तुखसोये वनाः सुताः । 
इद्योस्तु तनया भोजा अनोस्तु ज्वे्छ जातयः । 
पूरोस्तु पौरवो वंशो यच जातोऽखि पार्धिव! ॥* 

इति माद्छे ३४ अध्यायः ॥#॥ 
सगरराजेतेषं सम्भैशिरोसखडनं सधम राष्ि- 
दश्च छतं ते चाल्मधम्भपरिव्यागात् श्वेच्छतवं 
यञुरिति विष्छपुराणोक्तलात् यवनः मोसल- 

मानेङ्गरेजोभवयनजातिवाचकः। यवनश्ब्दश्चवगे- 

दतौयादिरिति रषुनन्दनभङ्ावचार्थेण लिखि- 
तम् ॥ जवनादौनानतु समैधमभराद्दिद्यसुक्तं 
हरिवंशे । यथा,- 

“सगरं प्रतिन्नाख् गुरोर्वाक्यं निशम्य च। 
धरम जघान तेषां वरे वेश्ान्यतवं चकार इ ॥ 
अह्व शकानां शिरसो सुणयिला यसजेयत् । 
जवनानां शिरः सवै काम्बोजानान्तयैव च ॥ 
पारदा सक्तके ् राञ्च पद्रवः शसश्रुधारिणः। 

निःखाध्यायवधट कारा; छतास्तेन महामना ॥ 
शका जवनकाम्बोजाः पारदाः पड्ूवास्तथा । 
कोलिसर्पा; समद्िषा दाजाश्ोलाः सकेरलाः। 
वशिडिवचनादाचन् ! सगरेण महाएल्मना । 

यवनः 

शकानां शकटे श्ोड़वानां त्तचियाणां रवं जव- 

नादौनामिति। च्यन्र लवनशन्दस्तट् शरोडव- 
वातच्चौ चवगढतौयादिः। जवनो देश्वेगिनो- 
रिति चिकाण्डशेषाभिधानदशेनात् । तेषां 
स्चच्छत्वमष्यक्तं व्शिपएराे। तथा शतान् 
लवनादौनुपक्रभ्य। ते  चाह्मधम्भपरि्यागात् _ 
श्त चछत्वं ययुरिति। बौधायनः। । 
“गोमांसखादको यख विरुद्धं वद्ध भाषते । 
धम्म चारविद्धौनंख स्वच्छ इव्यभिधौयते ॥” 

इति प्रायञ्ित्ततत्वम् ॥#॥ 

यवनादौनां राज्यकालो यथा,-- 

«सप्र गदेभिनचखापि शकाश्चाषशादश्र च्छताः। 
यवनाद्धौ भविष्यन्ति तुखार ख भविष्यति ॥ 
अष्टौ ते यवना राच्यं वर्षाणं परिषद्धयया। 
भोच्छन्त्य रौति तदच येएपि गदेभिन; स्छताः॥ 

शतानि च्रौणि वर्षाणं इयश्ौतीनि शतानि वे। 
शकानां राच्यकालः स्याद्धविष्यो निचयो 

गतः ॥ 
श्रतस्याद्वं चतुर्थानि वर्षाणां राच्यभा गिनः । 
मरुत्ताना सुता; काला वद्छिन् भोच्यन्तिति 

मदौम्॥ 

मरत्ता ठषसे; साद्व तथान्ये स्वच्छसम्भवाः 
भोच्छन्ति राच्यं प्रा्येषु भविच्ये तद्िधारितम् + 
शतानि चौच वर्षाणां पौष्डा राज्यसुजः 

स्ताः । 

अश्नन्ति पाव्वतेयाश्तु दे एते परिखाया ॥ 

श ताद्वेमन्यच्च तथा राच्यं भोच्छन्ति ते कृपाः । 
खप्रषरिस्तु वर्षाणि दशातौवाद्यतः छता: ॥ 
तेषु छपर काशे सतः किलकिला नराः । 
भविष्यन्तौडह यवना धम्मतः कामतोगधेतः ॥ 
सषिभिश्रा जनपदा अणा च्छाच्च सरश; । 
विप्यैयेण वर्तन्ते जनयिष्यन्ति वे प्रजाः ॥ 
शब्धानिष्टवरद्येव भवितारस्तदा वृषाः 
तेषां अतौते पाये बहूवषेयुमां स्तदा ॥ 
राजानः संप्रणश्यति कालेन महता ततः । 

कल्किना ताडिताः खें याथा सच्छा 
सपशर; ॥ 

अधान्मिकाश्च ये सव्वं पाधणडापोव सवश; । 
छे दपतिश्रन्य पै सन्याशिरे च के कलौ ॥ 

दूति ब्रह्माखपुराये ३६ अध्यायः॥ 

सुनिविश्ेष; । यथा, 

“जातं दिनं दूषयते बशिष- 

श्चाष्टौ च अर्गो यवनो दशाहम् । 
जन्माख्यमासं किल भागुरि 

तरते विवादे च्तुरकणंवेधे ॥” 
इति तिथ्यारितत्वम् ॥ # ॥ 

कालयवनोतपत्तियंया.-- 
श्रीपराशर उवाच । 

^गाम्ये गोष दिलं श्यालः षर दुक्त वान् दिज । 
यदूनं सन्निधौ सर्वँ जदसर्यादवास्ततः ॥ 
ततः कोपसमाविष्टो दचिखापथमेव्य खः । 
उतभि छं स्षपस्तेपे यदुचक्रभयावदहम् ॥ 



यबना 

आराधयन्महादेवं सोढयश्चुणं मभच्चयत् । 

ददौ वरष्ड तुशोण्से वषे दादशमे इरः 
सभाजयामास न्त तं यवनेशो ह्यनाह्मजः। 

तद् यो षिल्सङ्गमाच्वास्य पुचोभभूदलिसन्निभः ॥ 

लं कालयवनं नाम राच्ये खे यवनेश्रः। 
` अभिषिच्य वनं यातो बचायकठिनौरसम् ॥ 

सत्त वौमरोन्मत्तः एथिवयां वलिनौ कृपान् । 

पप्रच्छ नारदश्चासौ कथयामास यादवान् ॥ 
स्च्छकोटिसदखाणां सदस; सोभिखंटत; । 
गजाश्वरथसम्पत्नेश्चकार पररमोदामम् ॥ 
प्रययौ चायवच्छन्नं छ्न्नथानो दिने दिने । 
यादवान् प्रति सामर्षो मैचेय मथुरां परौम् ॥ 
छष्णोपि चिन्तयामास च्षयितं यादवं कुलम् । 

यवनेन रे गम्यं मागधस्य भविव्यति॥ 

मागधस्य बलं तच्तीणं स कालयवनो बलौ । 
न्ता तदिदटमायातं यदूनां यसनं दधा ॥ 
सस्लादुगे करिष्यामि यदूनामतिडुनेयम् । 
च्तियोरपि यच्च युध्येयुः किं पुनं च्णिपुङ्गवा; ॥* 

«इति सख्छिन्त्य गोविन्दो योजनानि महोदधिम् 
यथाच दादपुर दारका तच्च निगमे । 
मथरावासिनो लोकांस्तजानौय जनादन; 

स्ने कालयवने मधराख्च खयं ययौ ॥ 
ब्िरावालिति सन्धो मथराया निरायुधः 
जिलेगाम स गोविन्दो दटश्रे यवन तम् ॥ 
ख ज्ञात्वा वासुदेवं तं बाहुप्रहरणो व्रपः। 
अनुयातो महायो गिचेतोभिः प्राप्यते न यः ॥ 
तैनानुयातः छष्णोएपि प्रविवेश महागुहाम् । 

लत शेते म्ावीर््यो सुचुकुन्दो मरेश्वरः ॥ 
सोपि प्रविष्टो यवनो दषा शथ्यागतं नरम् । 
पादेन ताडयामास छां मत्वा सुद्म्भतिः॥ 
उष्माचश्च तेनासौ जज्वाल यवनोएमिबा। 
ततुक्रोधजेन मै चेय ! भखौभूतश्च ततच्च णात् ॥” 

इति विच्छुपुराे ५ अंगने २३ अध्यायः॥ 
यवनः, चि, ( यौतीति । यु + “नन्दियद्खोति ।*३। 

२। १६९ । इति ल्यः। ) वेगौ । इति मेदिनौ। 
ने, १११ ॥ ( यथा, नैषधचरिते। १। ९५। 

५तमश्ववारा यवनाश्वयायिनं 

प्रकाश्ररूपा मनुजेशमन्वयुः; ॥” ) 

यवनमहिष्टः, पु, ( यवनैः । डन्दरषियल्वात् 

तथात्वम् । ) गुगगुजतुः । इति राजनि; ॥. 
यवनप्रियं, क्तौ, ( यवनानां प्रियम् ।) मरितचम्। 

इति देमचन्द्रः। ३। ४८॥ ( विवरणमस्य 

मरिचशब्दे तव्यम् ॥ ) 
यवनाचायः, पु, (यवनो नामाचाथः।) व्योतिः- 

श्रास्छकैसुनिविशरेषः । इति वराहमिहिरौ ॥ 
यवनानौ, स्तौ, ( यवनानां लिपिः । “यवनाल्षि- 

प्याम् 1४ । १।४६। इति वार्भिकोक्ा 

खौष् आनुगागमञ्च। ) यवनस्य लिपि;। दति 

सुग्धबोधटौकायां दुर्गादासः ॥ 
यवनारिः, पु, (यवनानामरिः। यवनः कालयवनो- 

एरिवेस्येति वा।) ओरष्यः। इति चिकाण- 
श्चेषः। 

8 धर 

२५ 
यवम 

यवनाल, प, ( यवानां नाल्ला इव नाला यस्य ।) 

धान्यविश्रोषः | देघान् इति भाषा । तत्प्रथायः। 

योनाल; २ जुर्णाहयः ३ देवधान्यम् 8 
` चोन्ताला ५ बौलपुष्पिकाई। इति हेम- 

चन्र; । ४। २४४ ॥ ( यथा, सुश्रुते उत्तस्तन्त्र 
१५ अध्याये । 
“यवनालस्य चूर्ेन चिकटोलं वरस्य च । 
स्वेदयित्वा ततः पराद्प्नौयात्कुश्रलो भिषक् ॥*)} 

यवनालजः, पु, ( यषानां नालेभ्यो जायते इति । 

जन् +डः । } यवत्तारः । इति हेमचन्द्र; । ४। 

९० ॥ ( यथा, वैद्यकरत्रमालायाम् । 
«चार स्तौ च्छ स्तौ च्छारसय यवजो यवनालजः॥) 

यवनिका, स्तनौ, ( युनात्याटणो्यनया । यु + रूद् । 
डौष् । खाय कन् । टाप् । ) जवनिका । इत्य 

मरटौका॥ कानात् इति भाषा। (वया, 

भागवते। १।८। १६. । 

भसायायवनिकाच्छन्रमनाधोत्तनमवययम्। 
न लच्यसे सएटशा नटो नाच्धरो यथा ॥*)} 

यवनो, सी, ( ययते पच्यते सक्तमनया । यु+ 

चुद् । डौप्। ) यवानौनामकौषधिभेदः 
ति मेदिनौ। ने, ११२॥ ( यवनस्य स््ौति। 

यवब~+ ङौ |) यवनभाया॥ ( यथा, रषुः। 

४।६१। 
` भ“यवनौसखपद्मानां सेद्ध मधुमद न स;। 
वालातपमिवाजानामकालजलदोदयः ।*) 

वनेष, करौ, ( यवनानां इषम् ।) सौसकम्। 

इतिं हेमचन्धः। 8 । १९०७॥ मरौचम्। 
खञ्जनम् । इति राजनिषेण्; ॥ 

यवनेष्टः, पु, ( यवनानाभिष्ट;। ) लश्ुनः। राज- 

पलाख; । निव । पलाशः । इति राजनिषेरटः॥ 
( वथा प्रायः । 

“पलाण्डये वनेश दुर्गन्धो सखटूषकः ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूमैखश्े प्रथमे भागे ॥) 

यवप्रख्या, श्छौ, (यव इति प्रख्या यस्याः । ) 
च्ुद्ररोगविश्रेषः । तज्ञ णं यथा, भावप्रकाशे । 
५यवाकारा सुकठिना परथिता मांखमिभ्रिता। 

पौड़का श्ेश्मवाताभ्यां यवप्रश्येति सोच्यते ॥” 
याकारा मध्ये स्थला प्रान्ते छशा ॥ तचि- 
किल्षा यथा,- 

“अन्तराल जीं यवप्रां पून सेरेरुपा चरेत् । 
मनःशिलारैवदारुकुङकल्सः प्रचेपथेत्। 
पक्वां ब्रणविधानेन यथोक्तेन प्रसाधयेत् ॥* 

यवफलः, पु, ( यववत् फलमस्य । ) व॑; । इद्य- 

मरः । २।४।९६१ ॥ जटामांसौ। कटजः। 

इति भेदिनौ । ले, १६२॥ (अस्य पायो वथा, 

“कुटजः क्रूटजः कौटो उत्को गिरिमलिका । 
कालिङ्गः शक्रश्ाखो च मल्िकापुष्य दव्यपि। 
इनदरो यवफलः प्रोक्तो ठचकः पाष्डरहुमः॥* 
इति भावधकाशस्य पूनखख्े प्रथमभागे ॥ ) 

अर्चटत्तः। इति शन्दरत्रावलौ ॥ 
यवमध्यं, जौ, ( यववत् मध्यं यस्य ।) चान्रायण- 

प्रमेद्; । यचा,- 

यवाम्ः 
[३ 

शशिश्चचान््रायणं प्रोक्तं यतिचान्रायणन्तथा। 
यवमध्य" तथा परोक्तं तथा पिपौलिकाक्षति ॥* 

इति प्रायञश्चित्ततच्वम् ॥ 

(प, यज्ञमेद; । यथा, शतपथत्राञ्चथै । १३।६। 
९,।६। 

५यवमध्यः पश्चराचो भवति ॥* 

यवाकारमध्ये, चि। यथा, स॒श्रुते चिकिल्या- 

स्थाने १९ अध्याये। 

^श्ररावनिजमध्याश्च यवमध्यास्तथाधरे। 

खव॑प्रकाराक्षतयो भवन््यागन्तवो व्रणा; ॥) 
यवमयः, चि, (यवस्य विक्रारोग्वयवो वा। यव~ 

“असंज्ञायां तिलयवाभ्याम् ।” ४।३।१४६.। इति 
मयट् । ) यवनिभ्नितः। यवश्न्दात् मयट्- 
प्रद्ययेन निष्यत्न;॥ ( यथा, ्तप्रथत्राक्चणे ।२। 
२.।३।१३। 

“अव पलाशाभ्यां यवमयमपूपं सत्वा यच्रा- 
वनौयमाधास्य न भवति तच्िदधाति ॥*) 

यवलासः, पर. ( यवात् लासो यस्य । ) यवच्चारः । 

दति शब्दरनत्रावलौ॥ ( विश्रेषोभसय यवच्चार- 
शब्दे ज्ञातयः ॥ ) 

यवशरूकः, पु, ( यवानां गूकः कारणत्ेनाख्यस्य । 

अशेचादतचच्। ) यवक्तारः। इति चिका 
शेष; ॥ ( बथास्य पथायः । 
भ“यावग्रूको यवच्तारो यवश्रूको यवासलः। 

च्ारस्तौच्छस्तौच्छारसो यवजो यवनालजः ॥* 
इति प्रिद्करत्रमालायाम् ॥ ) 

यवगश्रूकजः, पु, ( यवश्रूकात् जायते इति । जन् + 

डः ।) यवच्चारः। इति राजनिर्षर्टः ॥ 
( विवरणमस्य यवच्ारशन्रं ज्ञातथम् ॥ ) 

यवसं, ज्ञौ, ( यौतीति । यु + ̂  वद्ियुभ्यां णित् ।* 
उणा० ३। ११६ । इव्यस्च। संन्नापूमेकलवान्र 
उद्धिः) ढम् । चासः । इत्यमरः ।२।४।१६०॥ 

( यथा, मगौ । ७ । ७५ । 

तद्यादाधुधसभ्यन्नं धनध न्धन वाहनः 
ज्ाश्चगी; शिख्पिभियैन््ेयं वसेनोदकेन च ५५ ) 

यवसुरं, की, ( यवनिभिता सरा । “सुराशेना- 
चछायाशालानिश्ा स्तिया । = लिङ्गायुश्यासने 

नपुसकाधिकारे १२ । इति क्लौवत्वम् । ) यव- 

जातसुरा । इति सिद्वान्तकौसुदौ ॥ 
यवागूः, स्रौ, ( यूयते मिञ्राते इति । य+ “धयु 

वचिभ्योणन्यजागजक्त चः ।” उशा० ३।८१। इति 
अग् ।) षड्गुगजलपक्रघनद्रवद्र्यविश्रषः 

याड इति भाषा ॥ तत्प्रायः! उष्णिका र 

श्राणा ३ विलेपौ 8 तरला ५ । इव्यमर;।२। 

६।५० ॥ “ययते मिश्चगते यावाग्; य ल भिश्रथे 

नान्नौति अगः गुणः। ओषति हिनस्ति 
ज्वरादिरोगं उष्णिका उषु ष वाध दद्ि पूव्वेण 
निक्। श्रायते पच्यतेसश्राणाश्राल पाके क्तः 

सख्वाद्योदिति नः। विलिम्यति विलेपौ नि 

लिपौ शप्र ज केषे पचादिलादन् । नदादिवा- 
दौप्। तरति ्रवति तरला त तरेएमिभवे 
श्यां ना्नौति अलः । 



यावानो 
“अत्रं पश्चगुे साध्यं विलेपौ च चतुग । 
मण्डञ्चतुदग्रगुरे यवागः षड़गुणेभम्भसि॥ 

इति वेद्यकोक्तो मेद इह नाटतः; \” इति तङ्खो 

कायां भरतः अस्या गुणाः 

भयवागच्वेरटष्णाप्नी लघौ वस्तिविशोधनी । 
च्तौखारे ज्वरे दाहे दिता बद्धिप्रदौपनौ\* 

ति राजवल्लभः ॥ 

(अथास्या गुणा लक्षणश्च । 
^सन्दौपनौ खदकरी यवागः 

सम्याचनौ दोषमलामयानाम् । 

खन्तपणो धातु बलेन्द्रियाणां 
शस्ता भवेत् सा च्वररोगिणाश्।॥ 

भारक भवेत्त हिभागेन जलं चिपेत् । 
चिचक परप्पलौष्धलं पिप्यलोचयनागरम् ॥ 

धान्कस्य समां रानि पिष्टा श्वेतां तष्डलान् } 
खशा श्रियिला किञ्वित् सा यवागनिंगद्यति ॥ 

यवागसपसञ्जानो जनो नारचिमाश्रेत् । 

श्ाकमाषफलेयैक्ता यवागः स्यच दुव्नेरा । 
इति हारीते प्रथमस्थाने १२ अध्याये ॥ 

“यवागूः षड्गुणजले सिद्धा स्यात छशराघना। 
यवागूर्ाद्िणौ बल्या तपेयौ वातनाशिनौ ॥* 
इति मश्यखण्ड दहधितोयेऽध्याये ्राङ्गधरेणोक्तम् 1) 

यायनः, पु, (यवायात् जायति इति। जन् +डः 1) 

यवक्लार;। इव्यमरः;। २। ६! १०८॥ 

(यथा, भावप्रकाश्स्य पूनखर्छे प्रथमे भागे । 
“पाक्य; चतारो यवच्चारो यावशूको यवा- 

स्रजः ॥) 

यवानौ | इति राचनिषेगटः; ॥ 
अवानः, चि, ( यवेन वैगेन अनिति जौकतीति। 

चऋन् +अच् \) वेगौ । इतिमेदिनौ। ने, ९११॥ 

यवानिका, } खौ, (इटो यवः। ^यवारोषै।” 

यावानौ, ¬ ४।९।४६। इद्यस्य वत्िकोक्या 
ङौष् वअनुगागमच्च। पचे खाये कन्।) 
च्योषधिभेटः। योयाजिदइति भाषा । तत्पायः । 

दौप्यकः २. दौष्य; ३ यवसाह्ः ¢ यवायः ५ 

दौपनौ ६ उग्रगन्धा 9 वातारि; <= भूकद- 
वकः ६ यवजः १० दौपनौयः ११ गूल्न््रौ १२ 
यवानिका १३ उग्रा १४ तौत्रगन्वा १५। 
अस्यागुणाः। कटुत्वम् । तिक्तत्वम् । उष्य 

न्बम् । वाताश; श्नगूलाप्ानलमिच्छदिनाशि- 
त्वम् । दौपनत्श्च। इति राजनिषैर्टः; ॥ अपि 

च । अथ यवान्या नामगुणा;। 
«यवानिकोयगन्धा च व्रह्मदभाजमोदिया। 
बोक्ता दौप्यका दौप्यातथा स्याद्यवसाहया॥ 
यवानौ पाचनौ स्या तौच्छोग्या कट्का लघुः । 
दौपरनो च तथा तिक्ता पित्तला शुक्रशरूल्कत् । 

वातङप्नोदरानादगुल््मननौहशमिप्रणत् ॥ 
अथ अजमोदाया नामानि ुणाञ्च। 

अजमोदा खराश्वा च मायरौ दौप्यकस्तथा। 
तथा ब्रह्मकुशा प्रोक्ता कारवौ 'लोचमस्तका ॥ 
अजमोदा कटस्तौच्वा दौपनौ कफवातरुत् । 
उष्णा विद्ाद्नडव्या टष्या बलकरौ लघ्ु;॥ 

यवासश्कंरा, स्त्रौ 

५3 

यविष्ठः 
नेचामयकमिच्छटि दिकावस्तिरुजो इरेत् । 
अथखुरासानौयवानौनामगुणाः। 

पारसौकयवानौ तु यवानौसडश्नौ गुणे; । 
विशेषात् पाचनौ रुच्या साहिणौ मादिनौ 

युर 1 

इति भावप्रकाशस्य पूमखच्छ प्रथमे भामे ॥ 
यवाप्य, ज्ञौ, ( यवस्यापत्यम् । तच्नातत्वा्था- 

त्वम् । ) यवक्षार; । रति राजनिषेशटः ४ 
यवाम्बजं, क्तौ, (यवान्लाभ्यां जायते इति । लन् + 

डः । ) सौवौरम् । इति राजनिषैर्टः ॥ 
यवासः, पु, ( यौतौति। य+ “ऋतन्यञ्नीति ।* 

उणा० ४।२। इव्यादिना अाखः।) दुरालभा। 
यथा,-- 
4वाखो यवासो दूष्यो धनुयेसो दुरालभा ॥” 

इति रत्नमाला ॥ 

खदिरमेदः । वथा,- 

«करटको वासपच्रञ्च यवास; खदिरस्तथा ॥* 

इस्ति शब्दमाला ॥ 

यवासा इति ख्याता करकौ चुपविश्रेषः; । तत्- 
पायः । याष; २ बहकशटकः द अल्पकः 8 

चरे्करौ ५ रोदनिका ६ कच्छुरा 9 बाल- 
पज्र; < विषन्नः ६ कण्टकालुकः १० जिक- 

रिका १६ गान्धारौ १२ अनन्ता १३। अस्य 
गुणाः । मधुरतिक्तलम् । शौोतल्म् । पित्तात्ति- 
दादनाश्रिखम् । बलदौपनकारित्वम् । दृष्णा- 

कफच्छदिविखपंलित्वष्च । इति राजनिषैगटः ॥ 
न 

यवासकः, पु, (यवास +खाथ कन् ।) टुरालभा। 

इति श्न्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, सुश्ते उत्तर- 
तन्त्रे ३६. ध्याये । 
^चचयकासं खसन्तापं पाश्वगूलानपास्यति । 
गडचौचिपलावासातच्रायमाणायवाखकै; ॥*) 

› (यवासेन तद्रसेन छता श कंरा। 
प्राकपाधथिववत् समास; । ) यवासररुघटित- 
श कंरा । ततृपायः । सुधामोदकः२ मोदकः; 
तवराजः ४ ख्छसरः ५ खण्डन; ६ खणड 
मोदकः. । अस्या गुणा; । अतिमधुरम् । 
पित्तश्रमदटषाप्रहत्वम् । उष्यम् । विदाद- 

सच्छा ततिभान्तिश्रान्तिकरत्वम्। खरत्वच्च । इति 
राजनिषेण्ट;॥ (यधा, सश्चते खचस्याने ४६ 
अध्याये। 

५“यवाखश्रकंरा मधुरकषाया तिक्ताबुरसा शश्र 
इरी सरा चेति ॥*) 

यवासा, स्तौ, (यवास + टाप् ।) युखाखिनौटणम् । 
ति राजनिघराटः 

यवादः, पु, (यवमाङयति खकारगतवादिति। आ 

++ कः।) पवन्षारः। इति राजनिधेशटः 1 
( यथा, स॒श्रुते चिकिल्छितस्थाने २० अध्याये। 

“यवाङगौरिकोन्भिश्रैः पादलेपः प्रश्रस्यति ॥* 
गुयादिविद्चेषोभस्य यवचार न्दे विञ्गेयः ॥ ) 

यविष्ठः, चि, (अयमेषामतिश्ययेन युवा इति। 

यवन् + टन् ।“स्थलदूरेति।"यशादिलोपगुणौ :) 
अतिग्रययुवा। (वधा) ऋग्वद । १।१४७। २। 

यश्च 

भ्वोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ ।*) 
कनिषटशरातरि, पुं । इति हेमचन्द्रः । ३।११६ ॥ 

(ज्िखपि। वधा, भागवते।३।१।५। 
«^भ्नातुख विषस्य सुतान् विबन्धन 

प्रवेश्य लाच्चाभवने ददाह ॥*)} 

यवौयान्, [स्] चि, ( अयमनयोरतिश्रयेन युवा। 
यवन् + « दिवचन विभज्योपपदे तर बौयसुनौ ।* 
५।३।५७ \ इति इयसुन् । ) कनिष्; । ( यथा, 

मनौ। २। > ५, 

“अवाच्यो दौखितो नारा यवौयानपियो 
भवेत् ४ 

चअतिश्रय युवा। इति मेदिनौ। से, ९११५ 

यवोव्यं, क्तौ, ( यवेभ्य उत्तिषटतौति। उद्+ख्या 

कः} ) सौवौरकम् । इति राजनिषेण्टः $ 
यद्यं, चि, ( यवानां भवनं चेच्म् । यव + “यव- 

यवकषटिकाद् यत्” ५।२।३। इति यत् ।) 

यवादिभिवनोचितच्चेचम् \ ततृप्यायः। यव 

क्यम् २ षरिक्यम् ३। इद्यमर्;।२।६।७॥ 

यवोचितम् 8 यवकोचितम् ५। इति श्न्द- 
रत्रावलौ + (यवेभ्यो हितम् । यव+^“खल- 
यवमाषतिलटषन्रह्मणश् ।५।१।७। इति 

यत् । यवह्हित; } इति याकरणम् ॥) 

यद्य, पु, ( यवेभ्यो इतः; । यव + यत् ' ) माखः । 
यथा,- 
^यद्यह्वयं आ्आवखादि सा नद्यो रजस्वलाः । 

तासु खानं न कुन्वींत वच्नेयित्वा ससुद्रगा; ५ 
षति प्रायशित्ततच्लं गङ्गामाहात्मयम् ॥ 

(स्तौ, नदौमेद; । यथा, ऋग्वेदे । ०।८७।८। 
५वायेत्वा ययाभि्हंन्ति खूरत्रह्चाणि।” 

“यद्याभि; नदौभि;। अवनयः ययाः. इति 

नदौनामसु पाठात् ।* इति तद्भाष्ये सायणः १) 

यथः, [स्] कौ, (अश्रुते याप्नोतीति। अश 
“श्चदवने युट् च ।* उणा० 8। १६० । इख 
घन् खट् च।) सस्याति;। ततुपथायः । कौर्भिः 
२. खमन्ना ३। इत्यमरः ।१।६।११॥ समाख्या 8 
कौतेना ५ अभिस्यानम् ६ आक्ता 9 खमण्या 
८। इति शन्दरननावलौ॥ 

^हानादिप्रभवा कौरनिः प्टौदादिप्रभवं यशः; 
इति माधवौ 

अतरव यश्चःकौत्तारभिंदस्यापि दशनात् यषटः- 
कौक्तिपरिभ्र्टो जीवन्नपि न नजौवति। इति 
कस्यचित् प्रयोगः । जोवतः स्थातिर्यं शो ग्टतस्य 
खाति; कौ्निरिति केचित् तन्न साघु कौत्तिते 
प दूतिकेति प्रयोगदश्ेनात् ।*इव्यमरटौकायां 
भरतः ॥ कौिनाशे रोषो यधा,- 
4इन्ति यः परकौ्तिष्च खकौततिं मानवाधमः। 
ख तन्न इति स्यातस्ततृफलच् निशामय ॥ ; 
अन्यक्रुपे वसेत् सोपि यावदिन््राश्तुदश्। 
कौटेनेकुलमानेख भितः खततं बृप! ॥ 
तप्रक्ारोदकं पापौ निदं पिवति खादति। 
तत; सर्पो जन्म सप्र काक; पश्च ततः शुचिः॥ 

इति ब्रह्मेव प्रतिखरूं ४६. ध्यायः '। 



यशस्वि 

( अन्नम् । यथा, ऋग्बेदे । ¢ । ५२। ११1 
“वयं स्याम यशसो जनेषु 1” 

^यश्रसः; कौर्तरन्नस्य वा। इति तद्धाष्ये 
सायणः ॥ चि, यशसो । यथा, ऋगवेदे। ८। 
७६. । ५ । 
^त्वमिन््र यशा अस्य जौपौ शर वसस्पते । 

^ल्वं यश्चा; यश्खाखि भवसि!” इति तद्धाष्य 

सायणः ॥ ) 
यश्रःपटदः, पु, (यशःखचकः पटः । शाकपाधिव- 

बत् खमाखः। } पएका। इव्यमरः।१९।७।९६॥ 

यश्चःेषः, चि, (यश ख शेषोभ्स्य।) चटतः। 
दति हेमचन्द्रः । ३। ३८॥ ( यथा, कथाखरित्- 

सागरे । ६१। 8४। 

“ततः; क्रमेय तेनेव सरच्वरभरोश्रणा । 
प्रक्तौ यदे; प्रययौ स यश्रःदेषतां कृपः ५५) 
मरणे, पु 

यशदं, क्तौ, घातुविशोषः। दस्ता दति भाषा । यधा, 
^यश्दं रङ्गसटशं रौतिरेतुश्च तन्मतम् । 
यशदं तुवरं तिक्तं शौतलं कफपित्तद्धत् । 
चचचुव्यं परमं मेषान् पाश्डं चासख्च नाशयेत् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

यशस्करः, चि, कौर्तिकारकः। सख्यातिजननकः। 
यशस्करोति य दव्य (“लणो हेतुताच्छील्यानु- 
सोम्येषु । *३।२।२० ।) इति टप्र्येन निष्यन्न; । 
यशस्छरौ विदा इति याकरणम् ॥ (वचा, 
अनौ । < । ६८३ । 
^श्तेषां नियो राज्ञः पश्ानां विषये खक । 
साखराज्यछ्त् सनादेषु लोके पव यशस्करः 1» 
विष्यचेचविशरेषे, क्तौ । यथा, नारसिंहे ६२ अः 

^विरजं पुष्यवव्यायां बालष्चामौकरे विदुः 
यशस्कर विपाशायां मादिश्म्यां इताशनम् ॥” 
शोभावतौपुां जाते ब्राह्मणविश्रोषि, पु । यथा, 
कथासरिल्वागरे । १०४ । १६ । 
“तस्यां यशस्करो नाम विद्ानाप्नो बहक्रतुः। 

ज्राञ्चणोःभूदश्रततस्य सत्पत्नौ मेखलेति च ॥”) 

यश्रस्या, स्तौ, (यशसे खिता यशसृ+यत्।) 
लौवन्तो । ऋष्धिनामौषधिः । इति राज- 

` निषेण्टः; ॥ 
यशस्वान्, [त्] चि, (यशोभख््यस्य । थश्स् + मदुप् । 

मस्य वः ।) कौक्निविशि्टः। इति याकरणम् ॥ 

( यथा, अथन्ववेदे ) ६ । ५८।२। 

श्व येनद्रो दावाणटथियोयैशखान् 
यथाप अओषधौढ यश्रखतौः ॥*) 

थश्रख्िनौ, स्तौ, (यश्रच्ठिन् +डङौष् ।) वनका- 
पासी । इति शन्दरनावली | यवतिक्ता । महा- 
च्योतिद्मती। दति राणनिषेगटः; ॥ (सव्यव्रतस्य 
पन्ने । यथा, कथा सौद्षागरे । अ३।२५० । 

“अष यश्खतौ नाम राचसेवानुनौविनः। 
भाया ख्व्रताख्यस्य विप्रस्येदामलान्वया ॥ 
मङ्गा । यथा, काशौखसरू तत्य इस कामकथने । 
६. । १४१ । 

भयग्रखिनौ यश्रोदा च योग्या युक्ताल्मसेविता ॥”) 

२७ 

यष्टिः 
यश्खौ, [न्] चि, ( यश्रोऽख्यस्यति। यशस् + 

५“चअस्नायेति ।*५।२। १२१ । इति विनिः!) 

यश्ोविश्ि्टः । कौत्तिमान् । इति याकरणम् ॥ 
( यथा, मनौ । ६ । ६३४ । 
विप्राणां वेदविदुषां रहस्यानां यश्रखि- 

नाम्। 
शुश्रव तु मूढस्य धम्मो नेःत्रेयखः परः ॥*) 

यशशोदः, धु, (यश्यो ददातौति। दा+कः।) 
पारद; । इति राजनिर्घण्टः; \ ( कौवेएपि- 
इश्यते । यथा, वाराद्े। 
«सुवे रजतं ताश रङ्गं यश्चौदमेव च । 
सीसं लौहष्च सेते धातवो गिरिखम्भवाः ॥) 
यश्ोदातरि, चि॥ 

यश्ोदाःच्छौ,(यश्ो ददातौति दा+कः। टाप् ।) 
मन्दपन्नौ । यथ, ओीभागवते १० स्कन्धे। ` 
नन्द; किमकरोद्वश्चन् श्रेय रवं महोदयम् । 

यद्रो वा महाभागा पपौ यस्यास्तनं 
रि; ॥* 

(दिलौपमाता । यथा, इरिवशे । १८। ६० । 

^तेषान्तु मानसौ कन्या यशोदा नाम विश्चुता। 

पतौ सा विश्वमतः खषा पे उद्वश गभः । 
राजष जननौ चापि दिलौपस्य महात्मनः ॥* 

यश्रोदातरि, ि। यथा, तेत्तिरौयसंडिता- 
याम्। ४।४।६।९। - 

न^यश्ोदां ला यशसि तिनोदां ला तेजसौति ४) 
यष्टा, [ऋ] पु, (यजतते इति । यज् + टच् ।) याग- 

कै । तत्पायः । यजमानः२। इत्यमरः; ।२। 
| ८॥ (थथा, माकंखडेये । ९२० । २। 
«ख दानशशौलो यष्टा च यजच्चानामवनौपतिः॥*) 

यष्टिः; प, (इच्यते इति। यन् + बादलकात् 

तिः। इति उणादिटत्तौ उष्नलदत्तः ।४।१७६।) 
ध्वजदणः। एति विश्वशन्दरत्ावल्यौ ॥ सज 
दणड; । इति मेदिनौ। टे, ९६॥ 

यष्टिः, पै, स्तौ, ( यजते सङ्गच्छते । यज् + तिः । ) 

तन्तु; । इति शब्दमाला ॥ हारलता । (हडारा- 
वलि; । यथा, रघौ । १३।५४। 

“कचित् प्रभालेपिभिरिन्रनौते- 
मक्तामयौ यर्टरिवाजुविह्वा। 
न्यत्र माला सितपङ्कनानां 

इन्दौ वरैरुत्ख{चतान्तरेव ॥* 
श्यद्ि; हारावलि; ।* इति मल्िनाथः॥ # ।) 

भागौ । मधुका। ग्रच््रमेदः। इति मेदिनौ । 
ॐ,२६ । शेषस्य पथ्याय; । दणड; २। लगुडः ३ 
इति हेमचन्द्रः । २। ४४६॥ तद्ागपरलं यथा, 
वद्धिपुरये । 

^"यष्टिंये तु प्रयच्छन्ति नेचौने सुटुन्यले। 

तेषान्तु विपुलः पुखां चन्तानो मोहवव्निंतः ॥* 
(च््ी, शाखा । यथा, कुमारे! &।९। 
श्चतयष्टिरिवाभ्यासे मधौ परण्टतोच्मखौ ॥ 
^चतयष्टिः चतश्खा इव ।* . इति तच मल्षि- 

नाथः ॥ यट्टिमिघु। ततृपथायः। यथा, 

“यद्या मधुकं यष्टिः ज्ञौतकं मधुयण्टिका। 

यष्टी 
वटिमिधु स्थलेजाता जलजातिरसा पुरा ॥” 

इति व्रेदकरन्नमालायाम् ॥) 
यच्िकः, ध, (यष्टिरिव । कन्। ) जलकुकुटः। 

इति शन्दरत्रावलौ॥ ( यद्टि+खार्य कन् । ) 
दणड ॥ 

यिका, स्तौ, (य+ खाये कन्। टाप् ।) हार- 
मेदः । वथा.-- 
“यका दिका तैव तिलकासारिकेत्यपि॥” 

दति जटाधरः ॥ 

वापौ । यथा,- 

^पखखलं दो चिका वापौ यिका मौनमोधिका ॥* 
इति जिकारशेषः ॥ 

यङिमधुका । वथा,-- 

“अथ यष्टौमधुकं स्ान्मपुयषटौतु यिका ।” 
इति शब्दरत्नावली ॥ 

लगुडः । यथा,- । 
अथ शक्तिश्च क्तौ त्त यचियष्टौ च यिका। 

दणड; काणोए्पि लगुडः पशन्नो दणको- 
पिच ॥ 

इति शब्दरन्नावलौ ॥ 
यचिग्रद्ः, प, ( यष्टिं णह्ञातौति। यटटि+यह+ 

शक्तिलाङ्गलाङ्कश्रयटितोमरेति ।” ६।२।६। 

श्यस्य वार्ति" अच् । ) यद्टिधारकः। लगुड 
याहौ। इति सग्धबोधटौकायां दुर्गादासः ॥ 

यच्िमिधु, जौ, (यद्या मधु माधुैमख्य। ) वष्टि- 
मधुका । इति हलायुधः ॥ ( यथास्य पर्यायः । 
न^यद्याङ्कं मधुकं यष्टि; ज्ौतकं मधुयथिका। 
यष्टिमधरु स्यलेजाता जलजातिरसा पुरा ॥* 

इति वद्यकरनरमालायाम् ॥) 
यशटमिधुका, स्तौ, (यष्टिमधुवत् कायतौति । कै + 

क; ।) यदिमधरु । तत्पथायः। ज्ञौतकम् २ मधु- 
काम् ३ मधुयष्टिका 8। इत्यमर; । २।४६।१०६. ॥ 

` यद्टयाह्ृम् ५ यष्टिः ६ स्यलेजातं चेत् यरटिमधु 9 
जलजा चेत् भ्रतिरसा८<। इति रन्माला॥ 

अपिश । 

^च्येषटौमघ् तथा यष्टौमधुकं ज्ौतकं तथा । 
अन्धज्लौतनकं तत्तु भवेत्तोये मधूलिका ॥” 
अस्या गुखाः । 
4यष्टौ छिमा गुरः खादौ चन्तुष्या वलवणं- 

छत् । 

सच्िग्धा शुक्रला केश्या ख्या पित्तानिला- 
खलित्। 

व्रणश्रोयविषच्छरटिट्रष्णाम्लानिच्तयापद्ा ॥ 
इति भावप्रकाशः ॥ 

यष्ट, स्त्लौ, ( यदि+ ^छदिकारादक्तिनः।* इति 
ङौष् |) यच्िमिषु। इति भावप्रकाशः ॥ 

( थथास्याः परथायः । 
“वष्टौ यद्याहयं प्रोक्तं मधुकं मधुयष्टिका ।*. 

द्रति गारुड २०८ अध्यायः ॥ 

तथास्ा गुणाः । भावप्रकाशस्य पून्बखद्छं १ । 
4यष्टौ हिमा गुरुः सादौ दच्चष्या बलवणे- 

छत् । 



यच्धुः 

सखिग्धा सुक्रल। केश्या खया पित्तानिला- 

खजित् । 

त्रणश्रोधविषच्छटिंढष्णाग्ला निचदयापडा ॥” 

( हारभेदः;। तल्लच्तणं यथा, ददत॒संहिता- 

याम् ।८१।३६। 
“संयोजिताया म्रणिनातु मध्ये 
यष्टौति सा भूषर्विद्धिरुक्ता॥*) 

यष्टकं, क्तौ, (यष्टौ+कन्।) यश्िमिधु। इति 
राजनि; ॥ 

यष्टोपश्यः, पु, ( यद्टौपृष्यमिव पुष्यं यस्य । ) पच्च 
जोवटत्तः। इति भावप्रकाशः ॥ 

यष्टोमधु, क्तौ, (द्यां मधु माधुथमस्य ।) मिष्ट 

शलविश्येषः । चेठौमधु इति लटौ इतिच 
हिन्दौ भाषा । ततृपदायः। मधुयद्टौ २ मधु- 
वह्नो इ मधुखवा8 मधुकम् ५ मधु९ यष्टौ- 
कम् 9 यष्ाहृम् <॥ (तथाच) 

“यष्टोमधु तथा यष्टौ मधुकं ज्ौतकन्तथा। 
च्यन्यत् क्ञौतनकन्तत्त॒ भवेत्तोये मधुलिका ॥” 

इति भावप्रकाशस्य पूखखख्छे प्रथमे भागे) 

चस्य गुणाः। मधुरत्वम् । किञ्वित्तिक्ततवम्। 

शौतलत्वम् । चच्ुव्यत्म् । पित्तरत्वम् । रुच्य- 

त्वम् । शओोषटरष्ाव्रणापइत्ष्च। इति रान- 

निषेण्टः ॥ ( यथा, सुश्रुते चिकिल्छास्ाने 
२.७ अध्याये । ^तच्च वि्ङ्गतद्डलचखं माहव 
यरटमधुयुक्तं यथाबलं श्ौवतोयेनोपयुञ्जौत ॥*) 

यश्टगाङ्, करौ, ( यद्धौद्याह्वा यस्य ।) यच्िमधु। 

दति राजनिषेणट; ॥ ( यथा, सश्चते खचस्थाने 
१६ अध्याये) 

“यवाश्वगन्धा यष्याद्ेस्लिलेश्ोहतेनं 
हितम् ॥*)} 

यस, इर् य उ यतने। इति कविकर्म; ॥ 

( दिवा०-पर०-अक०-सेट्। क्रावेट् ।) इर, 

अयसत् अयासीत् अयसोत् । असनात् पुषा- 

दित्वाचरिद्यं ङ इयन्धे। य, प्रयस्यति। क्रम 
क्म इव्धादिना केवलात् संपून्वाचं असनात् 
श्यन् विकल्पात् यसति यस्यति संयस्यति 
खंयसति। उ, यित्वा यसा । यतनं यन्नः । 

इति दुर्गादासः ॥ 
यस्क, पु, ( यसति मोचयेति । यसू + किप् । 

संज्ञायां कन् । ) सनिविशेषः । इति सुग्धवोध- 
याकरणम् ॥ (वया, चाश्वलायनश्रौ तद्धने उत्त- 
राद्धं । ६।१०।१०। ^यस्छवाघौलमौनमौ कशावं- 
राच्विखार्टिसाविशालङ्कायनजेमिनिरेवन्याय- 
नानां भागे वतरेतदसावैतसेति ॥*) 

यद्क;, प, ( यजतीति । यज + ̂ चचेवायहृजिडा- 
सौवापुामोवा;।* उशा १। १५४॥। इति 
बन्प्रद्ययेन निपातितः । ) यजमानः । इयु- 
ादिकोषः॥ (चि, महान्! यथा, ऋम्बड । 
३।१।१२॥। 

“^उदुखिया जनिता यो जजानापां गर्भो नृतमो 

यज्ञो अणि; । 
“यज्ञो मदान् ।“ इति तद्भाव्ये सायणः ॥ ) 

रेट 
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था. ल गतौ। इति कविकल्पदुम; ॥ ( चदा०- 
पर०-खक०-अनिदट् ।) ल, याति। इति दुर्गा- 
दास, ॥ 

यागः, प, (दृष्यते इति । यच् + घम् । ) यज्ञः । 
इद्यमर;। २।७।१३॥ तन्न ओ्रौतागिरय- 
इवियंज्ञाः सप्र। यथा। आम्याधानं तदे 
वाजिहोचम् १ दश्रंपौणंमासौ २ पिषडपिट- 
यज्ञः ३ अययगम् 8 चातुम्मास्यः ५ निरूए- 

पशुबन्धः ६ सौज्ामणिः 9। सार्तागिकद- 
पकथयन्ञाः सप्र यथया) ऋौपासनम् 3 वश्व 

टेव; २ स्थालोपाकः ३ आयणम् 8 सपे 
वलि; ५ इदशानवलिः; ६ अषटकान्यटका 9 । 
ख्रौताणिखप्रसंस्थाः। यथा। सोमयागः च 
खुवाण्िष्टोमः ९ अव्यण््धोमः; र उकच्यः३ 
घोडश्रौ 8 वाजपेयः ५ स इहिविधः संख्या 
ङुरुख्च । अतिराचः ६ अपतू धामः 9) उत्तर 
क्रतवो बद्व; । यथा। महाव्रतम् ९ सब्वतो- 

सखम् २ राजयः ३ परौररौकम् ४ अभि- 
लित् ५ विश्वजित् ६ अश्वमेधः; 9 इृदस्यतिसवः 

८ आङ्गिरसः ६ चयनान्यष्टादश २७। इद्यादि 
श्रौतखचम् ॥#॥ सदेवानां यागकाल्ो यथा, 

शुक्र उवाच । 
^“खल्पगरैव तु द्र्येण मदा पुणयं यथा भवेत् । 
तदहं ओतुभिच्छामि यहयागं सुरेश्वर ! ॥ 

ब्रह्मोवाच । 
ष्टण वल्य प्रवच्यामि यथा तं परिण्टच्छखि। 

अल्पकेन मह पुण्यं यड चं तिथियौगिकम् ॥ 
श्गुपूर्णाश्मौयोगं शिवयागेषु चोत्तमम् । 
्टदुवगंष्च भाग्यच्च उमाया शगुवाखरे ॥ 
हिबयोगात् यदा षड्टौ पुष्यत रविवासरम् । 
स्कन्दयागस्तदा का; सम्नकामप्रसाधकः॥ 

वारेण वा यदा खयः; सप्तमौ विलया मता। 

तदा तु भवते भानोर्यागः सनैगुखावडः ॥ 
शिरिक्तागुसंयोगे अकर्त सोत्तरास च। 
नवम्यां मङ्गलायोगो भावुष्धलदिनं यदा॥ 
चऋष्टम्यां वाथ चन्द्राद्े श्रवणेन शुभावहम् । 

ऋअद्िव्रर्भं कुजादेतु गणेशे तस्य वाषइनि॥ 

पुनव्लौ गुरोज्धारे इादश्चां अवशेन वा। 
सोमयस्तं यदा योगं विशो; सबवाधेसाधकम् ॥ 
हितौवायां यदा सौज्ये कत्तिक भवेत् कचित् 
सहयागस्तदा काथः स्श्रान्तिप्रदायकः॥ 

खातौसौमौ चतुथी च उमायागे वरा ष्छता। 
उत्तरासु च सब्वास॒ भावपौर्णार्मीष च । 
शान्त्य भिधेकयागेयु सब्येकामाधेदाद्मौ ॥ 
गुरावेकादश्ौ पष्य रोहिण्या वा यदा श्निः। 
सतखौगाम्यकामाय यागो सद्रविनायके ॥ 
पूशिमाद् च सववा अश्मौदाद्ौषु च। 
चतुदेश्यां ठतौयास सदह ऋचे शुभेषु च। 
सर्वषां भवते यागो भक्तिपूर्वं मद्ासने ! ॥ 
मन््रसाधनद्रद्यायो रद्रयागाद्वाप्यते। 
श्रीमेघान्ञानवाल्सच्यस॒मायागान्मदहासुने ॥ 

योगन्नानयश्ःसिद्धिं महादेवादवाश्रुयात् । 
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अरोग्यं सप्रतापलं भास्करात् प्राप्यते भ्रुवम् ॥ 
गतिमिष्टां यथाकामं प्रयच्छति चिविक्रमः। 

विक्नो न भवति तस्य यस्तु पश्येद् विनायकम् ॥ 
विगतारिभेवेत् षष्टयां दष्टा स्छन्दं मखे चात् । 
माढटयागान्सद्धासिद्धि; सर््वषामपि जायते ॥ 
भवते घनवान् पंख; प्रथमा इताश्नात् । 

खर्गापवगेसंसिद्धिदुंगायागात् प्रजायते ॥ 
माचादर्मङ्गलां शत्या च्या त्रं जायते । 
ईशाः कालिकादास्तु यष्टा विधिना सुने॥* 
ष्व्याद्यं देयवतारे उदयति्यच्चयोगमाहाल्य- 
कौत्तेनम् ॥ # ॥ 

पथ ग्रदयागविधिः। 

^प्रणभ्य नव रथादौन् शुभाशुभष्लप्रदान्। 
यदयागविधिं सम्यक् वक्ति ्रीरष्ुनन्दनः॥ 

अथ यहयागप्रयोगः। 
तत्न रविसोमवधगुरुशुक्रवारेषु चिच्राबुराधा- 

ऋगशरिरोरेवतौपृव्याश्विनौ दस्तारोषिण्यत्तरा- 
येषु चनद्रतारानुकूले शभलम यागः काशः । 
अन्न वबालग्रडश्रूतसदप्रबलतरनराधिपशच्र- 

दुःखरोगामिभवादृभूतदुःखन्नावलोकनयहंदौ- 

स्था1दिनिमित्तकं शान्तिकं मलमासादावपि 

क्षेयम् । अवरद्धं विना केवलटश्यायुःपुथ््पुच- 
शओकामादिपौष्िकन्तु मलमासादौीतरकाल ख्व 
काच्यम् ॥ #॥ तच्च यजमानः; कछतचखरानादिः 

गोमयोपलिपर देशे सदर्भाखनोपविषट उदङ्सुखः 
खस्तिवाच्यः खथ; सोम इति पटित्वा फलपुष्य- 

तिलदर्भचयसद्ितनलपूगंतान्रपाच्रं रष्धोला, 
ॐ तदिष्णोरिति विष्ण संच्छद्य ॐ तत् सदि- 
दयाय ॐ अदोतादि अस॒कगोचः रीचस्तक- 
देवशम्भा असुककामो यद्टयन्मष्ठं करिष्ये 
इति सङ्कल्पा तजच्जलमेपै यान्यां निःचिपैत् । 
च्पन्धाथेते गोचनाख्नोः षष्यन्तता। करिष्ये 
इव्त करिष्यामौति विद्चेषः। ततः ेतसखषेषा- 
नादाय। 
ॐ वैतालाच्च पिश्ाचाख रात्तसाचच सरौ- 

ख्पाः। 
अपरस्पेगतुते सन्ये चान्ये विघ्रकारकाः॥ 

ॐ विनायका विन्नकरा मह्ोया 

यज्नह्विषो ये पिशिताशनाच्च। 
सिडप्थ॑केवेचसमानकस्ये- 
मेया निरस्ता विदिशः प्रयाग्तु॥ 

इ्येताभ्यां मन्त्राभ्यां ्धेतसपेपप्रचेपे चिघ्रका- 
रकानपसारयेत्। तत; सगखणाधिपषोडश- 
माटकापूजा वसोर्धारा अयुष्यलपं तदज्ञाने 
गायच्चौजपं टदि्ाइद्छत्वा तदशक्तौ भोज्य- 
सतद्टब्य ब्राह्चणान् परितोष्य तत; खय 
भश्रक्तौ कर्ता प्राष्सखं गुरुम् ॐ साधु भवा- 
नास्तामिति वदेत् ॐ साध्वदमासे इति भ॑ति- 

बश्चनम्। ततो गन्धपुष्यवस््ाङ्करौ यकादिना 
शुरूमलकगुल्य दत्िणं जानु शषा ॐ अदेय 

व्यादि मल्द्कल्पितग्रहयागकम्भेयि यदहपूजा- 
होमकम्भकरणाय असुकगोत्रं असुकटेव- 
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शम्भायं गन्धादिभिरभ्यच्यै भवन्तमहं टये । 
छतोएखोति प्रतिवच्नम्। ॐ यथाविहितं 

पूजादिकम्म कुरु । ॐ यथाज्चानं करवाणौति 
प्रतिवचनम् ॥#॥ ततो मखपोत्तरपून्वभागे 
वितच्तिदयविच्तृ तायां वितस््यु च्छरितायां उदक- 
श्नवायां वेद्यां गोमयेनोपलिप्रायां रक्तचन्दना- 
दिना मध्ये वर्तुलं खम् । अयोग्या श्येतमह- 
चन्दाकारं सोमम् । दक्विणस्यां चिकोणं रक्तं 
मङ्गलम् । रेशान्धां पौतं धनुराकार बुधम् । 
उत्तरस्यां पौतं पद्माकरं टस्यतिम् । प्राच्यां 
तं चतुष्कोयं गुक्रम् । प्रतोच्यां श्यामं सर्पा 
कारं श्रनिम्। नेक्रौ्यां श्यामं मकराकारं 
राम् । वायां धृच्रव्णान् खड् गाकारान् 

केतून् विलिख्य खण्द्योक्तपिधिना अमिस्थाप- 
मादित्रह्मस्थापनपयन्तं कम्म छलत्वा मले 

पहानावायेत् ॥ # \ तत्र क्रमः । मध्ये । 
® चचिं काश्यपं रक्तं कालिङ्खं इादश्ा- 

कुलम् | 
पद्महस्तदयं पूम्वाननं सप्राश्चवादनम् । 
छ्विवाधिरे वतं ष्यायेडष्िप्र्यधिटरेवतम् । 
खप्रम्यां जायमानं विशाखान्तं रक्तमाच्छा- 

जरधरम् । इति ध्याला अभूव; खः; खय 
इागच्छ इषागच्छ इद ति इद तिद इति 

शुक्तण्डलरावाद्य स्थापयेत् ॥१॥ अआखये। 

®सासुदरं वेश्य मात्रेवं इस्तमाजच्रं खिताम्बरम् । 
तं हिवाह' वरदं दध्ियं खगदेतरम् । 

दशां खतपद्मस्थं वि चिन््योमाधिदेवतम् । 
जलप्र्यधिरेवच्च छ-यास्यमाङयेत्तथा ॥ 

शतुदेश्जां जातं छत्तिकामचच्रमिति ध्याला 
®भूमंवः खः लोमयद् ¶दागच्छ ददागच्छ 
शष ति इ ति इति युङतष्डलेरावाद्य 
ख्यापयेत् ॥ २ । दच्चिणस्याम् । 

# ऋ वन्तयं च त्रियं रक्तं मेवस्थं चतुरङ्गुलम् । 
आरक्तमास्यवसखनं भारहाजं चतुभलम् ॥ 
इचियोहंकमात् शक्तिवराभवगदाकरम् । 
च्ादिव्याभिसखं देवं तददेव समाहयेत् । 
खन्दाधिरे वतं भौमं चितिप्र्य धिरेवतम् ॥ 
दशम्यां जातं पू्वाषाए़ानचचमिति भ्यातवा 
9; भूमुंवः खः मङ्गलयह इहागच्छ दहागच्छ 
इ तिष्ठ इष तिष्ठ इति शु्जतखलेरावाद्ध 
ख्यापयेत् ५३ ॥ रेप्रान्याम्। 
9 मागधं इाङ्कुलाच्रयं वध्वं पौतं चतुम॑जम् । 
बामोद्कमतश्चम्भगदावरदखडङ् गिनम् ॥ 
खखास्यं विं हग वौन्यं पौतवस्तं तथाङयेत् । 
नारायखाधिद्ेवच् विष्छप्र्यधिदेवतम् # 

इादष्नां जातं घनिरानत्चत्रमिति ध्याला 

> भुवः ख: वधय इदागच्छ इहागच्छ 
इ विष ष तिख इति शुकतष्छसेरावाद्य 
खा पयेत् # 8 ॥ उत्तरस्याम् । 

 , क्िजमाङ्गिरखं पोतं सेन्यवच्च षद्ङ्ुशम् । 
भ्वात्वा पौताब्रं जौवं खरोजस्धं चतुभौणम् ॥ 
दथोढ{दचवरदकरकादणमा चेत् । 
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ज्षाधिरेवं यास्यमिनरप्रयधिटरेवतम् ॥ 
रुकादष्यां नातं | 
ध्यात्वा ॐ भूवः ष्व; टष्स्यते इहागच्छ 
इहागच्छ इद तिष्ठ इष्ट तिष्ठ इति ज्ञ 

सख्डलेरावाद्य स्थापयेत् ॥ ५१ ततः प्राच्याम् । 
ॐ शुक्रं भोजकटं विप्रं भागेवश्च नवाङ्गुलम् । 
पद्मस्यमाज्ञयेत् ख्य सखं श्येतं चतुभ॑ जम् ॥ 
खदाच्तवरकरकादखहस्त सिताम्बरम्। 

श्रक्राधिदेवतं ध्यायेत् श्चोप्रद्यधिदेवतम् ॥ 
नवम्यां जातं पुष्यनश्चचमिति ध्यात्वा ॐ भूमैव 
ख्ख: श्यक्र इदागच्छ इहागच्छ इष्ठ ति इ 

विष्ट ति अक्तष्डलेरावाद्य श्यापयेत् ॥ ९ ॥ 
पञ्िमायाम्। 

सौरा काश्यपं मूढं खां चतुरङ्गुलम् । 
छष्यं सष्याम्बरं एरगतं सौरि चतुभलम् ॥ 
तह्ृदाणवर्रूलधनुस्तं समाडयेत् । 

यमाधिदेवतं प्रलापतिप्र्यधिरेवतम् ॥ 
छष्य चतुद श्यां जातं रोदि णोन च्तचमिति ध्याता 

ॐ भूव; खः नेर टदहागच्छ इहागच्छ 

ह तिष्ट ष तिष्ठ इति अल्लतखलेरावाद्य 

स्थापयेत् + अ ॥ नक्व्याम्। 

राइ मलयजं मूढः पठनं इादश्राङ्गुलम्। 
शष कष्याम्बरं सिंहासनं ध्यात्वा तथाषयेत् ॥ 

चतुर्न्वाड' खड्गवरभरूलचमैरकर' तथा । 
कालाधिरेवं खथास्यं सपेप्र्यधिटेवतम् ॥ 
पौयंमास्यां जातं भरणौनक्त्रमिति ध्यात्वा 
ॐ भूभवः खः; भगवन् राहो टडागच्छ 
इहागच्छ प्रह ति दृह तिष्ठ एति गुञतच्ले- 
रावाद्य स्थापयेत् ५ < ॥ वायाम् । 

कौपं कतुगयं जेमिनौयं षड्ङ्ुलम् । 
धुन्व एध्रगतं गूबमाछयेत् विद्ताननम् ॥ 

खास धूष्वसनं वरदं गदिनं तथा । 
विच्गुप्राधिदेवच्चे ब्रमप्रत्यधिदेवतम् ॥ 

अमावास्यायां नातं अद्चषानचचज्मितिध्याला 

ॐ भर्मवः स्व; भगवन्तः केतव इडागच्छत 

शागच्छत इद तिष्ठत दृष तित इति 
एक्तखलेरावाद्य ख्यापयेत् ॥ ९. ॥ अधिरेवत- 
प्र्धिदेवतपूननष्ठ अदुतद्ोमादौ । सत 
स्त त्द्टशवस््रतत्तह य गन्धतत्तद येपुव्यं दद्यात् ॥ 
धूपे विशरेषः। रवये गुगगु्धूपम्। शोमाय 
खरलम्। मङ्गलाय देवदारुम् । बुधाय इत- 

भिभितदेवदाख्म्। इदख्यतये दशाङ्गम् । 

शुक्राय अगुरु) रयो्चराय कालागुरु । रावे 
गुडत्वचम् । केतुभ्यो मधुमिभितयुदत् चम् । 
अभावे वोड्शाङ्ग वा॥# + गन्धे विद्धेषः;। 

खाय रक्तचन्दनम् । सोमाय श्ेतव्वन्दनम् । 
मङ्गलाय कुङ्कुमम् । बुधाय खरलम् । शुरषै 
रक्तचन्दनश्वतचन्द्गङ्खङ्कमसरलं भिशितसम- 

भागत्वेन दद्यात् । शनेश्चराय कस्नरौम्। 
रावे पद्मकुषष्टम्। केतुभ्यश्च पद्मकाष्टम्। 
चअभिरैवताप्र्धिदेवताः पूजयेत् ॥ + ॥ अधि- 
दैवता प्रब्बधिदेवता यथा। ख्यस्य श्िववद्धो। 
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खोमस्य उमा जलम् । मङ्गलस्य स्कन्द; चितिः) 
बुधस्य माराथणविच्छ् । दउस्प्रतैः ब्रा 
इन्द्र । शुक्रस्य शकः शचौ । शनेश्रस्य यमः 
्रनापतिच्च । राहोः कालः सपेख । केतूनां 
व्िचगुपः बद्या च। रखतत्त अयुतादिशोमे 
चेयम् ॥#॥ खाय गुङ्ौदनवलिः। रवं 
सोमादौनामपि । खति सामर्थे घोड्ग्रोपचारा- 
दिना। वलौ तु । खाय गुङ्ौदनम् । सोमाय 
हेतपायसम् । मङ्गलाय पक्षयवश्वणात्मकथाव- 
कम् । बुधाय चौरात्रम्। गुरषे दध्योदनम् । 
शक्राय इतौदनम्। श्ने्चराय छश्यरम् । 
रावे छागमांसम्। केतुभ्यः अनाच्तीर- 
खाधिताजकयेरक्तमिध्ित-यव-तिल-तखछलर्पं 
चिच्रौदनम् तत्तटृ्रथालामे भच्छान्तरं 
ददात् ॥ # ॥ ततञ्चर' अपयेत् ¦ तजन साम- 
गानां क्रमः। अमेः पञ्िमायां दिशि प्राग- 
खान् कुश्ागास्तीय तदुपरि प्रचालितवार्ण- 
सदूखशं वैणवष्च खपे वारुयतचमसखजल- 
पोकितं संस्थाप्य ब्रौन् यवान् वा अशक्तौ 
श्राजितच्लान् खँ निधाय ॐ खगाय तवा 
चट निन्वेपामि इति रद्ौतवा उदूखल 
स्थापयेत् । रवं सोमाय । रवं मङ्गलारौनाभपि 
जिन्धेपं लत्वा उदूखल स्थापयेत् । दिस्तग्णीम्। 
सतो दकविणदस्तसुपरि रत्वा सुषलेनावदव् 
खपय प्रस्फोटयेत् । इत्यमेव वार्यम् । तत~ 
श रस्थाल्याममन््रकं छतोत्तरायं पविकं 
भिःचिप्य तत्र प्रचाजिततखछलान् निधाय 
सदुपरि दुग्धं इदश्वा यथा पायसष्वरभेवति 
तथा स्तोकं स्लोकसदकं दत्वा तब्छध्ये खदिर- 
पलाश्रोुम्राणामन्धतमस्य प्रादेशप्रमासं 
उभयथा साह्वाङ्ु्प्रमायं च्तुष्कोयपुष्कलं 
मेयं दचिथावर्तेन भ्नामयिला तथा प्रचेत 
यथा अन्तरोग्मणा सम्यक पाको भवति मख 
गालनं दाष ग भवति। सम्यक्पाके भूते 
चरुमध्यं हेतखुवं दत्वा प्रागादिदिकविद्धितं 
छत्वा चरमवताश असरत्तरतः कुशोपरि 
ख्यापयित्वा पुनमेध्ये इतखवं ददात् । ततो 
भूमिनपादिखुवसंस्कारपयन्तं कम्भः शत्वा 
असेः पश्चिमतः स्तरण्डुश्ोपरि पूमधमाच्यं 
पञ्चाच्चर' निधाय उदकाञ्जणिखेकं छत्वा 
विरूपाच्चलपान्तां कुशख्िकां समापयेत् ॥#॥ 
यचुनवैदिनानतु स्पाव्यस्धार्यामाच्यनिवेपणा- 
मन्तरं खप पुरतो दच्िण्भागे संस्थाप्य तन्नो 
दूखलं विन्यस्य ब्रौद्यादयन्यतमं तत्र निघाव 
ॐ खाय त्वा चुं गक्ञामि द्येक सषि 
गहौत्वा ॐ खाय ला जुष्टं निपामौति 
खदूखके स्थापयित्वा ॐ खाय ला जुष 
प्ोचचामौति प्रोचथौलखेन प्रोचयेत् । र्वं 
सखोमायत्वा इव्यादि। तत ॐ अस्ये खिर 
छते त्वा इद्यादिना यदहयनिनेपणप्रोत्तणानि 
त्वा दिसत छणात् । तत; पमष . 
अपथम् । पकं च्राला ज्वतद्मिं रषोला 
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न्वसमभ्से दत्तिणावर्तेन थामयित्वा समसि 

लद्ेदाखौ त्छिषेत्। तत आघारान्यभागान्तं 

कम कुयात् \#॥ ऋग्वदिनान्तु प्रोच्चणौ- 

पाचस्यापनानन्तरं पविन्नान्तद्दिते ॐ खर्याय 

ला कुष्टं जिब्यपामौति ब्रौद्यायन्यतमसषटि 

प्रचिप्य ॐ र्याय ववा जुष्टं प्ोकामौति 

'प्रणौताजलेन प्रोक्षयेत्, खव सोमाय त्वा 

व्यादि) ततः खिरटिछदथेकिख्विदधिकं तूर्य 
तथा छत्वा पविच्रान्तद्धितं छत्वा पूम्बयो वों 

लोमज्ष्णाचिने उदूखलं निधाय तच्च खपस्य 

ब्रौद्यादयन्धतमं प्रचचिप्य सषलेनावद्द्य पण 

वितुषौलव्य प्रस्फोच्यं चिः प्रचाल्य पविच्न 

नवसश्थाल्धं प्रचिष्य तथेव श्रापयित्वा उदोच्यां 

दन्तिणभागे ॐ सोभाय खादेति होमपयन्तं 

कयात् । ततः ्ान्तिकम्भणि च्य त्वं वरद- 
मामासौति माम कत्वा । 

ॐ पिङ्गभुष्सश्वर राचः पौनाङ्गलठरोएखगः। 
छागस्य; साचखजोएन्मिः सप्राधि; शक्तिधा- 

रकः; ॥ 
दद्यादिपुरायौयं ध्याला ॐ बषरदनामन्नस 

इ्ागच्छ इदागच्छ रं तिष्ठ इद ति 

श्यावाय पाद्यादिना पूनयेत् \ # ॥ पौरटिक- 
कमणि तु बलदयामाभिः। यडदोमे अमौ- 
नाद गोभिलः 1 

ऋदय कपिलो नाम पिङ्गलः सोम उच्यते। 
धमकेतुस्तथा भौमे चठरोरमिन्बैधे च्छतः। 
इदस्यतौ शिख नाम शुक्रो भवति हाटक: 
श्रनेखरे भद्धातेजा राहौ तैव इताश्ननः 
केतु लोष्ितोएखिः स्यादिति बद्धिविनिणेयः॥ 

ततः खण्द्योक्तविधिगानेन चरुणा ख्यादि- 
यदेभ्यः प्र्यकाडतिं दद्यात् ॥*॥ च्पच्न मन्ता; । 
खथस्य अछष्यीनेतिमन्त्रस्य दिर ग्यस्तपाङ्गिरा 
ऋषिस्तष्टप् छन्द; सविता देवता आदिद्यस्य 

पूनाद्ोमकमखि विनियोगः । ॐ आह्वयन | 
रजसा वक्तैमानो निवेश्रयन्नन्टतं म्ये 

ययेन सविता रथेना देवो धाति भुवनानि 

पश्यन् खवाहा । इदं ख्याय इति दैवतोरशः 
खामगेतरे; काय; + १॥ सोमस्य इमन्देषैति- 
मन्त्रस्य वरुण ऋषिर ण्िदे वता सोमस्य पूना- 
छोमकम्भणि विनियोगः ॐ दमन्देवा अख 

पलं सुवद्वं मते चच्चताय महते च्येाय । 
इममसष्य एुच्मसष्ये एच्तमस्ये विशे खाद्ा । 
षदं सोमाय।२॥ मङ्गलस्य अनिरमृंति- 
मन्वस्य अपाद्गिरा ऋषिगायत्तो चन्दोएमि- 

दवता मङ्गलस्य पूजाह्ोमकमेणि विनि- 
योग; । ॐ अनिमा दिवः ककुत्पतिः एथिथ्या 

चऋयमपां रेतांलि जिन्वति खाद्ा। ददं 
मङ्गलाय ॥३१ बुधस्य उद्रुष्यख तिमन््रस्य परर 

मे डिकऋोषिस्तष्टप् छन्दो पि वता बुधस्य पूना- 
छोमकष्ैणि विनियोगः! ॐ उद्ुष्यखासे 
प्रलिलायद्वि लमिषापूरते संदजेधामथ्चास्िन् 
खस्य आअध्यत्तरख्षिन् चिन्देदेवा यजमानश्च 

३० 
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सीदत खा) इदं बुधाय ॥४॥ ददस्पतेः रश 

ख्यते अतौतिमन््स्य यल्यमद ऋषिस्तष्टप् छन्दो 

ब्रा देवता जोवस्य पूलादह्ोमकम्भणि विनि- 

योगः । ॐ दृस्यते अ तिवदर्योभिहादुमहिभाति 
कतुमच्ननेषु । यदहौदयत्धरख ऋतु प्रलात तद्- 

सासु डविणं चेष्हि च्विचं खाष्ा। इदं टद 
स्पते ॥५॥ खुक्रस्य अन्नात् परिश्रुत इति भन्तस्य 

प्रजापतिकऋषिरतिजगतीच्छन्दोएसिखरसखतोन्द्रा 
देवताः शुक्रस्य पूजाहोमकम्भख्ि विनियोग; । 

ॐ व्यन्नात् परिञ्च॒तो रसं ब्रह्मणा पिवत् चच 

पयः, सोमं प्रजापतिः। तेन सद्यमिन्दियं 

विपानं शुक्रमन्धख इन््रस्यन्दरियमिदं पयोणग्डतं 

मधु खाद्दा। ददं शुक्राय॥६॥ शनेश्चरस्य 
श्यन्नो देवौतिमन््रस्य दध्यङ्गाथब्यण ऋषिर्गायन्तौ 

चछन्द अपो दैवता श्रने्चरस्य पूनादहोम- 
कम्मेणि विनियोगः! ॐ शन्नो देवौरभोष्ये 

अपो भवन्तु पौतये संयोरभिसवन्तु नः खाडा। 
ददं शव्रेश्चराय ॥७॥ राहोः कारात् काणा 
दिति मन्त्रस्य निकर धिर्गायन्नौ च्छन्दो दू 
ष्का देवता राद्ोः पूनाहोमकम्मणि विनि- 
योगः। ॐ काणात् कारात् प्ररोदन्तौ परुषः 
परुषः पररि रवानो दूरत प्रतु ख्सेण श्रतेन 
च वादा ददं रावे ।॥८॥ कैतूननांकेतु 

छसन्नितिमन्त्रस्य मधुच्छन्द ऋधिरनिरुहायन्चनौ- 

च्छन्दोएसिदवता केतूनां पूनादहोमकम्भणि 
विनियोगः । ॐ केतु छणन्न केतवे पेषो मथा 

चपपेषसे, खसुषद्धिरनायथा खाष्ा। ददं 
केतुभ्य; ॥६.॥ ततो मधुष्टताक्तां एताक्तां 

्तौराक्तां वा प्रादेश्रप्रमाणां सायामकंसमिघ- 
मादाय ॐ आरृष्योन दव्यादिमन््ेय .खयेगया- 
ोत्तरश्रतं च्यष्ाविं्रतिमष्टौ वा अश्रक्रा। 
क्वा सषस्यातिपोड्ाकरलवादा अष्टोत्तर 

खसः जुहुयात् ॥#॥ समिधमाच् 

वर्क; । 
अकं; पलाशः खदिरस्वपामार्गोभिय पिप्पलः 

उभ्बरः शमौ दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात् ॥ 

ोमो यद्धादिपूजायां शतमष्टोत्तरं भवेत् । 
अष्टावि्रतिरणटौ वा यथाशक्ति विधौयते। 
अतिपौड़ाकरो यस्तु तन्तु यलेन पूजयेत् ॥ 
ततो हो माजन्तरं उदौच्यं कम्मे कुशात् । ततो 

युङौदनादीन् ऋत्विजे भो जयेत् । तत्तदृत्रवया- 
लाभे भोन्यान्तरायि वा दद्यात् । भोनना- 
सामरथ तन्तदूद्रव्याणि पाणिना प्रतिग्राइयेत् 1 
ततो मतृखयएरासोक्तेमे तरेदेत्विण दद्यात् । 
चेदु; श्द्धस्तथानडान् हेम वासो इवस्तथा 1 

क्ष्णा गौराबसं छाग खता वे दकाः 
क्रमात् ॥ 

सच । 
कपिले सबेदेवानां पूलनौोयाचि रौदिणौ। 
तौ्धदेवमयौ यक्ादतः शान्ति प्रयच्छ मे 
दति पिला ॐ अदादि छतेततृखथ च 
यज्ञकम्भेः प्रतिष्ठा इच्विणां कपिलां वुः 

याचकः 

सुददेवताकां व्यसुकगोचाय च्यसुकदेवश्म्भे 
ब्राह्मणाय लिखे तुभ्यमद्धं सं प्रददे । अन्धां 

ष्वेत ददानौति ब्रयात् । कपथिलाभाषै गोमाचं 
वा। तदभाव काश्चनम् । तदभावे रजतादिकं 

वा दद्यात् काष्नादिकन्तु शद्धादि दच्चिणा- 

भावेएपि दद्यात् ॥१॥ खुम्) | 
पणयस्तं शद्ध परयानं मङ्गलानाश्च मङ्गलम् । 
विष्णना विषतो नियमतः शान्तिं प्रयच्छमे॥ 

दलाय पूर्नोक्तक्रमेय . सोमयद्यश्न श्चं 
दद्यात् ॥ २। 
ॐ धर्म्मं ठषरूपेण जगदानन्दकारकः । 
अषटमदत्तेरधिद्धानमलतः शर्धन्तं प्रयच्छ मे॥ 
द्या मञ्गलयन्नं ठषं ददात् ॥३॥ 
ॐ शिरण्यगभेगभेख्छं हेमरूपं विभावसोः । 

अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

दद्या वुधयन्ने का्चनं दद्यात् ॥४॥ 

ॐ पौतवस्त्रयुगं यस्रादासुदेवस्य वल्लभम् । 
वरप्ररानात्तदिष्णोरतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

ष्या गुरुयन्ने पौतवश्छदुगं दद्यात् सद~ 
भावैएन्यवणेवासोयुगमपि दद्यात् ॥५॥ 
ॐ विष्णसलमणश्वरूपेण यसा दशं व सम्भवः 

1 नस्तं पे अतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ 
षयवा शुकयत्ते अश्वं ददात् ॥ ६४ 

ॐ यसात्वं एथिवौ सर्व्वा धेनु; केशर वसम्भवा। 
समपापडरा निद्यमत; शान्तिं प्रयच्छ मे॥ 

इदयुचवाथ शनै चखरयतते छग्थां चेच अन्यवणें वा 
दद्यात् ॥ 9॥ 
ॐ यस्भादायुधकम्माणि त्वदधौनानि सबदा। 

लाङ्गलाद्यायुधादौनि ततः शान्तिं प्रयच्छमे॥ 
श्वच राहइयन्ते लौं दद्यात् । ८१ 
ॐ यस्ञाच्वं सव्ेभरूतानां मङ्गलाय अव- 

। भ्थितः। 

यानं विभावसोर्निव्यमतः शन्तिं प्रयच्छ मे॥ 

द्यवा कैतुयत्त छागं दद्यात् १६१ दचिणाजलं 

श्ान्तिकुम्भजलेन संमिश्र शान्तिं कुर्यात् । 
ततः; छताज्ञलिः 

ॐ गच्छ ध्वममरा; सनं एद्ौलाचै खमा- 
लयम् । 

खन्तु्टा वरमसाकं दश्वेदानौं सप्ूलिताः॥ 
इति विष्णुधरम्मोत्तरौयं पठित्वा यद्ान् विष- 
चेधेत् । दखिण च प्रदातव्या सदहाणाख् विस- 
जनमिति वश्वचनात् ।” इति रषुनन्दन- 
भङ्ाचाय्यै विरत्वितयदयागप्रयोगः खमाप्तः ॥ 

याच,दटुडु ऋण याचने। इति कविकर्यहमः॥ 
( भ्वा०-उभ०-हिक०-सेट् |) याचनमाल्मने 

दानार्थे प्रणम् । टु, याचथुः। इ, याचि 
जिमम् । ऋ, अययाचत् । ज, याचति याचते 

बृं विध्र;। सद्या पेरेएपि याचति वित्ते 

गुरवे शिष्यः इति इुर्मादाखः ॥ 

याचकः, चि, ( याचत इति। याच् +्छुल् । ) 

अाच्णाकत्ता। तत्यपर््याबः। वनौोयकः २ 
याचनकः ३ मागण; ४ अथौ ५। इ्यमरः। 



याचितं 

३।१।९६.॥ वनौपकः ६ भिच्चुकः ऽ भिचचा- 

करः ८। दति श्न्दरन्रावलौ ॥ तस्य लघुलं 

यथा,-- 
^ढणादपि लब्ुस्तलस्तलादपि च याचकः । 

चायुना किंन नौतोए्सौ किष्ित्माधेनश क्या 1” 
इति प्राचौनाः 

अपि च। 

“कुलस्य कौ टघातस्य वातान्निष्काखितस्य च । 

शिखरे वखतस्छस्य वर जन्म न याच्वितम् ॥ 

लगत्तिद्धिं याचित्वा विष्णुर्वामनतां गतः । 

कोढन्योऽधिकतरस्तस्य योभ्धौँ याति न लाच- 
वम् ॥ 

इति गाख्ड नौतिखारे ११५ अध्यायः ॥ 

आचन्, [त्] रि, (याचतौति। याच् +शढ।) 

` याचकः । यथा, 
५ सुखभङ्गः खरो दनो मात्रखूदो मद्भयम् । 
भरथे यानि चिद्धानि तनि ष्विद्धानि याचतः ५५ 

इति गारुड मौतिखारे ११५ ध्यायः ॥ 

याचनं, कयौ, ( वाच् +भावे च्युट् । ) याचना। 
( वथा, नैषधे । ५।११२ । 

<भौमलायेयाचनवाचे 

ययमेव गुरवः करणौयाः ॥५) 
याचनकः, चि, (याचन + खाय कन् ।) याचकः । 

इद्यमरः । २।१।४६. ॥ ( यथा, मनौ । ३।१६५। 
“अ चारदहोनः गैवच्च नियं याचनकस्तथा ॥*) 

याचमा, श्छ, ( धाच् + खाय णिच्च +युच् । 
डाप् । ) याचना । इव्यमर;।२। अ । ३२॥ 

( यथा, रामायणे । २। २७ । २३। 
“नथख मां खाष्ु कुरुष्व याचनाम् ॥} 

याचमानः, चि, (याचते इति । याच् + शानच् ।) 

याचकः । वथा, 
“नवौनदौनभावस्य याचमानस्य मानिनः । 
बचोगौविवयोरासौत् एरोनिःखरये रणः ५” 

षति वररविः 

अपिश) 

«दिजेभ्यो थाचमानेभ्यो यजमानः प्रयच्छति । ` 
ख याति चाकच्तयान् लोकान् येभ्यो नावकैते 

पनः ॥ 
चष्टिवपैसदखाणां सदखाणि वसेदिवि। 
योभ्चुमन्तापि भवति निर्ये प्रतिषेधकः ४” 
इति वद्भिपराखे वामनप्रादुर्भावो नामाध्यायः॥ 

याचितं, क्तौ, ( याच् +क्तः। ) याचनटत्तिः। 

तत्रथावः । टतम् २। यथा,- 

«इ याचितायाचितयोयथासंस्ं चटताच्टते ॥” 
इ्मरः; । २। | ३२॥ 

नडे! याचनटत्तिमेरणमिव इुःखजनकत्वात् 
नहतम् । अयाचितं अण्डतमिव अन्तम् । 

याचितायाचितयो्भाषै कम्भखि वा क्तः“ इति 
भरतः ॥ प्राधितवस्तुनि, चि ॥ (यथा, देवौ- 
भागवति । ३ । २८ । ६७ । 

“पिता ते यातितः पन्ये मवा प्र ततकते- 
बले! ॥”) 

३१ 
याजकः 

याचितकं, ज्ञी, (याचितेन जिद त्तम् । याचित+ 
“अपमि्ययाचिताभ्यां ककनौ ।*8 । ४ । २१। 
इति कन् ।) याचभाप्राप्रम् । श्द्यमरः ।२।६।६॥ 

«याच्लया। प्रद्यपेय यत्वेन याचभया यत् 
प्राप्रमलङगरादिवस्तु तत् याचितकम् । काथा- 
मन्तरं वस्तुस्ामी यत् पुनग कृाति तदि्थेः। 
य चितन प्राप्रमिसि णवै कादिति कः“ दति 

भरतः ॥ 
याचा, सी, (याचनमिति । याच् + “वलयाच्- 

यतविच्छप्रच्छरसचो गड ।* ३।३।६०। इति 
नड । ) या्वनम् । ततृपयाथः ! अभिश्रल्ति; २ 
याचना ३ अधना 8 भित्ता ५ अदेना६। 
श्व्मरः । २। ७ । ३२ ॥ लालसा | इति 

लटाधर; ॥ (यथा, भागवतै। २। ७1१७1 

«च्छायान् गुरोरवरजोऽप्यदितिः स॒तानां 
लोकान् विचक्रम इमान् यदयाधियच्ः। 
च्छमं वामनेन जगदे चिपदच्छलेन 
याचलाग्डति पथि चरन् प्रसुभिने चार्यः ॥) 
तदेदिकपथ्ायः । ईमहे र यामि २ मभ्मद्े 

दद्धि 8 शण्धि ५ पधि मिमिएणठि ७ सिमो 

८ रिरिएणि ६ रिरौद्ि १० पौपरत् ११ 
यन्तारः; १९ यन्धि १३ इषुध्यति १४ मदेम 

१५ मनामद्े १६ मायते १७ । इति सप्तदश 

याच्जाकम्ाणः। शति वेदनिषण्टौ २ चः ॥ 
याजः, प, अन्नम् । दति हेमचन््रः। ३।५६.॥ 

( ऋषिभेदः । यथा, महाभारते ।१।९६८ ७1 

मयाजोपयाजौ ब्रहम श्ान्यन्तौ परमेष्टिनौ । 
संहिताध्ययने युक्तौ मोचतेश्चापि काश्यपौ ॥*) 

थाजकः, पर, (यजतौति । यज् + खल् ।) याचचिक्ष; । 

दाश्नो गख;ः। शति मेदिनौ। के, १४२॥ 
मत्तस्तो । इति जटाधर, ॥ छऋलिक । यथा, 

«सीधा धनैनयाशा ऋलिजो याज- 
काञ्चते! 

ष्मरः;। २। ७) १७ ॥ 
न्यलमाजेन धतरा घनानि दत्वा इटसम्या- 
इनाय त्रियन्ते प्राथ्येन्ती ये अ्नौधरप्रश्टतयस्ते 
ऋलिलो याचकाच्च कश्यन्ते। अभि इन्धयन्ति 
दीपयन्ति असौघराः इन्धौ जलिध ड दुतौ लिः 
नाम्नोति र; मनोघादिलान्नलोपः,। चअादिना 

ब्र्मोाट होचध्वयैत्राञ्चणाच्छंसिप्र्टतयः घो- 

ङश द्यन्ते । वाथा इति इदयासोरिति घ्यण् 
उन्धञुधेद्यादौ ह ज दति जादुवन्धनिं रात् 
अन्धटधातोने कप् ऋतौ यजन्ति ऋत्विज 
किष्। यन्ति याचका; खकः।* इति 
भरतः ॥ # ॥ बह्याजकय्रामयाजक्योनिंन्दा 
यथा,-- 

«अनत्राञ्चणास्तु घट् परोक्ता ऋधिभिस्ततवदश्रिंभिः। 
आद्यो राजश्टतस्तेषां हितीयः कयविक्रयौ ॥ 

इतौयो बहयान्य; स्याचतुर्थो पामयाजकः । 

प्रश्चमस्तु श्तस्तेधां रामस्य नगरस्य च ॥ 

अनादिद्याच् यः पूजां सादिद्याष्तेव पञ्ि- 
माम् । 

याज्ञव 

नोपासौत हिलः सन्ध्यां ख षष्टोऽत्राद्यणः 
स्छतः ॥* 

दद्या द्धिकतत््वे स्यो पासनम् ॥ 
पिच) 

“अूढसप्तोदिक्तयानौ सामयानौति कौ्तितः । 
भूद्रपाकोपजौवी यः खपकाररः प्रकौितः ॥ 

सन्यापूनाविद्ीनश्च प्रमत्त; पतितः च्छतः। 
रखते महापातकिनः कम्भौपाकं प्रयान्ति ति\* 

दति ब्रह्मवैवर्ते प्रशतिखर्डे २७ अध्यायः ॥ 
याजनं ,क्ञौ,(याज्यते इति । यज् + णिच् +च्य॒ट् ।) 

यागक्रियाकारणा। याग कराण इति भाषा। 

वत्त ब्राह्यणस्य षट् कम्भान्तगेतकम्भदिश्रोषः । 
यथा,-- 

«अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनन्तथा। 

दानं प्रदिरहद्धेव बाक्षणानाभकख्ययत् ॥* 
इति मानवे १ अध्धायः ॥ 

यजिः, षु, ( वज् + ^“वखिवपियजिरानोति ।*” 
उणा० ४ । १२४ । इति द्रम् । ) यन्न;। इति 

संच्चिप्रसारोणादिटच्िः ॥ यागकक्षा। इत्य 

गादिकोषः 

याज्ञुषं, चि, ( यजुष इदमिति । यजुष् +- अण् । ) 
यजुदसम्बन्वि । इति सिह्ान्तकौसदी ॥ 

या्ववल्काः, प, ( बल्कयतौ ति । वल्क +- अच् । 

यन्नस्य वल्को वक्ता । तस्य गोचापद्यम् । 

यज्नवस्क +- “गर्गादिभ्यो यम् ।*8 । २। १५०५ 
इति यस् । ) धनम शास्रप्रयोजकसुनिवि्धोषः । 
तत्पर्यायः । ब्रह्मरानिः२ योगे्नः₹) इति 

हेमचन्द्रः । योगोश्वरः; ४ । इति मिताक्षरा ॥ 

( मद्षिरयं याज्नवल्कःः खात् शङूयचुर्वेदं 
प्राप्रवान् । तचादौ त्र्षपरम्यरया प्राप्तं वेदं 
शेदयाखो मन्दमतौन् मनुष्यान् विच्िन््य तेषु 
छपापरः चतुधां अस्य कग यसुःवामाथन्वाख्यां- 
आतुरो वेदान् पैलमै शम्यायमजेमिनिसुमगसुभ्यः 

क्माट्पदिरेश ते च खशिष्येभ्यः। त्र याख- 

शिष्यो तेशम्यायनो याज्नवल्कयादिभ्यः खश्ि- 
श्येभ्यो बजुदमध्यापयत् । तच्च देतात केनापि 
डेतुना क्रह्णो गुरः शिच्यं याज्चवल्कं? उधोतवेद्- 
परिद्यागाधंसादिष्टवान् ! याञ्जवल्कःो?पि योग- 
बलेन अधीतयज्जुविदयां सिमती विधायोद- 
बाम। वान्तानि यपि यज्ञौतेति गुरू्क्ता 

शिष्यास्तित्तिरयो भूत्वा यन् ष्यभक्तयन् । 
तन्धेव यञ् धि बुद्धिमालिन्ातुं छष्छानि 

जातानि। ततो वैददयीनोगतिडःखितो यान्न 
वल्कः खच्यमाराध्य शुक्तानि यज् चि प्राप्रवान् 

तानि च जावालगौचघेयकारखमाध्यन्दिनादौन् 
पश्चदशशिष्यानध्याप्रयामास। दथाद्धि भागवति 

इादशस्छन्ध द च्यध्याये । 
^तेनाखौ चतुरो वेदां खतुभिवेदनेरदिसः। 
सद्याद्तिकान् सोक्कारांखातुरोचविवन्तया ॥ 

एुच्रागध्यापयत् तांस्तु बरह्ष्षौन् बद्षकोविदान्। 
तेतु धर्म्मोपदेष्टारः खणुरतेभ्यः समादिशन् ॥ 

ते परम्परया प्राप्रास्त्त[छष्ये तत्रते: । 



याज्निकः 

चतुर्य॑गेष्वथ स्ता दापरादौ महषिभिः 
्ौयायुषः त्ौणसत्वान्दुम्नेधान् वौ कालतः। 

वेदान् जक्षषेयो यस्यन् इदिस्था्॒तचोदिताः॥ 
च्यस्िन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः । 

अ्ीशादरै्लोकपालेर्या चियो धम्भगुप्रये ॥ 
पराशरात् सल्धवव्यामं शांशकलया विः । 
चपवतौर्णो महाभाग बैदं चक्रः चतुन्विधम् ॥ 
ऋगथन्यजुःखाख्वां राशौनुहधल वगेशरः। 
खः संता क्र मन्त्ोमैशिगणा एव ॥ 
तासां स चतुर, शिष्यानुपाङ्कय महामतिः। 

खकेकां संहितां ब्र्षत्रकेकसी ददौ विसु: ॥ 
चलाय खंहितामाद्यां बड़ चाख्थासृवाच इ । 
वैश्रम्यायनसं्ञाय निगदास्छं यजुगेखम् ॥ 
सान्नं जेमिग्ये प्राह तथा छन्दोगखं छताम् । 
अथवाङ्गिरसीं नाम खशिष्याय स॒मम्तवे ॥ 

^ श्म्यायनशिष्या परे चरकाध्वभवोठभवन् । 
यच्चेरन्रे्त्यांहःच पयं खगुरोत्रेतम् ॥ 
याज्चवल्काच्च तच्छिष्य अहाहो भगवन् 

कियत् । 

चरितिनाख्पसाराणं चरिष्येभं सुदुश्चरम् ॥ 
श्च्यक्तो गुरुरप्या इ कुपितो याद्यलं त्वया । 
विप्रावमन्त्रा शिष्येख मदधौतं अजाश्छिति ॥ 

देवरातसतः सोऽपि चछदित्वा यजुषां मखम् । 
वतो गतोभय सुनयो दडश्वस्तान् यज्ुगेखान् ॥ 
यज्'धि तित्तिरा भूत्वा तक्लोलुपतयाददुः । 
लेत्तिरौया इति यच्जुःशाखा असन् प्पेशला 
यान्नवल्कयस्ततो जद््डन्दस्य धि गवेषयन् । 

गुरोरविदयमानानि खपतस्येपकंमीच्छरम् ॥* 
रवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो रषिः। 

यज'ष्ययातयामानि सुनयेण़दात् प्रसादितः 

यच्ुभिरकरोच्छखा दश प्च शतेविसः। 
जगडवाजसन्धस्ताः काखमाध्यन्दिनादयः ॥* 
यमेव महधपिमिंधिलास्य खव सामश्रवःप्रशट- 
विभिः ऋषिभिवेणाश्रमेतरधम्भन्चानाथेमादिष्ट 
च्ण्वारयवद्ारप्रायश्ित्तास्यकाखडत्रयात्मकं 

धम्मे शास्त्रं प्रणोय तेभ्यः आवितवान् । यदुक्तं 
याज्ञवल्कासं तायां सन्यारम्मे । 
“योगौश्वरं याज्ञवल्कंप संपूज्य सुनयोजुवन् । 
बर्थाश्रमेतराां नो ब्रुहि घर्म्मानशरेषतः। 
भिधिलाख्य; स योगौ; चयं ध्यात्वाज्रवौन्- 

सनौन् ५१) 
ङो. उपनिषत्विश्नोषः। यथा, सृक्तिकोपनिषदि। 

«गोपालतपनं छष्थं यान्ञवल्कंप वराहकम् +”) 

याञ्नषेनौ, स्तौ, यत्नसेनस्य स्तापत्यम् \ ( यन्न 

खेन+अण्। डौप्।) खाच ग्रौपदौ। इति हेम- 
चन्द्रः । ३। ३७५ ॥ { वचा, महाभारते । 8। 

४1 ५६। 

यान्नसेनौं पुरस्कग्य षड वाय प्रवव्रजु; ॥ 
च्यस्या विवरणं द्रौपदौशन्टे दरश्यम् \) 

याक्निकः, पु, ( यज्चमद्देति यन्नाय हितो वा। 
यश्च + टक ।) दभेभेदः \ (यज्ञं यज्चविद्यामधौते 
वेदबा! यन्न +ठक् ) याजकः । यञ्चकतता। 

रर् 
यातया 

इति शब्दरन्नावकलौः॥ ( यथा, भागवति । ११। 

१०। २३ । 
“दषु इ दैवता यज्ञः खर्लोकं याति याज्निकः ॥*) 
रक्तखदिरः; । पलाध्; । अश्वत्थः । इति राज- 

` निषेरटः ॥ 
यान्निक्यं, कौ, ( यान्निकानां घम्म आखरायो वा। 

याच्चिक + ̂ कन्टोगौक्धिकयाच्विकबद्ट च नटा- 
भूजः | ४।३।१९२६। इति भा; ।) यञ्चः । 

ति सिद्ान्तकौसदौ ॥ 
याच्यं, जौ, ( इष्यत इति। यज् + श्यत् । ^“यज- 

याचरुचप्रवचचेख ।”७। ९। ६६ । इति कुल- 
निषेधः । ) यागलब्धधनादि। इति सिह्ान्त- 

कौसुदौ ॥ यलनौये, चि (यथा, मनौ ।८। ३९७) 
अन्नादैर्भण्डा माष्टि पत्यौ भायापचारियौ। 

गुरौ प्थिष्य्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्लि- 
षात् ॥ 

शिष्यः । प्राखनादे; । यथा, देवौभागवते। १। 
१८।६.। 
“याण्योढल्ति जनकसतच जो वन्मुक्तो नराधिपः । 
विदेष्टो लोकविदितः पाति राज्यमकण्टकम् ॥”) 

याच्या, सौ, (यजन््नया । यज् + श्यत् + टाप् ।) 

ऋक् । इति सग्धवबोधव्याकरणम् ॥ ( गङ्गा। 

यथा, काश्नौखर सहखनामकौ्तैने ।२६।१४२। 

^योगसिद्धिप्रदा याज्या यज्ञेश्परिपूलिता ॥) 
यात्,चअ, खख्यातप्रत्ययविश्रेषः। स च विधिलिङा- 

प्रौलिंडः परसखोपदप्रथमपुरुतेकवचनम्। खतु 
विध्याद्धेक व्ाश्ौनादाधंकश्च। इति याक. 
रणम् ॥ सग्धवोधमते विध्याद्ं अस्य खौ खं ज्ा। 
चार्यं एौसंत्ा + 

यातं, कौ, (या+क्तः। ) निषादिनां पादकम्म। 
इति हेमच्वन््रः । ४ । १६.७॥ पुस्तकान्तरे यत- 

मिति पाठः । यथा, 

“अपद चातमङ्कुशरवारयम् । 
निषादिनां पादकम्म या(य)तं बौतन्तु तद्यम्॥” 

यातः चि, गतः । याधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ 
( य्था, मनु; । 8 । १७८ । 

भ^चेनास्य पितरो याता येन याताः पितामहा; । 

चैन यायाष् खतां मार्गे तेन गच्छन् न 
रिष्यते १) 

यातना, ख्छौ, (यत् + णिच् + “न्धासश्रन्थो युव । ” 
३।३।१००७ । इति युच् । टाप् । ) गाएवैदना । 

तत्प्रायः! कारणा २ तौत्रवेदना३, । इदय- 

मरः । २।८।३ ॥ अतिद्यथा ४। दति शब्द 

रब्नावलौ ॥ ( यथा, भागवते । 9 । १।8१। 

भ'हिरण्यकशिपुः पत्तं प्रद्धादं केशवप्रियम् । 
जिषांस॒रकरोच्नानायातना ग्ड तवै ॥*) 
भरकरुजा 1 इति केचिदिति भरतः ॥ 

ातयामं, चि, ( यातो गतो याम उपभोगकालो 
वौं वा यस्य।) जयम् । ( वथा, भरहि- 
काये । ५।३६.। 
५तं भौतङ्गारमाक्रष्य रावणः प्रद्यभाषत। 
अातयामं विजितवान् ख रामं यदि कि्ततः॥*) 

यातुः 

परियेक्तम् । इत्यमरः । ३।३।१४५ ॥ उलमि- 

तम्। इति मेदिनौ।मे, ६२॥ ( प्राप््रैया- 
वसम् । यथा, गौतायाम् । ९७ । १०। 

“यातयामं गतरसं पूलिपययं चितच्च यत् । 
उच्छिश्मपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥* 
गतरस; । यथा, ताखामहात्राञ्चथे ।४।३।१३। 
4ज्रह्मवादिनो वदन्ति यातयामा; संवह्मरा 
अयातयामा इति ते गायातयामेति वक्तव्यम् ।” 

“यातयाम गतरस; ।” इति सायः; ॥ ) 
याता, [ऋ] स्तौ, (यततेऽन्योन्धमेदायेति । यत् + 

^द्टन् ।* उणा० २ । ६८। इति दन् ।) 
पतिभराटपनौ । इत्यमरः।१।६।३०) या 

इति भाषा । (यथा, साश्हिव्यदपंशे । १। ७८ । 
“सखामौ निशसितिभप्यखछयति मनो जिघ्र; सपनी- 

जनः 
्वश्ररिङ्गितदेवतं नयनयोरौहाल्िद्ो यातरः 
था+दच् । गमनकर्नैरि, ि\ ( यथा, इडत् 
संद्ितायाम् । ३१ ।१३। [यातुः ॥ 

“उल्का शुभदा एरतो दिवाकरविनिःखता 
खारण्यादिः । यथा, मनौ । < । २६० । 
यानस्य सेव यातुश्च यानस्वामिन रव च। 
द्रातिवरैनान्धाद्ः श्रोषे दणो विधौयते ॥* 
यातुः सारथ्यादेः ।* इति कुल्लकः ॥ इन्ता । 

ऋग्वे । १।६३२।१७ । 

^अहर्यातारं कमपश्च इन्र ।” 
यातारं इन्तारम् ।* इति तद्भाष्ये घायशः ॥) 

यातायातं, ज्ञौ, गमनागमनम् । यथा, 
“ष आाभ्बदमन्दमन्दरगिरियावायकशखयनान् 

निद्रालोः कमटठाकतेभेगवतः ्ाखानिलाः 

पान्तु वः। 
यतखंस्कारकलानुवतनेगवश्चाङेलानिभेनाम्भसां 
यातायातमतच्ितं चसनिधैनाद्यापि विश्रा- 

स्यति 

इति ओरीभागवति ९२ स्कन्धं १३ अध्यायः ॥ 
यातिकः, पु, ( यातं गमनं प्राशस्त्येनाख्यस्येति । 

यात +ठन्। ) पान्धः। इति शन्दरनावलौ ॥ 
यातु, लो, ( स्वंवामन्तं यातौति। या + “कमि- ` 

मनिजनौति ।*” उथा० १। ७६३ । इतितुः।) 

राच्तसः। इव्यमरः। १।१।६३॥ (यया,- 

«यातु यातुप्रवौराणा .प्रणभ्य चरणानसौ ॥१ 
इद्यमरटौकायां रक्ुनाथचक्रवत्तौं ॥ 

(पलिङ्गे४्पि दश्यते । यथा, ऋष्बेदे । ७।२१।५ । 
“न यातव इन्द्र जचुवुर्नो न 1 

“यातवो राच्चसाः ।*ईइति वतद्धाश्ये सायखः ॥) 
यातुः, पु, (सर्वान्तं याति गच्छतीति। या + “कमि- 

मनिजनिगाभायाहिभ्यच्च ।* उणा १।७३। 

इ्तितुः।) कालः । अध्वगः। इति सिद्वान्त- 

कौसदयासयादिटत्तिः॥ वायुः, इति सं्िप्र- 
खारोणादिटत्तिः॥ (खौ, यातना! यथा, 
ऋग्वेदे । ८ । ४६. । २० । 

. भमा गोरच आवैशौदाषटणौवसो मायावु्यतु 
मावताम् ॥* 
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“यातुरयातना पौड्ा 1 इति सायणः ॥ कम्भ 
नाश्करौ ह्डिसा । यथा, तत्रैव ।५।१२ । २। 
“नाद्धं यातु' ससा न इयेन ऋतं शपामभ्य~ 

रुषस्य ठाः 1“ 

भयातु" कर्म्मणां नाशकौ हहिंसाम् |» इति 
तङ्खाष्ये सायणः ॥) 

थातु, चि, यातौति। या~+^कमिमनौति।* 

उणा० १९।७३। दतितुः।) गन्ता। इयु 
णादिकोषः; ॥ क्रियापदं चेत गच्छतु ॥ 

यातुन्नः, पु, ( यातु इन्तौति। इन् + ^“अमरुष्य- 
करके च ।*३।२।५३। दति ठक । ) गुग्- 
गुलु; । इति राजनिषेटः ॥ 

यातुधानः, प, ( यातूनि रासि दधाति पृष्णा- 
लौति। धा+ वडह्लमन्यत्रापौति युच् खलाति- 

पोषकत्वात्तथात्वम् |) राचतसः । दव्यमरः;। १। 
९।६३॥ (यया, भट्िक्षाये। २ । २६। 

<्दचिण्यदिष्टां सतमात्विनौने- 
स्लदट्यातुधाने शि व्विते प्रवपेत ॥ ) 

याटकः, पु, ( यासैषेति। याट + खाय कन्! ) 
पान्थः । इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ 

यादं, चरि, यतितव्यम् । यतनौयम् । यवधातोः 
कम्मेखि च्यण प्रत्ययेन निष्यत्नम् ॥ 

यात्रा, स्तौ, (या+“ह्यामाश्चुभविभ्यस्छन् 1” 
उखा० ४ । १६७ । इति चन् । टाप्1) 

विजिगौषोः प्रयाणम् । तत्परथायः। ब्रव्या९ 
अभिनिर्याणम् ३ प्रस्थानम् ४ गमनम् ५ 

गम; ६ । इन्यमरः; ।२।८।६५ ॥ प्रश्थितिः 9 

यानम् = प्राणनम् ६। इति श्ब्दरत्नावलौ॥ 

यापनम् ॥ ( यथा, भागवते। ए०।८६।९५ । 

“यात्रामान्नं लर हरेवादुपनमन्युत ॥५) 
उत्छवः । इति म्रेदिनौ । रे, ७८ ॥ (यया, कथा- 
खरिल्यागरे । १० । ८७। 
^याच्रासुपवने द्रु" जगाम सखिभि; ख ॥” 
अवहार; । यया, गौतायाम्। ३।८। 

“श्रौरयाचरापि चते न प्रसिद्धोयदकम्भणः ॥” 
“श्ररौरयाजा देडवयवद्ारः “इति तन्न नौल- 

कख्ठ; ॥) उपायः । दति विश्व; ॥#॥ अथय याचा- 

दिनम् । भागपौषरचै्ेतरमासेषठ दूरयाचा 
करेया । पून्वस्यां दिशि रविशुक्रवारस्य प्रा 
च्यम् । दस्िणस्यां मङ्गलवार प्राशस्त्यम् । 

पश्चिमायां सोमश्निवारस्य प्राशस्त्यम् । उत्त 

रस्यं इदस्पमतिवारस्य प्राश्रस्त्यम्। पूव्वस्यां 

दिशि सोमश्निवारे न गन्तयम्। दत्तिणस्यां 
डे दस्परतिवारे केषा श्िन्मते बुधवारे चन गन्त 

अम् । पञ्िमार्यां रविश्ुक्रवारे। रवं उत्तरस्यां 

बुघमङ्गलवारे न गन्तद्यम् । दितौया डतौया 
सप्रमो पश्चमो दणमौ रखकादध्रौ जयोदश्रौ च 
र्ता यात्रायां प्र्स्ताः। अनोत्तमनचत्रायि। 

अश्िनौ अनुराधा रेवतौ खगशिरा खला पुन- 

व्वस पण्या इस्ता च्या मध्यमनच्चच्राणि। 
रोद्दिणौ पूनाच्रयं चित्रा छाती प्रतभिषा 
अवया घनिषा । अधमनशचच्ायि। 
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विशाखा मघा ओदर भरयोशछस्िका यक्षघा। 
तत्र नच्तच्भूलकथनम्। खायां जेायाच्च 

पून्वेदिगगमनं निषिडम् । रवं पूर्वभाद्रपदे 

च्यश्विन्धयाश्च दश्िणदिग् गमनं पुष्ये रोह्ियाश् 
पश्विमदिग् गमनं उत्तरफलगुन्धां दस्तायाश् 

उत्तरदिग गमनं निषिद्धम् । तचागुक्तकरणानि। 
गरः बिलं विषिः। गरमपि केश्वच्छल्तं 
मन्यते । अच उत्तमलमानि। सिंडटषकुम्भ- 
कन्धामिथनानि। तत्र योगिनौनिखेयः । प्रति- 
पदि नवम्याश्च प्राच्यां योगिनौ। दतौयायां 

रकादष्याच्चाभ्रिकोये। पश्डभ्यां ज्रयोदश्याख् 
दव्यिखे) डादश्यां चतुर्थथाष्च भेशेतकोशे। 
षष्यां चतुद श्याच्च पश्चिमे । सप्तम्यां पूथिमा- 
याच्च वायुकोे। दितौयायां दशम्याष्च उच्तर 

दिशि) अष्टभ्याममावास्याया्च इशागकोशे। 
तां दच्िणे सम्मुखे च रत्वा ग न्त्यम् । 
पापयोगच्दस्यशं माश्रदग्धादिवु याचा न 

कंेथा। वारवेलाकालवैलाकुलिकवेलाडटि- 
भद्रादिषु च याजन करैया दिरागमनदिनें 

नववधश्रब्टे र्यम् ॥# \ अथ गोयाच्राप्रवैश्- 
विक्रयाः। तत्र तिथयः। अमावस्याश्मौ- 

न्वतुदेग्रौविद्धिभिच्राः। तत्र गचच्रायि। 
रोहिणो पनप्रलगुनो पूनाषाषए् पृब्धभाद्रपत् 
उत्तरफलगुगौ उत्तराषा्ा उच्रभाद्पत् 

अवशा भरौ चित्राः रुतद्ातिरिक्तानि। 

थोगाः। अतौपातभिच्राः। बाराः। करर 
भित्रा; ॥ # ॥ अथ गौकायाच्ा । तच विद्धित- 
नच्तज्ाणि। चआश्विनोहस्तापुष्यन्टगश्िरःपून्यः 
पलगुनौ-पूनयाषाएा-पूज्वभाद्रपदगुराधाधनिा- 
अवणाः। वाराः खुभयदहाखाम् । सज्र लयं 

प्रोभनम् । तच्र श्ोभनखनर; । तारा च शोभना 

विष्डिता। इति च्योतिषूश्वम् ॥ # ॥ 

अथ याचायां मुभजनकदयदशेतादि यथा,-- 
^चेगु मलय प्रयुक्ता इषगजतुरमा दचिखावतैवद्धि- 

रियस्लौपूशेकुम्भा हिजटृपगणिकाः, पुष्यमाला 
पताकां । 

शद्योमांसं इतं वा दधि मधु रणतं काश्चन 
शुलधान्धं 

इषा श्चुला पठिला फलमिद लभते मागवो 
गन्तुकामः ४» 

इति खमयप्रदौपः ॥ 
सच्राशुमजन कदगं यथा, 
५सम्मखे रणकवं पञात् च्ुरिशं यदि पश्ति। 
भ गन्तं तद्! तस्लात् तेलवाण्यगोभशुभः 

शुख्छति गौः कालौ चतं वा कुरुते गरः 
पश्चन् याजा न कतैया ज्लौवे पश्यति वायतः॥” 

इति च्योतिराकरः॥ 
धारा काके विशरेषदशं नपलं यथा,-- 
4 ब्टगाड्िकपिमाव्णारश्ागः अूकरपच्िशः। 
जकुलो सधिकथ्चेव याचायां दिखे शुभाः॥ 
विप्रकन्या शवो खगशहमेरौवस्चन्धराः । 

जम्बुकोद्खंरादयाच्च यात्रायां वामके ब्भाः। 
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वेशस्तौ पूगेकुम्भागां यात्रायां ददं शभम् ॥५ 
याज्राकाके अशुभलत्षयं वचा,-- 

“कापासौषधतेलश पङकाङ्गारसुलङ्गमाः। 
सक्तकेथो रक्तमाखं गखाद्यशुभलक्णम् । *४। 
याच्ाकाले हिङ्ञाया; पलं यथा,-- 

५“ हिक्ञाया लच्चणं वच्छे लभेत् पूयं महापलम् । 
सेये शोकसन्तापौ दिशे इानिमाप्रथात् ॥ 
नेते शोकसन्तापौ मिष्टान्नष्योव पश्चिमे 
चन्रं प्राप्नोति वाये उत्तरे कलहो भवेत् । 

ई श्ाने मरथं परोक्तं प्रोक्तं दिक्धापलापलम् ६५ 
अथ याच्रायां दिगिश्ेवे वि्रेषनयच्राणि। 
“शत्तिकादौ तु पूर्वेण सप्र ऋचा वे व्रलेत् । 
मघादौ दक्विे गच्छेदनुराधादि पश्चिमे ॥ 
प्रश्रस्ता चोत्तरे यारा धनिशादिषठु सप्तसु । 

च्पश्धिनौरेवतौचिचाधनिषश्ा खदलङ्गुताः 
न्डगाज्धिचिचापृष्याख मलदस्तौ शुभौ सदा ॥ 
थाज्रादौ लप्तादिषु यदस्थितिपलं यथा, 
«कन्याप्रदाने याजा्यां प्रति्टादिषु कम्भसु। 

शुक्रचन्रौ च वण्णो शुभदौ च हितौयगौ ॥ 
शिज्जशुकनोवाख्च राश्रौ चाय ढतौयके। 
भौममन्दथश्राङ्ाकां वुः मशटतुधेके ॥ 
शुकजोवौ पमौ च पष्टौ बद्धिददाडतौ। 
मन्दाकेन्रकुणाः षषे गुरचन्रौ च सप्तमे 
शुक्रज्चावष्टमे मेष्टौ गवमसख्यौ गुरः शुभः । 
अकांकिचन््रा दश्रमे रकादशेएखिला याः ॥ 
शुधोम्य हाद चेव भागेवः सखो भवेत् ॥* 

इति मार् ९० । ६१ अध्यायौ ॥ #। 
अचय राजयाज्ा। 
“ददान समधम्भेश्च धम्मे शाख्छविद्यारद ! । 
याजाकालविधागं ते कथय मरहोध्विताम् । 
अदा मन्त इपतिराक्रष्ेनं वलौोयसा । 
पाश्वियाहाभिभूतोऽरिख्तरा याजा प्रयोजयेत् ॥ 
योधाग्सत्वा प्रभूतां चं प्रभूतच्च बलं मम । 
खलरच्चावमर्योरस्ि तदा यां प्रयोजयेत् ॥ 
आगु पाविनुं पतिन तु याजा प्रयोजयेत्) 
पाष्थिमादाधिकं खन्ध मले नि:चिष्य वा व्रचेत् ४ 
कें दा मागें षायां यायाञ्नराधिपः। 
सेचौ गप्ति मेदां इन्ति एर्व ्ारदौ। 
शतदेव विपथस्तं लागे प्रौषे नराधिपः। 
श्रचोना असने यायात् कालः ख तु सुदुर्लभः ॥ 
दिथान्तरोचदितिजेरत्पातेः पीडितं परम्। 
खडचपोकासंतपरं पीडित तथा यदे; ॥ 
छ्ववन्तोव तेवोख्का दिशं यस्य प्रपद्यते । 
भूकम्योख्का दिशं यान्ति याश्च केतुः प्रयते ॥ 
निर्वावच्च पतेद्यन्न तं यायादस्चधाधिपः । 
खवलव्यखनोपेतं तथा दुभिंचपौक्तिम् ॥ 
खम्भतागकरकोपख्च चिप्रं यायादरिं इपः 
य्कमाचौकबदहुलं वहुपङ्कं तथाविखम् ॥ 
भाच्तिकं भित्रमणादं वथामङ्गलवादिनम् । 

आपेतप्र्तिष्येव निराप्च तथा चयेत ॥ 
विदिष्टनायकां डनां तथा भिन्नां परद्यरम् । 

अखनावक्तदृ पतिं वशं राजाभियोजयेत् 
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सेजिकानामश्रश्छाणि स्फ्रन्धङ्गानि यत्र च । 
दुःखप्राच्यपि पश्यन्ति बलन्तदभियो जयेत् ॥ 
उत्साह दलसम्यन्रखानुरक्तवलस्तथा । 
तृष्टपुषट्वलो र {ला पररानभिसखो अलेत् ॥ 
शरौरस्फरणे ध्य तथा दुःस्वप्ननाशन । 
निभित्त सङुले धन्य जाते शन्ुप्रं ब्रभ्े् ॥ 
ऋते षटसं शुष यदेष्वलुगुओेषठ च । 
पश्चकाले शुभे लाते परान् यायान्नराधिपः॥ 

शुवन्तु टेवसम्यञ्रस्तथा पौरषसं युतः । 
दे्कालोपपन्रान्तु याचा यायाञ्नराधिपः॥ 
उल्कस्य निशि ध्वा; ख च सस्य दिवा वशे । 

र्वं टेश काल साता याचा प्रयोजयेत् ॥ 
पद्ातिनागवडलां सेनां प्राडषि योजयेत् । 
हेमन्ते शिशिरे चेव रयवाजिसमाकुलाम् ॥ 

खरोदधबङ्कलां सेनां तचा सौष्म नराधिपः 
चतुरङ्गवलोपेतां वसन्तं वा शरदाथ.॥ 
सेना पदासिवडला यस्य ख्यात् एथिवोपतेः। 
अभिथोच्यो भवेत्तेन शच विंषयमाशितः ४ 
गम्य इत्ताठते देे स्थितं श्चं तथेव च । 
किञ्ित्पङ्् तथा यायाइडनाभो बराधिपः 

रथाश्ववहलो यायात् शनरु' समपयाधिवम् । 
तदाश्रयन्तो बडूलास्तथा राजाभिपूजयेत् ॥ 
खरोषउडलो राजा चः बन्धनं स्थितम् । 

बन्धनस्थोऽपि योज्योरिस्तदा प्राडषि भूसुता॥ 
शिमपातयुते देशने स्थितं सौद्य?भियोजयेत् । 
्रदसन्तौ घ्च कालौ साधारणौ श्तौ ॥ 

विवाय राथा दिनदेग्कालौ 

देवं चिकालष्ठ तथैव बुडा । 
भ्रायात् परं कालविदां मतिम 

खञ्िन्य सादं दिजमन्तविद्धिः 1” 
इति माच्छये २१४ अष्यायः॥#॥ 

याचाकाले साङ्गच्छद्रयाणि यया, 

पौमापय्यं खठत्तान्तं तारक्रा च शुभच्चये। 
लेरेव खा वलवान् बभूव गमनोन्मुखः 
ददशं मङ्गलं रामः शुश्राव जयश्चकम्। 
बुधे मनसा स्य विजयं ैरिघंच्यम् ॥ 
याच्ाकाले च पुरतः ग॒श्राव सहसा सनिः) 

इरिश्ब्दे शद्धरवं घरटादुन्द्भिवाद्नम् ॥ 

अकाश्रवा्णीं सङ्धौतां जयस्ते भवितेति च। 
नरोक्तं तश्च कल्याणं मेषयब्दं जयावद्म् ॥ 

चकार यात्रां भगवान् शुल्वं विं शुभम् । 
ददं परतो विप्रवन्दिरैवश्चभिच्चुकान् ॥ 
जलत्प्रदौपं विधन्तं पतिपएुच्चवर्तीं खतौम्। 

फरो ददश्रं खरस्य नानाभूषणभू षिताम् ॥ 
शिवे शिवां पूणेकुम्भं चाखष्च नङ्ुलम्तथा । 
गच्छन् ददश्ं रामेश्ो यात्रामङ्गलख्चकम् ॥ 
छवगालारं गजं लिंद्ं तुरगं गणकं दिपम्। 
चमरीं राजस्व चक्रषाकं शुकं पिकम् ॥ 

मयर खञ्जनसेव श इ्चिल्लखकोरकम् । 
पारावतं वलाकाश्च कारणं चातकं चटम् ॥ 

स्मौदामिनीं ्रक्रचापं ख्ये थलमा सभाम् । 
खदोम)सं खनौवष् मलव्यं शजं सुव्ंकम् ॥ 

३४ 

याला 

माणिक्यं रजतं सक्तां मणौग्धश्च प्रवालकम्) 
दधि लाजं शुक्तधान्यं शुक्तपएष्यख्च कुङ्कुमम् ॥ 
शुज्ञच्छचं पताकाश्च दपणं लच्वामरम्। 
धे" वल्सप्रयुक्ताष्च रथस्थं श्रूमिपं तथा ॥ 

इग्धश्ड रोष्नामान्यमचखतं पायसं तथा । 

शालय्रामं पकफलं खस्तिकं ए्रकंरां मधु॥ 
माण्लर ष ठवेन्द्रष्ष मेषपयतम्हषिकम्। 
मेषाच्छन्नस्य च रवेरुदयं चन््रमणखलम् ॥ 

कस्तरौं कच्नलं तोयं हरिद्रां तौयेन्टत्तिकाम् । 

लिहा खषेपं दूतां विप्रवाल्च बालिकाम् ॥ 

ग्टगं वेश्याश्च भमर कपूर पौतवाखसम्। 

गों गोपएरौषच्च गोधलिं गोपदाङ्कितम् \ 

गोष्ठं गवां बह्म रभ्यं गोशालं गोरलिं शभाम् । 
शूषखं देवप्रतिमा ज्वलद्मिं महोत्वम् ॥ 

सान्न स्फटिक र्यश्च खिन्दर माल्यच्वन्दनम्। 

गन्वष्च छोरकं रनर ददश दच्िणे सुभम् ॥ 
सगन्धि वायोराघ्रां प्राप विप्रा्िषं शुभम् । 

इयेवं मङ्गलं चावला प्रययौ ख सुद्ान्वित; 4” 
इति रश्मेव गणपतिखख्े ३९ ध्यायः ॥#॥ 
माचाकाञे अमङ्गलदचकानि यया, 

राजा जगाम समर दयेन िदूयता। 
खाद सेन्यषम्दरेच वाद्यभाष्डेरसंस्यकैः ॥ 

ददर्ध्पमङ्गलं राजा एुरो वर्मन वठमनि । 
ययौ तथापि खमररं ग जगाम रषं पुन; ॥ 
सक्तकेशी द्ित्रनासां रुदन्तो दिगग्बरौम् । 
छषावस्वपररोधानामपरां विधवामपि॥ 

सखद योनिदु्ां याधियुक्ता्च कुडनौम् । 

प्रतिपुच्तविद्धौनाष्च डाकि्नौं पखलोमद्ो ॥ 
छस्भकारः सेलकारं याध शर्मोपजोविनम् । 

कुचैलमपि रूच्ाङ्क नसं काषायवाखिनम् ॥ 

बल्छविक्रयिणद्येव कन्ाविक्रयियं तथा । 
चितां दगधण्वं भक्त निखाखाङ्गारमेव च॥ 

खपे तवरः सपे गोधाख श्रशरकं विषम् । 
आहपाकश्च पिस मोदकष्च तिलांस्तथा $ 
देवलं ठषवाङख् भूदढ्राद्ा्रभोत्निनम् । 
अ्ूदरान्नपातचचकं ूद्रयाजकं पामयाजकम् ॥ 

क्शएत्तलणिकाश्चेव शवद्ाइनकारिणम् । 

अन्धङ्घम्भं चणंकुम्भं तलं लवण्मस्थिच॥ 

कार्पासं कच्छपं चण कुकर शब्दकारिणम्। 

दथिशे च श्टगाला् कुन्तं भरवं रवम् ॥ 

कपदंकष् क्षौर दित्रकेशं नखं मलम् । 
कलषष् विलापश्च विलापकारिणं जनम् ६ 
अमङ्गलं वदन्तश्च रटन्तं शोककारिणम् । ' 

भिथ्याखाच्िप्रदातारं चौरख नरवातिनम्॥ 

प्लौपतिपुत्चतौ च पखल्योदनभोलिनम् । 
देवतागुरुषिप्राणां वस्तुवित्तापदारिणम् ॥ 

दत्तापद्टारियं दस्यु हिंसकं चकं खलम् । 
पिद्टमाढ विरक्तश्च दिजाश्चत्यविधातिनम् ॥ 

सन्यत्र्च छतप्र श्च स्थाप्यापहारिणं जनम् । 

भिचदुद्ं मिच्रप्र्च चतं विश्वासघातिनम् ॥ 
शुरुदेवद्विचानाश्च निन्द्कं ख्वाङ्गघातकम् । 

` शौषानां घातकष्देव खाङ्गदौनष्च निदेयम् ॥ 

याला 

ब्रतोपवाखहोनख् दौत्ताषहोनं नैकम् । 
गलितव्याधिगाचश्च गुरुलङ्कनमेव च ॥ 

पक्षं दित्रलिङ्गष् सुरामत्तं सुरां तथा। 
चिप्तं वमन्तं रुधिरं महिषं गहेभं तथा ॥ 
श्रतं पुरौवं श्वद्माणं कन्थिनं बृकप।लिनम्। 
भाच्छावातं रक्तटृष्टिं वाद्य कृेपचातकम् + 
उश्च शूकरं एषं श्येनं कङ्कष्च भलकम् |. 
पाख शुष्ककाषटच वायसं गन्धकं तृधा ॥ 

अग्रदानिब्रा्षणश्च तन्त्रमन्त्रोपनौ विनम् । 

कवयश्च रक्तपुष्यपेवौषधन्तुषमेव च ॥ 
कुवा टतवान्ता्च विप्रश्रापश्च दारुणम् । 
दुगेन्ववातं दुःशन्द राजा संप्राप वह्मनि। 
मनश्च कुत्सितं प्राणाः चुभिताश्च निरन्तरम् । 
वामाङ्गष्यन्दनं देह जाद्यं राज्ञो वभूव इ॥” 
षति ब्रह्ममवक्ते गणपतिखर् ३५ अध्यायः ॥ 

श्रलशष्यस्य मथुरायात्रा वथा,-- 
«राधिकायाश्च सुप्तायां सुप्रास् गोपिकाद्च ष्व, 
पष्य चम्द् नतचे च वायुना सुरभोछते ॥ 

ढतीयप्रहरेभतौते निश्रायाश शुभचये । 
खभचन््रच्ेयोगे चाच्टतथोगसमन्विते ॥ 
खौभ्यस्ठामियुते लस सौम्य विलोकने । 
पाप्रयदहसमासक्तडट््दोषादि वल्निते ॥ 

यश्रोदां बोधयामास कारयामास मङ्गलम् । 
बन्धृनाच्छाखयामास सप्चुव्याय इरि; स्वयम् ॥ 

वादं जिषैधयामास राधिकाभयभौैतवत् । 

खवतन्तो विश्वके च पाता भक्ता खतन्त्रवत् ४ 
प्रलारय पादयुगलं त्वा धौते च वाखसी । 
उदासं चंस्कते ख्याने विलिपरे चन्दनादिना ५ 
फलपक्लवसंयुक्तं संस्कतं चन्दनादिभिः। 
वामे लला पूगेङम्भं वद्धं विप्रं खदश्िो। 
परतिपएच्चवतीं दौपं दपण परतस्तथा ॥ 
दूर्व्वाकाखूश्च सुज्जिग्धं पुष्यं धाग्धं लितं सुभम् } 
सख्द्तं णदौत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि ४ 
इतं ददशं माध्वौकं रजतं काश्चन दधि। 
चन्दनं लेपनं कछषत्वा पुष्यमालां गले ददौ ॥ 
शुरु जाद वन्दयामास भक्तितः । 
शदध्वनिं वेदपाठ सङ्गौतं मङ्गलारकम् ॥ 
विभ्रा्ौगैचनं रम्यं शुश्राव परमादरम्। 
ष्याला मङ्गलरूपष्च खव्यत्र मङ्गलप्रदम् ॥ 

चिच्चैप दचिणं पादं सन्दर "खाल्मविखहम् । 

विष्य नाखिकावामभागं मध्यमया विचः ॥ 

विद्धव्य वायुमिर्खख नासादक्िण्रन्वतः 1 
सतो थयौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्राङ्गणं वरम् ॥” 
इति अद्धवेवते गरो्ष्यजन्मखस्े ७९ अध्यायः ॥ 
अथ वाज्रायुक्तिः । तत्र समयः । 

भ्वाज्रायां दिषिधः कालो परैकारः सद्दजस्तथा । 
परोक्त अद्ययिके कार्यं विकारो नाच नियः । 
खजः सेचछया राजञां तस्य निशेय उच्यते ॥ 
याच्राजसिंहमध्या श्रत्रेश्चरवघोशन्खां णदश । 

भानौ कुलौरटषटख्िकगोभिदींषां 
शस्तस्तु देवलमतेएष्वनि एषतोएकंः ॥ 

अश्विनौ रेवती ज्येष्टा तथा एुष्यपुनवेख । 



यात्रा 

मैच ग्टगशिरो सला याच्नायास॒त्तमाः स्ना: ॥ 
भरणो लत्तिकाद्चघा विशाखा चोत्तरात्रयम् । 
मघा पमुपतिचेव याच्थां मरणप्रदाः ॥ 

पूं कुषेरे दने निशा 
यमे जलेन पवने मद्रे, 

त्याज्यं नरस्य प्रतिपेनक्रमेण 

युग्मं तिथीनां प्रवदन्ति तजृन्नाः । 

स्यात् संसुखे यानमसुच्तयाव 

पञ्चाद्धवेत् सव्यश्ुभाय पुसाम् ॥ 

खयः सुक्रः कुजो राहमेन्द चन्द्रो गुरन्यधः । 
अग्रतः शोभना याच्रा एतो मरणं धुवम् 1 

पूर्नमणेन्द्रं दत्तिणे यानपादं 
रोद्दिण्ये तच्चा मास्याष्ड शूलम् । 
कामं यायात् साम्परायैषु कार्ये- 
श्वन्धदापि प्रच्छ मूलानि भानि ॥” 

सच्च दिक्श्रूलम् । 
^षष्टयटमौो चतु्थौँ च नवमौ दादश तथा । 
चतुरौ ङहख्याच्या याच्रायामशुभप्रदाः॥ 

प्रायो जगुः सहनश्च्दश्राय संख्याः 
पापा; शुभाः स्वि्टलं परिस खस्यम् । 
सनैचगाः शुभफलं जनयन्ति सौम्या- 
स््यक्रारिखंस्यममरारिगुरु' जिगोषोः 

नाकालवधेविदातृस्त नितेष्विट कथश्छिदपि यानम्। 
आायप्रा हात् दियान्तरौचभौमे स योत्पाते; ॥” 
तच क्रमः 

राज्चां यचाविधिं वच्छे जिगौषश्ां परावनौम्। 
नौराजनाविधिं छत्वा सेगिकाश्चानयेत्ततः 

गजानन्यान् स्टगानन्धानिति याच्राक्रमो मतः 
सच नौराजनाविधिः। 

“वर्षा ्तभ्युदिते शुके चन्द्रे पूरे शुभचये । 
अश्रनौोराजनं कुग्धात् यथोक्तन्टधिवत्तमे; $ 
उदो प्रस्थिते भानौ संक्रान्यां वा गमे दिने। 
गवनौराजनं कथात महहौपालो लिगौषिवान्॥ 
ठशखिकस्ये रवौ कुशात् प्तिनौराजनाविधिम्। 
जौकानोरालनं कुथात् दचिखाशरां प्रतिति ॥ 
अन्धषाप्येव थानानां विलयादश्मौतिचिम् । 
ध्वजादोनाच्च सर्वषां शकोत्याने नौराजनम् ॥ 
चस्य नवदण्छस्य तथा लिंहाखनस्य च । 
सदस्य नगरस्यापि महाविडवसंक्रमे।॥ 

चात्मनो युवराजस्य मह्दिष्या मन्िणान्तया । 

स्वलन्मदिवसे राजा कुश्याप्नमराजनाविधिम्। 
अभिषैकदिनं प्रोक्तमेषां जन्भदिनं भवा ॥* 

तद्यधा,- 

“च्यश्वानां भारो दैवो रेवन्तभिति संन्नया। 
गजानां देवता शक्रः पत्तौनां कालिका मता ॥ 

नौकानां वरुणो देवो धानानान्तु जयन्तक; । 
अस्त्राणां दैवता रामो यमः खड् ग्य पूज्यते ॥ 
ध्वजानां दबुमान् पूज्यो हृदस्यतिरिति क्रमात्। 
लान् पूजयित्वा विधिवदेतान्नौराजयेन्द्पः॥ 
हादश्रमद्ितः पुटेश्चामरघण्टाखनादिभूवादिः। 
कागलेमेदिषदिगुगीः पुरवरेस्तद्वगुरो खा रदौपि- 

काभिः 

३५ 
याला 

भयं वा ससार दिने नौराजैयेद्राजा । 
दादशवाहै रुष्िरैः साद्गोपाङ्धेरतोद्वतशोयौः। 
तस्वाघ्वतो थाप्रैगजश्तनौराजनं सम्भवति । 
छागलशतं ठषभश्तं शत्च मेषायाम् ॥ 

तुरगा दश इष्टाङ्गा यापरा पश्च हिपद्ेकः। 
भह्लका हि ङृङ्कराखेकेकाः पत्तिलचणस्य ॥ 
नौकाशतकं साङ्गं नवद्शकं काश्चनादिभि- 

चैटितम्। 
बहशतमपि जन्तनां नौकानौराजने राज्ञाम् ॥ 
यदा दिप यानं स्व॑घाभिष्यते तुरगैः । 
सद शावत्यर बखितीर्योग्या दर्यो म्यवशैख ॥ 
वअरामिर्धातुभिः कुथादख्नौराजनाविधिम् । 

गलाश्वनरनौकाभिदिगुखाभिययोत्तरम् । 
रवरेनानाविैरस्तेधातुभिवंसनेस्तथा ॥ 
सिं षास योग्ये कुात्नौरालनाविधिम्। 
य्नौराजलनाप्येवं जरस्याथ निगटाते ॥ 

भि; खरै; ्टगासेख ात्रैसरेल्लथोद्रतेः । 
परं नौराजयेद्राजा चिर संम्पन्तिद्धेतवे ॥ 
श्वा दशाश्वस्तददधैनं नरदेव तदत; । 
व्ाघरादोगा चैतेकं रतं नानाविधन्तथा ॥ 
ऋख्ाणि धातवद्धेव वस्त्राणि च फलानि च; 
वनख; खखलजा दैव जलजाद्धेव जन्तवः ॥ 
मवगदहाञ्च खादयः पला: सप्र षटास्तथा। 
योग्यधातुषसद्ता नौकाखणश्चयन्तधा ॥ 
निदे मितं खण रजतं ताश्नमेव वा। 

अत्ममौराजने ददयाद्यदिच्छधिरसं स्थितिम् । 

ऋअस्तैरनाना विधैः कादृयुवराजनौराजनम् । 
अलङ्कारश्च विविधैषंवौगोराजनं मतम् ॥ 
मन्तिनौराजनं राणा इयेनेव समाचरेत् } 
अमाद्यानां सेनिकानं विप्राणां घनिनानथा | 
वच्तोनराजमं फुश्धादिति भोजस्य सम्मतम् ॥ 

नौरालनाया वस्तनि म पश्येत्र एनः स्यशरेत् । 

सप्रलंत्वः प्ररिभाभ्य कुान्नौराजनाविधिम्। 

न्धसेदा पररा गने वा जलेएपि वा। 

रेवश्नमे यदौनेभ्यः प्रवच्छं्ा यथायथम् ॥ 
ति खंचैपतः प्रोक्तो मथा नोराजनाविधिः। 

अनेन विधिना रजा सुचिरं सुखमश्चते ॥” 
तथा हि गर्गः । 

५नौराजना म्टौद्धाणां जिद्न्ति विपदोऽखिलाः 

सेव सन्नहनं रानां कश्चकेनेव संयतः 

मौराजनावन्दिताना म भयं विदत कचित। 
मौराजनाविष्धौनानां नश्येयुः; सव्यसम्यदः ॥* 
तथा च बाद्छः। 

^चे शभरूमिपालाः प्रतिक्ल्यरान्ते 
कुव्यन्ति नौराजनकम्भ सम्यक । 

तषां न लच्यौ; चयतासुपेति 
शान््राज्यलच्छी; कस्गव तेषाम् ॥ 

र्वं नौराजनं लत्वा राजा प्रस्थानमा चरेत् ॥* 
षति नौराजनाविधिः॥#॥ 

अथ यात्रा । 
“दुखातिश्रयसम्यन्नः शचु' यायाच्निगौषया । 
यदि प्रात् प्रकोपो न यदि रान कणटकाः। 

धाना 

संजचायान्धत्र यायादा पाणणियाद्चेण शच्चुणा" 
राच्रायुलको िनिदन्ति काकान् 
काकोण्प्युल्कान् रजनौयपाये । 
षति खकालं ससुदौच्छय यायात 

काले फलन्तौ षह सभौ हितानि ५ 

प्रवल्यसनोपेतं ईभिंच्तादिप्रपौड्तम् । 
खम्भूतान्तरकोपेतं न यायात एथिवौपतिः॥ 

निजे वाबुज्लये हि प्रातिङ्रल्ये परस्य च। 
यायाहभूपो यतो देवै बलमरेतत् परं मतम् ॥” 
्मन्यच्न तु। 

भनिरातद्क निरुत्याटे निरुदिमे निरामये 

विपच्चे जयमिच्छन्ति रा्यानो विलिगोौषव; ॥* 

इति युक्तिकल्यतरः; ॥ 

य॒दयाच्रायाममङ्लदगे नं वथा, 
^तस्य निगंचछतो गेहात् श्वानोएस्थि सुखलो- 

एभवत् । 

ध्वजे ररोह कापोतः शिवा श्यामा च 
दच्तिणा ॥ 

पिङ्गला चच्चगोधा च शूकरौ केवलो तथा। 
गजवानरसेनाजशिखिच्छक्षाशच वामतः ॥ 

पथं विभिन्दते सपः कुम्भोदकं अश्ौथत। 
सराव वानरौ ऋचो मार्जारो ह्यतित्रैरवम् ॥ 
तैलतक्रदटणकेशयु क्ताभ्यक्तादिदंगम् । 
वान्तोग्मत्तजंडस्कद्युतचामनक्रजं रवम ॥ 
वुषकार्पा्लवणानां निन्दितानाषख दशनम् । 
रक्ताम्बरधरो सख्डः पङ्ामिषं तथा वसा॥ 

ललाटं शक्रजशखाप्र उल्कापातघ्वजारुणाः। 

दिशां दाङ्महौकभ्याः सरज., कलुषं नभः ॥ 

निसजस्तपति भावुनंयः प्रतिसुखावहाः । 
उष्णोदकं मदाङ्रपं दरणं दौधिकासु च।॥ 
अकालविहछलतिः पुव्यफलानामन्वभूत्तदा । 
प्त उव्यविपश्याखा मेषनादाशच्च दारुणाः ॥ 

अर ण्यसत्वा यामेषु सामजांरण्यवासिनः; । 

करोषसपेसमददाखच श्ध्रानः पिपीलिकाः) 
ऋच्चाणां महतौ सेना व्टगाणाश् तयेव च। 
रते च परप्राकारे निपतन्तयत्यतन्ति च ॥ 

इुगेन्धः शकंरो बायुदींनां योधा इतप्रभाः । 
शलन्बृचाश्चपातानि गजा अश्वा; प्रचक्रिरे, 

ध्वजच्छच्यताकानां स्फुटनं दणडभिन्दनम् । 
कलङ्कमसि चक्रं च इता दन्द्रभिरेव च ॥ 
च्यातलाङूटनञख्ापि नाराचाना कुश्चता। 

मदानां सुङ्गरएणाच्च रौणे द्यनुभिन्दता ॥ 
शुष्वप्ररोदणष्वाकंसात्ैपातस्तरैव च । 
प्रतिमारदितं खेदो टतकानाख् जल्पनम् ॥ 
शवां रासभमारोहः च््ीणाशख बहप्रयता। 
स्त्रोत अविच्छागादिद्यजावि शिशुणोभनम्। 

आलानां घातनं युद्ध निच्तिंशा; सकलाः प्रजा; । 
मचिकादंशमच्छकवहगोनासदशेनम् ॥ 
निस्लेजा न वहदद्धिः सधूमः स्फटते सदुः ॥ 
रवेविधान् तथोत्पातान् दान् घोरेण वासव । 
प्र्रच्छं नारदं लोग किमेतदिशशतं हिज ! ॥* 

दद्याद देयवतारे घोरवधाध्यायः॥ 



याज्ञा 

अथ हाद याचा 
श्प्रणम्य जगतां नाथं कलिकद्छयषनाश्नम् । 

इादश्रयाज्रातत्वानि वक्ति ओीरषुनन्दगः ॥* 
तत्रादौ इादशयाज्राकालस्य सुसख्ोपादेयत्वात् 
अदौ स व निरूप्यते । तद्यथा स्कन्द पुराथ । 

इदुन्ब उवाच। 
^ बेशखादिषु मासेषु याज्रापूजाविधिं सने!) 

श्रोतुमिच्छामि देषैग्ने ययावदक्तमदखि॥ 

जमिनिरुवाच। 

के्राखादिषु मासेषु देवदेवस्य श्ाद्धिशः। 
खाया इादद्र याचा; स्युस्ता हि वयामिव 

श्दश । 
केशाखे चान्दनो याजा ज्ये खापन्धुदौरिता। 
च्ादाप़े रथयाचा स्यात् अवज श्रयनौ तथा॥ 
भागे दचियपार््वोया ख्ाच्छिने वामपान्िका। 
उत्यानौ कानके मालि छादनौ मागं श्रौषेके । 
पौषे पुष्याभिषैकः स्यान्लाचे प्राख्योद्गौ तथा। 
फालगुने दोलयाचा स्याच्च मद्गभञ्िका 
सकेका सुक्तिदा सन्धा धममक(मापंखाधघनाः ॥ 
अच याज्ाविधिः। साण्ड । 

^ ्राखस्य चिते पे ढतोया ख यसं शिता । 

तच मां लेपयेहगन्धलेपनेरतिद्रोभनेः; 1 
बेश्राखस्यामले पच्चे नोया पापनाध्िमौ । 
ग्वयमादिष्कत। तेषा प्राजापन्यचसंयुता ॥ 
यः पश्यति ढतौयायां छष्ं चन्दनभूषितम् । 

वेश्चाखस्य धिते पचै ख याद्च्यतमन्दिरम् । 

वेष्वा जयश्रन्देख पूजयिला सदा इरिम् । 
नानाखक्तोपनिषरेनििश्णं खुखतुवण्ति च ॥ 
वेखवौखादिवादरेख तथा भागोपद्ारङेः। 
सन्तोषयन् जगन्नाथं तोयदौ विलेपयेत् ॥ 
केश्राखस्य ढतौयायां जलमध्ये विशेषतः । 
लेपनं मखछपे कुाग्मश्छसे वा ददने ॥ 
चन्दनागुरङ्गोवैरं कुरकुङकुमरो चाः 
जटामांसौ सुरा चेव विष्योगंन्धाश्कं विदुः ॥ 

सनेगेनयेस्ठ याये ख दिष्योग{जाणि लेपयेत् । 
शत तुलसौकाषं कुयालोपगकमभयि ॥५१। 
अथ खानयात्रा। स्छन्द्पुराओे। 

४ज्ये7मदष्दावतोंस्तत् पूरं जक्कवाखरम् । 
लस्याख्च खापणं काथं महाखानविध्ागतः। 
तस्यां प्रातःखागकाशे ब्रह्मणा खउडितच् माम्। 

रामं सभव सुच्चाप्य मम लोकमवाश्रयात् ॥* 
लथा। 
“माखिण्येतु खंप्रापरे ग्म शक्ररेवति। 
पौरेमास्यां इरे; खानं समकामपलप्रदम् ॥ 
खम्यतीधेखमः करूपस्तदास्ते निन्भलः शुचिः । 
तदा भोगवतौ तच्र प्रतं भवति दिषणा; १ 

तसात् ग्येषयं खसु होमाज्येः कलसेचनेजेः 
खापयन्ति तदा श्छ सततं तं इलायुषम् ॥ 

जच्ाष्नि इरे; खामसक्छवं परमाद्ुतम्। 
उल्खदोषे न हौयेत तस्छात्तदृयत्रतश्रेत् 1 
जन्मनां चयकारित्वाष्नग्मयाज्ा प्रतिष्िता। 

च्येरष्छानं भगवतो ये पश्यन्ति चदान्विसाः। 

५: 
यात्रा 

जति भवाग्धौ मच्जन्ति याज्रायां यतमानसा;। 
ष्ये च सपन कुष्धात् षिष्णोजेष्लवासरे ॥ 
रेनन्दिनन्तु दुरितं प्चमासत्तवपेजम् । 
ज्रऋ्दत्यासहस्लाणि ज्ञानाज्चागक्तानि च॥ 

खगंस्तयसुरापानगुरतख्ययुतानि च । 
कोटिकोटिसहस्राणि चुद्रपापानि यानि च॥ 

खन्दाणयेव प्रणश्यति पौशेमास्यान्तु वासरे । 
पूरषखक्तमन्तरेय पावमाग्धा तयेव च ॥ 
मारिकेलोदकेनाय तथा तालफलाम्बुना । 
पशाच: श्रोलतोयेदु वैाकपू रवाचितेः ॥ 
यवोदकेग शुद्धेन सथा पुष्योदकेग च । 
खापयित्वा जगत्रायं पूजयेत् परमेश्रम् ॥ 

ॐ चं चटा नमः इति घरटावादं बिवैदयेव्। 
य ख्व कुरते विद्धान् ब्राञ्चणः च्च्य; शुचिः 

खन्यपापेः प्रसुध्येत विष्णुलोकं च गच्छति । 
चतुदश्यं इए मखं कारयित्वा सुशोभनम् ॥ 
स्गन्विधूयप्रभिं चन्दमाम्भःसस॒चितम् । 
श्वं मण्डं प्रतिष्धाप्य कलसागधिवाखयेत् ॥ 

इवाचितं जलपूगं पावकं कलसं न्यसेत् । 

जयशब्दो ख स्तुतिभिनौंयते जभदीच्वरः ॥ 
जयसख राम शष्छेति जयभद्रति चोदित । 
मौयते मच्देशग्तु निश्ौये बादशादिभिः ४" 
अथ रथयाजा। सछन्दपुराशै। 

नगुख्िकास्यां महायाचां प्रकुन्वौयाः चितौ- 
शर ¦ । 

चऋषाएस्य सिते पचे हितौया पुष्यसंयुता ॥ 

सख्यां रघे समारोप्य रामं मां मद्रया सद । 
याजोल्छवे प्रत्तााय प्रौखयेच्च दिजान् बहून् ॥ 
चाभावे तिथौ काया षडा सा प्रोतये मम। 
प्रां सरितसतौरे मम याचा भविष्यति 
च्यष्मे दिवसे सम्यान् रथान् माद्य विभूषयेत् । 
भवभ्यामागयेर वासेषु परौतः खण्डद्धिदान् ॥ 
दचिखाभिसखोौ याचा विष्णोरेषा सदलेभा । 
यथा पन्वा तथा चेयं तै रे सक्तिप्रदायिके ॥ 
अष्टा विखजेच्छक्रं तदर्देन तु पामतौम् ५५ 
इतिवत् तिथिनगा रुकादो बोहद्यः। 

“तिचितेकेन दिवखश्चानरसमानेन कौत्नितः १५ 
इति विष्छुधरम्मो तरात् ॥ 

यत्त्। 
“आषाएख्य सिति पचे भद्रा खा पृष्यसंयुता। 
याजोतृखवं प्रकुव्बौ थास्छभावे पुष्य ण्व डि ॥ 

इति देष्वरसंड्ितायां व्वनाग्तरम् ॥ 

सद्रेकश्पिकप्रयोगान्तरविधायकम् । पाग । 
“चआाषाएुख्ख दितौयायां रयं कुखादि शेषतः । 

च्याषाएशुकलेकादण्यां जपद्ोममरहोलषम् ॥ 
भात; परं हि छष्यस्य याजोान्तरमपेच्चते । 
च्च खयं चिलोकेशः स्यन्दनेन कुत् इलात् ॥ 
नाशयन् खन्येपापानि षे वधं बरलेदसौ । 
रथस्थितं जन्तं तं मदहावैदौमडोद्यवे ॥ 
चे पश्यन्ति सुदा भका वाखस्तषां इरे; पदे। 
खं खलं पुगः सदयं प्रतिन्रातं हिगोत्तमाः॥ 
जातः श्रेषःपदो विष्योरुत्छव; शाश्च सम्मतः । 

यात्रा 

रथयाचेव याज्राणां सुस्येव्याह प्रजापतिः ॥ 
महावेदों ्रलन्तंतं रथ्यं पुरुषोत्तमम् । 

बलभगरं सुभद्राष्ठ उदा सुक्तिने चान्यथा ॥ 
चऋाषाएस्य खिति पचे दिने विष्यो; गुभप्रदे। 

प्रतिष्टाप्य सन्डद्वन विधिना पून्नवदधिजा 
रथं नरो इरेः कुयात् खाखनं सुपरिष्कतम् । 

भूषयेदिविधभेक्वा वश््रालङ्कारमास्य 

ष्टद्ङ्गपण्वाद्येख भेरौएक्षादयस्तथा । 
नटनभेकसुसख्याख्च गायना बहवस्तथा ॥ 

चेष्या यौवनदर्पाएया रूपालङारभूषिताः। 
ध्वलाख्च वहवस्छतच्र पताकाधिद्धितान्तराः ॥ 
गरुड्ष्छ ध्वजं कुयात् रक्तचन्दनमिशितम्। 

दौषेनासं पौतदेषहं कु लाभ्यां विभूषितम् ॥ 
च्छ चुखदष्सेजमयं सग्वालङ्कारभूषितम्। 

देयाः प्र्मष्वजं कुणात् पदमकाडविनिम्भितम्। 
सप्रच्छद्मयं कु्याच्छौरिो लाङ्गलभ्वजम् । 
सारथिं वालिनप्पोव बलं बलसुदान्वितम् । 
रकम ङ्गे दा तेव लवे; सु्ोभनम् । 
इत्थं सुघटितं तन्तु रथं देवच्चयस्य च ॥ 

अरुणोदयवेलायां देवे तस्मात् प्रपूजयेत् । 

ब्रास्मरेष्यवे; सादे यतिभिश्च तपखिभिः ॥ 
विक्ञापयेद वदेवं याचाये स शताञ्जलि; । 
सलः कपूरपर्येश्च स॒मनोभिरवाकिरत् ५ 
प्रथि प्रोभनखक्तानि प्रपठन्ति दिजातयः। 
के चिग्भङ्गलगाथाश्च केचिच्जय जयेति च ॥ 

जितग्बु इति मन्वं वे केच्चित् पुष्ये जपन्त च) 
खतमागधसस्याच कोरि का्णौ' सदा जगुः ॥ 
चश्चेरोभभारोवेशवोणामाधुरिकादयः। 
शब्दायन्ते सुमधुरं गोविन्दविजयान्तरे ॥ 
र्वं प्रत्ते समये छच्यं रामपुरःखरम् । 
नयन्ति विप्रा भद्रा चत्ियाञ्च विश्स्लथा॥ 

करे एत्वा जगन्नाथं नामयित्वा रयच्रयम्। 

रामं भव्राष् छष्यष्च रथमध्ये निवेश्रयेत् ॥ 

पूजयेदपत्ारन्तेः अह्वाभक्तिपसंयतः 

रथ च्छायां समाक्रम्य रक्षतां पोहति । 
सद्र सक्ततन् खधजेरे पापसंहतिम् । 
चमाग्बदृष्टिसिक्तग खगे ङ्गा गणं पलम् ॥ 
ये प्रजामं प्रकुन्तितिभ्पि मोक्षमवाश्ुबुः। 

च्लुगच्छन्तिये छष्छंते देवतुख्यवियहाः ॥ 

चेदे; स्तुवन्ति वेदानां वक्तारो मोक्तभागिनः 
इतिष्ठाख्पुराणादरः स्तोजेव्धापि ससं स्कते; । 
स्तुवन्ति पुर रौकाक्ं चे प्रे विगतकल्मषाः । 
लै ञे जयन्ति पापानि जयशब्दः सुवन्तिये ॥ 
मैनं कुरते वापि गायन्त्य नरोत्तमा; । 
बेष्यवोत्तमसंखरगा मूत्त प्रा्रोग्यसं शयम् ॥ 

भामानि कौेयिष्यन्तिनते यान्ति यमालयम्॥ 
जयस्व रामरृष्येति जयभग्रति यो वदेत् । 
म माढगभ वासोभ्स्य स श्व देवत्वमाप्रयात् ॥ 

चामरेद्येजनैः पुष्ये; स्तवयोश्चोगचेलङ्ेः । 
रथस्यामरे स्थितो यो प्रे वीजयेत् पुरुषोत्तमम् 
खंवौज्यमानोऽखरो भिदे वगन्धन्धयो लितान् । 
सडक्तेतु भोगानखिलान् यावदाङूतसं षम् ॥ 



किक 

याला 

नातः परतरो लोके महाषेदौमहोत्पवात् । 
सन्वेपापडरो योगः समतौयेपलपदः ॥ 
छष्यसुदिश्य ये तच दानं ददति वे गराः । 
यतृकिश्िदच्चयपलं मेरुदानेन सं मितम् ॥ 

गुखिकामख्छपे यान्तं भद्रा्ष्यं सदहाप्जम् । 
तच्रातपश्रान्तगाचं दपेशेष्वभिषिचयेत् ॥ 
पश्चान्टतैः शौततोओे; पुष्यकपूरवाखिते; । 
मारिकैलजलेनाय तथा तालफलाम्बुना ॥ 
रलोदकेन शुद्धन वथा पृष्योदकेन च । 
सग्वाङ्गमनुलिप्येच चन्दनेन्दन्टदुडप 
सगन्िमाच्याभरसेश्वोनचेकेः सोभः । 
चामरै जलाय प्रौतसेयेलनेस्तथा 
बौजयेत पणरौकाच्ं सुभद्रां व्लमेव च। 
धिताभिः पानङदंपरेस्तथा खरविकार कैः! 

चैरनारिकेसेशच नागारम्भाषलादिभिः। 
सथा ्ौरविकारश्च पनसरिच्ुभिस्तथः 

बाधिते; प्रौततोये ञ्च गन्धताभ्बलपच्चफो; । 

खकपू रलवङ्गादाः पूनयेत् परमेश्वरम् ॥ 

रथच्रयस्थितं दैव्यं ये एरषषभाः। 

पर्च्विणं प्रकुयन्ति चिष्वतुःसप्र रव च॥ 

ससोभ्पराक्ञं देवेशं दटचिणानिलवौलितम्। 
शनैः शननेयेदिष्णु" मष्चकस्य च मध्यमे ॥ 
शवं व्रजति देवेशे खश्चास्तं गतोएमवत्। 
ौौपकानां सस्रा च्जालितानि गरैस्ततः ४ 
भखपे वासयेह वान् गुखिकाख्वो मनोहरे । 
चारचन्द्रातपे चारमाल्यचामरभूषिवे ॥ 

पूभथिला जगन्नाथं तोषयेत् गौतवृ्यकेः । 
उपष्ारादिभिस्तत सप्ताहानि जनादेगम् ॥ 
सप्राष्ं ये प्रपश्यन्ति गुिकामखछपे स्थितम् । 

मा रामं सुभद्रा विष्णसायुच्थमाभ्नयात् ॥# 

दिवा तदश्रेगं पुरयं राच्ौ दश गुखं भषेत् । 
यत्किथित् कुरते कम्मे कोटिकोटिगुथं भवैत् ॥ 
खनये मेरसमं दानं खनं खसमा हिजाः। 
म वेद्यां गते रष्ये योगोभयं खलु दलेभः ॥ 
अर्ोदयादयो योगाः ख्छम्टेन परिभाषिताः । 
महावैद्यास्ययोगस्य कलां नाहं न्ति घोङ्ग्ौम् ॥ 
च्या च पुगः छत्वा दशिगाभिसुखानथान्। 

इचि णाभिसखौ यात्रा विष्णोरेषा प्रकौक्तिता॥ 
कार्य्या प्रयत्रतः खाहि शक्तिसक्तिप्रदा भवेत् । 
दश्िखाभिसखं यान्तं छष्यं पश्यति वे गराः॥ 
न तेषां पनराटत्तिः सख्नेतन्न संशयः । 

एराविदो षदन्येतां याचां गवदिगाद्मिकाम् ॥ 

सख्याः संकौतैनादेव निम्भलो जायति नरः । 
सावतोयं मह्ायाच्रा घो यथा कतत मिच्छति॥ 
सोपि विष्यप्रभावेन तैङुष्छभवनं ब्रजेत् + 
उद्व सप्रएुरषान् पापावलिखमन्वितान् ॥*8। 

च्य शयनयजा। स्कान्दे । 
आषा शुकदादश्यां कुथात् खापमद्ोल्छवम्। 

समणले रचयेत्तच्र शयनागारसुत्तमम् ॥ 

देवस्य परतः शय्यां रत्रादिभिभ्मितोपरि। 
आस्त च्टदुचेलादि दुचौनोत्तरच्छदाम् ॥ 

प्र रधूललिविचिप्रं खा्ठुचन्दरातपां शुभाम् । 
= ११ 10 
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याबा 
परष्यगन्धयुतां सुक्तारञ्जिता चन्दनाङ्धिताम् ॥ 

साधुदारां शुभां च्िग्धां | 
श्वं खापण्हं छत्वा निश्रौय स्वापयेद्धिसम् ॥ 
संपूज्य भावचेदेकयं तेषां टष्णादिभि; सद । 
रुद्यहौति च संप्राथये स्वापाये परमेष्ठरम्॥ 
नयेच्छग्यारहदारं वासयेत् घटिकाच्यम् । 

पश्चान्डतैः सापयेत्तान् एथकपलश्रताधिकेः + 
सगन्धिचन्दनेलिप्रान् वस्तालङ्करणादिभिः। 
पूजयित्वा ययान्धायं प्राञ्जलिं ज्रसुचरेत् ५” 
लगद्न्दय दत्यादि। 

^सुडपर कारयेदारं विष्णोः शरयनवैश्सनः । 
स्वापयित्वा जगत्राथं लभते सुखसत्तमम् ॥*५॥ 

अथ पा्ेपरिवभेनयाच्रा। 
श्वयति संप्रवच्यामि पाश्वेस्य परिवततेनम्। 
नभस्य विमले पञ्चे संप्राप्ते इरिव्रासरे ॥ 

विष्यो; खापयहहवारं शरमेगेत्वा प्रविश्य च । 
नमस्कद्य जगच्रायं पङकग्यिवं हदा 

अवधाय शगेद्धारं पूजयेद् पच्ारकेः। 
प्रणम्य भका तत्पादौ खडापयेदु ्तरासंखम् ॥* 
मन्म ण्ठेत्। 
«ॐ देवदेव ! जगन्नाथ ! कल्यायं परि कश्यय । 
परिटत्तमिदं सन्द यथा श्थावरजङ्गमम् ॥ 
यत् ईषु चैश्ििरेव जायतस्वश्रसपप्निभिः। 
जगद्धिताय सुप्नोएसि पान रिवय ॥ 
परिवभैनकालोभ्यं गतः पालनाय तै। 

श्वदट्यजोभ्यं शकरो?पि ध्वे तित् खसतस्तकः। 
इश लत्पादकमलं विसुख +} सष्वलम् । 
मष जलं ज्ञावयति प्रजापालनदेतुकम् 

इति शंप्राथं देषैशं विनयात्तोषयेत्ततः । 
जमेच्ामरेद्धोव वौजयेत् परमेश्वरम् ॥ 
स्गन्धि्न्दमेरस्य सब्धाङ्ग परिलेपयेत् । 
ष्ठादूनि भच्यद्रथाणि पायसादौजि दापयेत् ॥ 
शग्याणडहारि विभोः श मेभेत्या निवेदयेत् । 
दैवसुदिश्य यत् कुष्धात् समेमश्चयतां ब्रलेत् ॥ 
पां च जच्छदिवसे उपवाखपरो भवेत् ५» 
वै आाश्विनशुेकादण्यां पूरवयोक्तधिधानेन 
शल्यस्य वामपाश्वंपरिवसेवं काशम् । 
मतान्तरे । 
“शुने चेवाच्िने मालि महामाया प्रपूजयेत् । 
सौवौ' राजतीं मात्तौ" विष्यमायं महेच्वरौम्) 
शिला चेव म करेया कदाचिद्िष्णुपूजकेः ५५६॥ 
अथोल्यानयाच्रा । 
“रुकादश्यान्तु कारिकां शुङ्ञायां एथिवौपते। 
छष्णसुत्थाप्रयेद्धक्या पूजयित्वा जगद्गुरम् । 

पूमभवत् पूजयित्वा तु प्रातमेन््ं ससच्वरेत् ॥” 
मनवस्तु । 
«ॐ उत्ति दैवदेवैश्र ! तेजोराशे जगत्पते ! । 

वौच्येतत् सक्रलं देव | प्रसुप्तं तव मायया ॥ 
प्रफुलएखटरौकाच ! श्रीहरे ! शयनेन वे । 
त्वया इष्टं जगदिदं परमं सुखमेष्यति + 
येतेसखाक्तः क्रिया; सन्धा; प्रवतैन्ते ततो धवम्। 
स्यत्थाप्य जगन्नाघं वेवीणादिनिःखमै; ॥ 

याना 

जयश्न्देस्तथा देवं गयेदयुनंग्यमण्डपम् ४ 

तलेनाभ्यज्य तोयेन खापयेत पूरुषोत्तमम् । 
पश्चाण्टसेनांरिकेलरसे; पलरसेस्तथा 
सगन्धामलकेनाथ यवकल्कन लेपयेत् । 

चर्पयेत्तलसौव्चगो लि पयेहग्व चम्द नेः ॥ 

पुष्यवासिततोपरेशख कुश्रर तोद कैस्तथा । 
खापयित्वा चयेत पापं बह्लन्मोपपादितम् + 

महोपचारै; खंपूच्थ विष्णु" गौरालये्ततः। 
शताञ्जलिएुटो भूता प्राथेयेत् परया सुदा ५५७५ 
अथ प्रावरण्याचा। 
“मागे शौर सिते पचचे कुर्यात् प्रावरणोक्छषम् । 
छवा इदा गरो भका वेष्यवं लोकमाश्रयात् ॥ 
वासोए़धिवासं कुर्व्वीत पष्डन्यां निशि कम्भ- 

वित् + 

प्रभाते मखलं चुर्य्यात पदामदृदलान्वितम् ॥ 
दिक्पालान् पूजयेदिष्छु चछेचपालं गणाधिपम् । 
चखप्रचणडौ च ब्डिखतुदिदु प्रपूजयेत ॥ 
सण्ध्ये स्थापयेट्यन््ं चालयेदुष्यवारिणा ) 
पूजयित्वा जगन्नाथं गन्धतेलेन दौपकम् ॥ 
दश्वा छष्छाय भक्वा तु गौतवादोनेचेन्ि्राम् । 
प्रातः प्रपूजयेदवं गानाद्रये; सथोमनेः ४ 
खप्रभिः शप्तभिरंवान् वासीभि; परिवेष्टयेत् । 
सखवलेष्च सन्धाङ्ध प्रौतप्रावरणेदिजाः १ 
दूगएचसतैः परपूष्याथ कुरयापनौ रालनां विभोः । 
भगवन्तं खस्चदिश्य प्राञ्च ॐेभ्य; प्रदापयेत् ॥ 

गुरुभ्यश्चान्धदेवेभ्यो दौनागाथेभ्य रव च । 
श्ौतप्रावरणं दद्यात् सक्त परमया सुदा ॥ 

ददाति भगवान् प्रीवस्तसो दरमद्त्तमम् ॥*ल। 
च्य पुष्यच्ानयाच्रा। 
“पश्चा नोत्यवं वच्छ यथोक्तं ब्रह्मणा एरा। 
पष्य ण "च खंदुक्ता पौ येमासौ यदा भवेत् । 
पौषे मालि वतु तत् श्यात् पुष्य खागोत्छवं इरे; ॥ 
चकुरश्योनिश्ायाशु कुम्भागामधिवाखमम् । 
राच्ौ जागरणं छतवा प्रातवेद्धिं प्रकौरयेत् ॥ 
जद्चविष्णुश्िषेभ्य च प्रयेकं घमिघं क्रमात् । 
जुहुयात् पूजयित्वा तु वदन्ते पुरुषोत्तमम् ॥ 
पूजयेदुपच्ारश्ु च्याद्े प्रतिविग्बितम्। 
सत; परषखक्तेन कुम्भांस्तागभिमन््रधेत् । 
कमात् देवस्य ्िरखि सञापयेदिधिवत्ततः॥* 
छतास्रन् । 
“लतः पर्चाष्तेजैव वासदेवच्व चालयेत् । 
लचपया युक्तं एनिंप्र उपन्चार; प्रपूजयेत् ॥ 
दूाङकरादोः स्ठुतिभिर्वादयः खंपूच्य केशवम् । 
समम्तादिकिरेदेवं कपू रद्य; सुतष्टलानृ | 
गौ राजयेष्णगत्राधं कपू रयुतवत्तिभिः। 
सतः प्दचियं शत्वा दखवत् प्रणमेत् चितौ ॥ 
एष्यच्ञानोत्यवं पुण्यं ये पश्यन्ति सुदान्िताः। 

सन्यसम्यत्रकामास्से वरलेयुर्ष्यवं पदम् ॥*६॥ 
अथ नवशस्ययाच्ा। 
५ रया दयनसं क्रान्त्यां गव शस्य महोल्धषम् । 
खंक्रान्ते, पूम्धदिवसे नव॑ शालिं सुङुड्िमम् । 

भाखादपून्नदेशे दु ख्यापयित्वाधिदाखयेष् ६४ 
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तथा च पाद्य। 
“खक्रान्त्यां माघमासस्य साधिवासिततच्डलान् । 

निवेद्य विष्छवै भक्रया इमं मन््सुदौरयेत् ॥ 
त्वयि तुष्टे जगत् सब्यमत्रेन प्रभविष्यति। 
रच्च सव्ये जगन्नाथ ! गद्यतां पिश्कं शुभम् ॥ 
न्राक्षणान् भोनयेत् भक्तया दैवदेवपुरःस्थितान्॥” 

च्भ्यश्चैप भगवद्धक्तानित्यादि ॥ 
“नेन वाखसावैय दू सर्प पपुष्यकः । 
पूजयित्वाभिमन््रेण छष्यस्लामभिरच्चतु ॥ 
पुनः प्रभाते देवेशं प्रलिपेहन्धचन्द मैः । 
वस्त्रालङ्कारमाल्येश्च पूजयित्वा यथाविधि ॥ 

नौरालयित्वा देवेशं तष्डलानधिवासितान् । 

स्थालोषु पाकपाचषु मधुखखाव्यमिधितान् ॥ 
पङ्क्तिशः स्थाधयेदसे गन्पृष्याच्ततान्वितान् । 

खपूपं पायसं रत्वा दद्नारे चक्रपाणये । 
दशवगेकपिषटश्च विषो; प्रियतरं परम् ॥ 
ॐ जौवनं सख्भूतानां जनकस्ं जगटृ गुरो ! । 
तन्मया; शालिनो दते त्वयैव जनिताः प्रभो ! ॥ 
लोकानुयहणार्थाय रहौतला चिचविग्रहम् । 
तव प्रये छतानेतान् खहाण परमेश्वर ! ॥ 
त्वयि तुष्टे जगत् खन्धमनेन प्रभविष्यति । 
स्वाहाकारसख्धाकारवषटकारा दिवौकसाम् ॥ 
च्याप्यायना भविष्यन्ति तेनैवाप्यायितं जगत् । 
रच्च सव्ये जगन्नाथ! तन्मयं चराचरम् ॥ 
इति संपराये देषैशं शालौंस्तान् विनिवेदयेदर॥*९०॥ 
अथ दोलयाच्रा।., 

“फाल्गुने मासि क्वौँत दोलारोदणसुत्तमम्। 
यच क्रौडति गोविन्दो लोकालुयदइशाय ते ॥ 
प्र्ज्चै देवदेवस्य गोषिन्दास््ानतु कारयेत् । 

पल्गत्वं प्रकुर्वीत प्चाहानि चष्ानिवा) 
फाल गन्धाः पून्वतो विप्राश्तुदे श्यां निश्ासखे । 
बहू1तखवं प्रङ्व्वौत दोलमरपयपृन्बतः ॥* 
पाश्च) 
“प्रौयेमास्य्ां समारभ्य परखम्याख्ध समाप- 

येत् ॥*९१॥ 

चय मद्नभञ्जिका याच्रा। 

^वासन्तिकां समास्यास्ये यात्रां मदनभञ्जि- 
काम् । 

यस्य छतायां उद्टायां प्रौणाति पुरुषोत्तमः ॥ 
चेचगुक्तत्रयोदश्यामादरेत्तत् खणलकम् । 

देवस्याये विरचिते मपे साधिवासिते॥५१२॥ 
इति याच्रातच्छम् ॥ 

देयाः षोडश्प्रकारो्छवः । यथा,-- 

^वश्रएखे मख्याच्रा चच चन्दनागुरुकल्यना । 
व्ये महाक्तानयात्रा अस्वा चौ दिनच्यम् 1 
अषाए़ रथयात्रा च दिगदिनयापिनौ परा। 
आये ललयात्रा च वस्वभूषगचामरै; ॥ 
भाव्रं याजा धूननास्या चद्डिकाया दिनत्रयम् । 
च्याश्छिने च महापूजा यात्रा यज्ञवक्षिप्रिया॥ 

कारिक दौपयाच्रा च नवान्रमयदायये। 
पौषे चाङ्गरागयाचा वच्छालङ्कारभूषसी; ॥ 
माधे मासि महादेवी स्टन्तौ च 'तुदेप्रौ । 

डटः 

याल्ला 

दोलाकलिः फाल्गुने च चैते यात्रा चतुद्टयौ । 
दूतौयाच्रा रासयाच्रा वासन्तौ नौलयाचिका। 
र्वं यात्रा मवा प्रोक्ता षोड्ग्रौ भवमोचनी ॥ 

ति वामङ्गेख्रतन्त्रे ५४ पटलः ॥ 

(रोगिदश्रेनाथे भिषजां याच्राविवरणम् । यथा, 
^द्दानीं निगमे पत्त | प्रवेशे वा गस्य च। 
श्युभाश्भाणि सञाणि वच्छयामि शकुनानि श्व॥ 

राजा गलो दिजमयरकखज्जरौटा- 
धः भरकुन्तरजकः सितवश््रयुक्तः। 

पुच्ताज्विताश्व युवतौ गणिका च कन्धा 

श्रेयः सुखाय यश्रसां प्रतिदश्रयन्ति ॥ 
नटाञ्ापो भासदहारौतश्वक्रो 
भारदाजोच्छिक्रण्कागसंइ्ः। 

रुते श्वष्टा दन्ति वाय सदे 

कद्यावैश्रो नगेन खरेयसे च ॥ ` 
खरपोलको वानरः करश्च 

गोधा त्तः लकलाश; शश्च । 
र्ते रिष्टानिगेमे वा प्रवेशे 
काथाघातो नोपकारेष॒ शस्ताः ॥ 

ष्टगो वा पिङ्गलो वापि प्रशस्ता दिक सद्ा। 

निगमे वा प्रश्रे च दच्तिणाः शुभदायकाः ॥ 
खुकोवाज्नौणिवा पश्च सप्त वा नवधंस्यया। 
भाग्यकाले नराखान्तु ष्टगा यान्ति प्रदच्िणा;॥ 

शिखिदयगजमोधारासभो च्ङ्गरानो 
सखरपिककपोतो पोतकौ करौ वा। 
तद्बुविहगराजो मङ्गलाशं खिन स्यु- 
वेदति श्रकुनवेत्ता वामतो नि्गेमे वः ॥ 
तित्तिरि; कुररः कौष्ठः सारसाभासमभरूकरः । 
वमितु भश्रंसौ च निगमे कायसिद्धये ॥ 
काको दचिणतः खेष्ठो निगेमे श॒भदावकः । 
प्रेशर गदितः श्रेष्टो वामत; छष्णवायसः ॥ 

जालको हि शशकोऽपि ककंटो- 
कौन गदितं न सखाय । 

न शुभदशेना अमौ भवेयुः 
श्पेगोधाकछषफलाश्रविड़ालाः ॥ 
दष्रेनं हितकरं प्रवदन्ति 
खञ्ञरौटमरालष्िक्नराखाम्। 

वामत, खुभकराः; परबद्न्ति 

रानाघाटवराटकशुकञ्च॥ 

इति शुभाशुभशङकनामि ॥* 

इति इारौते हदितौयस्याने सप्तमेएध्याये \ #॥ 
तथाच 
^ग्रावकाष्टपलाशानां खुव्कानां पयि सङ्गमाः। 
नेष्यन्ते पतिता न्तस्यदौनान्वरिपवस्तया ॥ 
ग्टदुश्नौ तोभ्नुङूलंश्च सगन्धिश्चानिलः खभ; । 

खरोष्योप्निष्टगन्यञ्च प्रतिलोमश्च गद्दितः । 
सन्थगन्दैदादिषु खदा हेदश्न्दञ्च पूजितः ।. 
विद्रध्ुदरगुचछोषठ भेदश्रन्दस्तयेव च ॥ 
रक्तपित्तातिषारेषु रुडशन्दः प्रशस्यते) 

खव व्ाधिविश्रेषैय निमित्तसुपधासर्येत् ॥ 

तथवाक्रुल्हाकरमाक्रन्द्रुदितस्नाः। 

दयां वालपएरौषायां शब्दो वै गरहंभोदयोः ॥ 

याटत्तः 

प्रतिषिद्वं तथा भख' चुतं सवलितमा इतम् । 
दौग्भनस्यष्च प्रेदस्य यात्रायां न प्रशस्यते ॥» 

इति सुश्रुते खचस्थाने २६ अध्यायः ॥) 

यादः, प, ( यादस जलानां जलजन्तूनां वा 
देशः । ) ससद्रः । इति हेमचन्द्रः । ४ । १३६. ॥ 

यादः, [स्] कौ, (यान्ति वैगेनेति । या + असुन् 1 

वाङ्लकात् दागमञ्च।) जलजन्तुः । इव्यमर्; । 
९।१०।२० ॥ ( यथा, भगवद्गौ तायाम् ।२०।२६। 

«अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो वादसा- 

म्म् ॥” 

जलम् । इति निषण्ट; । १।१२॥ ) 
याद्ःपतिः, पु, ( यादसां पति; । ) ससद्रः। इव- 

मर; ।१।६६।२०॥ वरुणः । इद्यनयपालः ॥ 
यादवः, पु, ( वदोरपद्यम्। यदु+अणश्। ) 

ओरोकवाः। इति शन्द्रन्रावलौ ॥ ( वथा, भग- 

वङ्णौतायाम् ।११। ४१। 

“सखेति मत्वा प्रसभं यदृक्तं 

डे छण! हे यादव | हे स्खेति। 
च्नानता महिमानं तवेदं 

मया प्रमादात् प्रख्येन वापि ॥) 

ययातैर्ष्वैशएुच्चो यद्स्तस्य वंशः । यया,-- 
“ययातिर एचचस्य यदो शं नरषेभ ! 1” 
इद्यपक्रम्य । 

«माधवा टष्ययो राजन् यादवाञ्चतिसं शितम् ॥* 
इति ग्रीभागवते ६ स्छन्पे २३ अध्यावः॥ 

(यदुसम्बन्धिनि, चि। यया, भागवते । ११।१।६ । 

^«मन्पेएवनेननु गतोप्प्यगतं हि भारं 
यटूयाद्वं कुलमहो अविसद्यमास्ते ४५) 

यादवौ, श्लौ, (यदोरियमिति। यदु + अण् । ङोप् ।) 
दुर्गा। इति चिकाणडश्रषः॥ ( यड्वंश्ौयस्त्ौ- 
सामान्ये । यथा, महाभारते । १।६५।१३। 
«प्राचीन्वान् खलवश्सकौसुपयेमे यादवीं तस्या- 
मस्य ज्ञ संयातिः ॥*) 

यादखांनाथः) पु, ( यादसां जलजन्तूनां नाथः । 
ष्या अलुक् । ) वरुणः; । इति हलायुधः ॥ 

धादसांप्रतिः; पै, ( बादषां जललन्तनां पति;। 

षष्टया अलुक् ।) सपसद्र; । इ्रमरः। १।६।६४ ॥ 

वर्खः। इति मेदिनी । ते, २३२ ॥ ( यथा, 
देवौभागवते । ३।६। ६५ । 

«अश्विनौ वसवस्छष्टा कुवेरो यादसांपतिः ॥» 
कचित् विश्रोषणमपि। यया, मार्वख्छेये ।२२।११। 
“यावद्न्तजंले देव वरुणं यादसां पतिम् \) 

याटक, [श्] चि, (य इव दश्यते। टश +^व्यदा- 
दि दश्रोभ्नालोचने कञ् च् ।” ३।२।६० । इति 
्वकारात् किन् । “खा सञनान्नः |“ ६।३।६.१ । 
इव्याकारादेश्ः।) य इव इश्यते सः। इति 
सग्धबोधवयाकरणम् ॥ येमन इति भाषा। 
( वचा, भागवते । 8 । २६ । ६8। 

“नानुभूतं कचानेन देदेनाटर्मश्चतम्। 
कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादगाल्मनि १*) 

यादत्तः, चि, (यद्व इश्यते यमिव पश्यति वा। 

खश् + “दशनः क्सश्च वक्त; ।* ६।२।६० । इति 



# 

यान 

वािकोक्तेः क्सः । “असनासरः ।*९।३।६.१। 
इत्यत्र “टश्च चैति वक्तव्यम् ।* इत्यात्वम् ।) 

यश्व टश्यते सः। इति सुग्धबोध्याकरणम् । 

येमन इति भाषा॥ 

याड्श्ः, चि, (यदव डश्यते। टश + “व्यदादिषु 
डश; इति ।*३।२।६० । इति कम् । “च्छासब्य- 
नानः |» ६।३।६१ । इ्व्याकारादेश्ः। ) वश्व 
इश्यते सः। इति सुग्धबोधव्याकरणम् ॥ येमन 
इति भाषा । (वथा, मनुः । ४।२५७४। 

५याडश्रोएस् भवेदात्मा याट शख्च तिक पितम् । 
यथ चोपत्चरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥” 
स्तियां वादश +) 

यादोनाथः, प. (यादसां नाधः।) सस्तद;। 

ति रालनि्षेरटः ॥ ( वरुणः । दति यादसा- 
नायशन्ददश्रंनात् । ) 

यादोजिवासः, पु, ( यादसां निवाखः ! ) जलम् । 

दति हेमनच्न्रः। ४।१३५ } 

यानं, ज्ञौ, ( या+ल्ल॒ट् । हव चैदित्वात् पलिङ्ग- 
मपि।) राज्ञां सन्ष्यादिषड़गुणान्तगंतयुण- 

विशरेषः। तत्त॒ उपचितश्क्तेः छतग्लराद्- 
रच्तस्य शचोरास्छन्दनाय याच्रा। इति भरतः ॥ 
( यथा, देवौभागवते । ५।४।११। 
«<यानम्यधुना मैव कद्यं सखा पुनः ॥» 
यान्नेनेति। या + ल्छट् ।) दख्यश्वरयदोलादि। 
तत्पथ्चायः । वाहनम् २ युग्यम् ३ प्रम् ४ धोर- 
कम् ५। इयमरः; ।२।८।५८॥ विमानम् द चङ्क 

रम् अ यापनम् < गतिमिन्नकम् ६। इति शब्द 

रन्नावलौ ॥#॥ ( यथा, मनु; । ३ । ६४ ६५ । 

«शिस्पेन यवष्टारेय मूदापदने ख केवले; । 
गोभिरग्श्च याने कष्या राजोपसेवया ॥ 
च्ययाच्ययालनेदधैव नास्तिक्धेन च कम्भणाम् । 
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानिद्धौनानि मन्त्रतः ।") 
चथ चतुष्यदयानोर्शः। 

^ये ब्रह्मनाब्यादिविषेदतोभ्मौ 

मया निरुक्ता इद वाजि्तस्याः। 

दिशानया समेचतुव्यदानां 
मेदो विधेयो विद्षादरेण ॥ 

तथा यथाश्वादिकपोषेन 

यानेन वा दोषगुणौ भवेताम् । 
तथा तथेवान्यचतुष्यदानां 
श्रकौत्तितौ दोषगुणौ बुधेन ॥ 
वरमयानसपोषणमेव वा 

वरमिवान्यशरौरमपोषणम् । 
न खलु टोषयुतं च वतुष्यदं 

स्तरति परष्ठति प्नोभनचेतनः ॥ 

राविन्द्रदूःषयति प्रयोषटश्तं यथा। 
तथा खव दूषयति दोषडुर्चतुष्यदः \* 

इति चतुष्यदयानोर् श्र; ॥ # ॥ 
अथ हिपदयानोर्श्रः। 
“मारुतैः पचिभिर्व्वापि तथान्येहिपरेरपि। 
यानं स्याद्विपदं नाम तस्य मेदो ह्यनेकधा ॥ 
खामान्य विग्रेषञ्च तस्य मेदो दिधा भवेत् ॥* 

३९८ 

यानं 
तच्च सामान्यं यथा,-- 

शयानं यद्विपदाभ्यां सत् तदोलादिकसुच्यते। 

"चतुरभिंयक्तिसंयुक्तेदरधातुगुणाभ्बर; । 
दोलेति कथ्यते तेषां नियमोण्यं प्रदश्यते ॥” 

तच्र समयः । 
^“खपेन्रशलाद्िश्रिवाम्िव् 
शस्तन्दतारातिध्यियोगलमे । 
इश्क्षिमापुच्चयमादव्ं 

दोलादिकारोहणमायमिष्टम् ॥ 

दश्डकाष्टस्य नियमे निवमण्कचदट््डवत् । 

कनकं रतं तान्न लौहं धातु चतुदटयम् ॥ 
चतुविधानासदिरटं त्रलादीनां यथाक्रमम् । 
सराणामस॒राणाख् चातुश्चणयेसदाद्धतम् ॥ 
चिदस्तसभ्मितो मध्ये तदङ्क पार््च॑योदंयोः । 
विजयानाम दोलेयं विजयाय महोचिताम्॥ 

विजया मङ्गलाक्रराशिवा जग्रा शुभाक्रमात्। 
वितस्त्यकंकसंटह्71 दोला; षट स्यः सुखात्रदाः॥ 
कुम्भश्च पड़ाकोषञ्च एद; पडत ख्व च। 
चतुर्विधानां दोलासु कल्याणाय चतुष्टयम् ॥ 
सः केवौ शुको श्टङ्गख्तुरयमिदं क्रमात् । 
जम्भाद्यमे निधातययं चतु विधमहोच्िताम् ॥ 
च्यन्नापि वल्मेविन्धासो विश्षेयो नवदखवत् ॥* 
भोजस्तु! 
गनः प्रस्थानदोलायां रण्दोलासु केशरे । 

न्टगो अमण्दोलायां क्रौड़ादोलास षटपदः ॥ 

सेजङ्गमः शचुराच्छे ठषभो दानकम्भेणि । 
दोलोपथुषरि न्दस्यो वष्भिमु नि्राखनम् ॥ 
यद्दक्रदखडं यानं स्यात् तत् परथङ्मिति खटतम् । 
चिदस्तसम्मितो यानस्तदद्धं परिणाहइवान् । 
पथङ्कः चेमनामायं मत्तः समाथंसाधकः ॥ 
चेमो रटद्यलंयो इःखश्चत्वार स्तं यथाक्रमम् । 
वितस््यकेकष ट्वा यथा चाणनं सङ्किन; ॥ 

मखिधातुगुणादौनां नियमः पूञ्छवन्मतः । 

विश्ेषमथ वच्यामि पथक्स्य यथाक्रमम् ॥ 

शक्तिश्च गजरैन्तख न्टगश्टङ्गन्तयैव च्व । 
च्पन्पादिकलातानां पङ न्यसेत् क्रमात् ॥ 
पद्मग्रगजाश्वालिदहंसकोकशकान् कमात् । 
ऋअदिव्यादिदश्ाजानां मश्िरूपेण विन्सेत् ४ 

महौद्राणां विश्रोषेण लिह मानेव शस्यते । 
निम्भाे शुक्तिदखाश्च राच्यभोगसुखपदाः ॥ 
तदे वावक्रदखन्तु खड़यानमिति श्छतम् । 

अच्यापि पून्वेवन्मानमणिधःत्वादिनिणेयः 4 
विश्चेषश्चरणोच्छ्रायः परिणाहाहवं सम्मितः । 
तदेव चेन्निश्चरथं पौठयानमिति ख्छतम् ॥ 
तस्य मेदो दिधा टखवक्रावक्रप्रभेदतः। 

भानादिकं पूञ्वतुच्धं विशेषाचतुरखता॥ 

रखवमन्धाजि सिश्राणि यानानि विविधानिच) 

सामान्यास्ानि जानौयात् पिल्पिभिनिंन्नि- 
तानि ै॥ 

मनोहरत्वं श्रुता उप्तेति गुणत्रयम् । 
प्रोक्तं ह्विपदयानानां सदलं भोजभूसजा ॥ 

इति सामान्यदिपदयानकथनम् ॥* 

याष्यः 

षति युत्तिकल्पतरः ॥ #॥ विशेषदिपदयानन्तु 

चतुर्दालशन्दं निष्यदयानोदशस्तु नौकाशरब्द 
द्रश्यम् ॥ (फलप्राषिद्ेतौ, चि । वथा, ऋगेदे । 
१० । ११० ।२। 

^“तनृनपात् पय ऋतस्य यानानृ 

"मध्वा समन्नन् खदयासुलिङ ॥” 
भ्यानान् फल प्रापि हेतून् प्रथो मार्गान् ।* इति 
तङ्गाच्ये सायखः ॥ या +भावे च्युट् । गतिः। 
यथा, वाभटे शारौरस्याने धडएध्याये । 
“यानं खरोद्माव्नारकपिश्ाद लगकर; । 
यस्य प्रतेः श्टगाल्वां ख न्ट्योवेतैते सुखे 1») 

यानपाचं, जलौ, (यानसाधनं पाम् । शाकपाधिव- 

वत् खमाखः। ) निष्यश्यानवपिश्रेषः । जहाज 
इति भाषा ॥ तत्रयाय;। वदह्िन्कम् २ 

बोद्ित्यम् ३ वदनम् ४ पोतः ५। इति 
देमच्वन््रः। २1५३६ ॥ ससुद्रयानम् ६ । दति 

वराद्पराणम् \॥ ( यथा, इरिदंश्रो ।१४५।६३। 
“खसु च्छ्रतै; चिमे पोषैः यानपातेस्तयव चच । 
नौभिख मिलिकाभिष्च शुशुभे वरुणालयः \) 

यानसखं, कौ, ( यानस्य सुखम् पुरोभाग; । ) 

रथादेः एरोभागः। तत््रथायः। 
इत्यमर; । २।८।५५॥ 

धूः २। 

यापनं, कलौ, (या+ण्िच् +च्छ॒ट। ) वैनम् । 
कालच्ेपयम् ॥ ( मधा, कामन्द कौये ।१७।३१। 
पूब्वसेनापतिनौँःचः कालयापनमाधितः ॥* ) 
निरश्यनम्। इति मेदिनौ । ने, ११२॥ ( यापय- 

तौति । या+ रिच् + च्यः । प्रापके, चि। यधा, 
भागवते । ३। २२ । ३३ । 

^अयातयामास्लस्यासन् यामा; खान्तर- 

| यापना; ॥*) 

यापना, श्छौ, जटा! इति भूरिप्रयोगः ॥ 
याप्यः, चि, (यापि-+यत् ।) अधमः। निन्दितिः। 

इत्यमरः ।२।१।५४ ॥ (यथा, ददत् संडितायाम । 

१६.। २९ । ४ 
“यदशुभमशुभेणन्दे मासजं तस्य उद्धिः 
शमपकमपि चैवं याप्यमन्दोऽन्यतायाम् ॥*) 

यापमौवः। ( बथा, हुश्चते निदानस्ताने प्रथमे 
च्पध्याये। 

“श्योणितं तदषाध्यं स्यात् याप्यं खं वह्सरोत्थि- 
तम् ॥*)} 

चेपणोयकालादिः। इति मेदिनौ । ये, ४८॥ 
दयाधिविच्रषः। वथा,- 
“साध्या याप्या साध्याश्च याधयच्तिविधाः 

ष््ताः। 

सखसाध्यः; कटसाध्यो हिषिधः साध्य उच्यते ॥ 
ाप्यलच्चणमाइ । 
यापनौयन्तु तं विद्यात् क्रियां धारयते हिताम् । 
क्रिवायान्तु निटत्तायां सद्यो वश्च विनश्यति ॥ 
भ्राप्रा क्रिया धारवति सुखिनं याप्यमातुरम् । 
प्रप्रतिष्यदिषागारं स्तम्भो यन्नन योजितः + 

खाध्या वाप्यतव्मावान्ति वाप्याश्चासाध्यतां तधा। 

तरन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रियावताम् । 



यामलं 

चऋक्रियावतां चिकिल्धारड्ितानाम् ।* 

भावप्रकाशः ॥ 

याप्ययानं, कौ, (याप्यं अधमं यानम् ।) शिविका। 

श्द्यमरः। २।८।५३॥ 

याभः, प, ( वभ्यतै इति । यभ + चम । ) मैथ- 

मम्। यथा। इषाश्वयो्याभेभ्यं खन्। शति 
जिधरुपादे बोपदेवः । ८४६॥ ( यथा, भागवते । 

६।१६।६। 

^पौवानं श्सश्रुलं प्रष्टं मौएसं याभकोविदम् । 
स रखकोएजटषस्तासां वह्णौनां रतिवह्वकः । 

रेमे कामयहयस्त अल्मानं नावबुध्यत ॥” ) 
यामः, पै, ( याति यायते वा। या+“अ्िस्तु- 

सडन्टषटधिद्युभायावापदियकचिगौभ्यो मन् । 

उखा० १।९४० । इति मन् । यम्+चम् वा) 

दिवाराच्ोशतुथंभागेकभागः। सत्पथायः । 
प्रर; २1 दव्यमरः ¦ १।४।६ ॥ (यथा, मगौ । 
ॐ । १६५ । 
“उत्याय पश्चिमे यामे लतश्रौौचः समादशितः । 

इतामिन्राङणां खा चैः प्रविशेत् ख शुभां 
सभाम् ॥*) 

संयमः । इति मेदिनौ। मे, २४॥ ( गमनम् । 

यथा, ऋग्वेद । ९। ४८ । 8 । 
५+उषोयेते प्र यामेषु युञ्जते” 

नयामेष्ठ गमने । “दति तद्भाष्ये सायणः ॥ गमम- 

खाश्चनः। यथा, ऋष्ेदे । ४।५१।४। 
“कुवित दैवो; सनयो गवो वा 
यामो बभूयादुषसो वो अदय ॥* 

भ्यामो गमनसाघमः स रथः । “इति सायणः ॥ 

देवगखभेदः । यथा, माकेण्डेयपुराओे ।१५।१८) 
“यज्चस्य दचिणाथान्तु एतच्चा हादश्र जञ्चिरे। 
थामा दति समाख्याता देवा; खायम्भुविढन्तरे+”) 

यामघोषः, पु, ( याने प्रतियामरे घोषः रवोभस्य । 
भ्रतिप्रहरं रवकरथादेवास्य तथात्वम् । } 
ङुङ्खटः । इति शब्दमाला ॥ 

यामघोषा, सो, (याते याने चोषोभस्छाः । यामान् 
प्ररान् घोषति शब्दायत इति वा। चुष्+ 
अच्। डाप् ।) यन््रविश्ेषः। चड़ इति भाषा। 
तत्पयाथः। नालौ २ षटौ र यामनालौ४ 
यमेरुका ५ दखणक्रा ६ । इति चिकाखडगरोषः॥ 

यामनालौ,, सौ, ( यामस्य नालौव।) चाम- 

चोषा! । दति चिकाखग्ोषः ॥ 

यामनेमिः, पै, इन्द्रः । इति चिकाखशेषः ॥ 

शाम, कौ, युगलम् । इति देमचन््ः । ६ । १० ॥ 

सश्च विद्धेषः । तस्य ल्यं वथा,-- 

""इष्टिच्च व्योतिषाख्यानं नित्यछल्प्रदौपनम् । 
कमखचं वसंभेटो जातिभेदस्तये व च । 
गधम्भेख संस्ान्तो यामलस्यार्लचखम् ॥” 
तत्त षड् विधम् । व्यादियामलम् ब्रह्म 

यामलम् २ विष्छुयामलम् ३ रुद्रयामलम् 8 

गथेश्रयामलम् ५ आदिद्ययपमलम् ६। इति 

बारादोतन्रम् ॥ रष छोकसंस्का तन्शब्द 
श्या ॥ 

1 € 

यामिक 
इति ¦ यामवती, चौ ( यामः प्रर; स्यामिति ॥ 

याम + मतुप् । परस्य व ्ौष् । ) राचि;। धति 

राजनि; ॥ 
यामाता, [ऋ] प, ( जामाता एषोदरादिलात् । 

जस्य यः ।) जामाता । दृडितुः प्रतिः। ₹इय- 
मरटौका शन्दरब्नावलौौ च ॥ यामातु्वि- 
तुच्लं तस्य रदे कन्धादातुर्दौश्धिचिजननात् 
प्राक् भोजननिषेधञ्च यथा, कामधेनावादिद्य- 
परागम् । 
«विष्ण यासातरं मन्धे तस्य मन्ध न कारयेत्। 

ऋप्रजायान्तु कन्धायां नाग्रौया्तस्य वे रे ॥ 

द्य दाहतत््वम् । 
यामाद्धं, जौ, ( यामस्यादवेम् । ) प्रडरस्धाद्वम् । 

तस्याधिपा यथा, 

^वारेश्रादद्धेयामेषु राचयद्धोः पश्च षटक्रमात् । 
अधिपाः स्यु इास्तच्च यथारकादे भवन्ति दि ॥ 
सवौज्यन्द्श्टगुच्याजश्रनिन्नरवयो निशि। 
रविश्क्रन्नराचोशश्रनौच्यकुजभास्कराः ॥ 

दिने तुद्याः परेष्वेवं तचाध्यचाचखतुयेषाः। 
पापदख्े भवेद्विषटिः शुभदख्छ शुभं भवेत् ॥ 
सभयस्य द तु कम्ारम्भाच्छभं भवेत् । 
च्ारम्भात् पापदणख्डेतु कम्म निष्लतां ब्रजेत् ॥ 
यस्याद्वंयामस्तस्यव प्राग दक; ससुदादतः। 
षट् षट् परौव्य दखाञख चयो रात्रौ मतास्तथा॥ 
यामाहधिपसंख्ातो हितौ यस्तु तदहवंतः । 
तद्वत ढतौयः स्यात्तदा तुरौयकः ॥ 
अङ्काभाषे तु राह; स्यात्तदङ्ो वसुखं स्कः । 

भखाङ्स्य परिव्यागादिवादखाधिपा यथा ॥* 

दति च्णोतिषतत्छम् 

यामिः, स्छौ, (याति कुलात् कुलान्तरभमिति। 

या+ बाहुलकात् मि;।) ख्खा। कुलश्छौ। 

ष्व्यमरः। २।३। १६४२ ॥ “खसा भगिनौ। 

सुलस्त्ौ कुलवधः। प्रहरे संयमे यामो यामिः 
स्वखटकुलस्वियोरियन्तःस्यादौ रभसः \ चिश्चस्तु 
कुटिले निन्द जामिः खद्कुलच्ियोरिति 
चवगंढतोयादावजयः इति भरतसकृटौ + यथा, 
जामयो यानि गेहानि शपन्धप्रतिपूजिता;॥ 
इनि ष्डामौ ॥ जे चये बाहलकान्मिः। यदा 
जसु अदने बाहूलकादिश् जाभिरिति। अन्तः- 

स्यादौ या प्रापे घातुर्बोध्यः।” इति रामा- 
अमः ॥ (यथा, मनौ । 8 । १८३ । 
^यामयोभखरखां लोके यैश्वदेवस्य वान्धवाः ४५) 
यामिनौ । इति शन्द्रवावलौ ॥ धन्मेसय पनौ । 
तस्याः कन्या नागवौयौ । यथा, 
^चऋरन्धतौ वसुयामिलेम्बा भागुमेरत्वती । 
सष्कुखूपा च सुह्ूताच साध्या विश्वा च नामतः। 
घम्मपन्नो दश सेतास्ताष्वपद्यानि मे शण । 
शम्बायाद्धेव घोषोभलौ नागवौयौ तु वामिला॥” 

ति वद्धिपराथे कश्यपौयप्रजासगेः ॥ 
याभिकभटः, प, ( वामने यामे नियुक्तः! याम+ 

ठक् ख चासौ भटच्धेति ।) प्रहरिकः। चौकौ- 
षार इति भाषा । यथा,-- 

यामो 
“उत्रादाग्बुद्व्धिंतान्धतमसः प्रथष्दिष्युखके 
काचे जाय्रदुदययामिकभटप्रारयकोलाइले। 

कंस्य सहदे वामबुवड़वावद्ेयेदन्तःपुरा- 
दायाताखि यदब्बुजाच्ि ! छतकं मन्धे भवं 

योषिताम् \* 
श्ति कर्णाटः ॥ 

यामिच्रं, जौ, लयात् सप्रमराशिः । वथा,- 

“घौस्थानं पमं ज्ञेयं यामिच्रं सप्रमं छतम् । 
दनं दूनं सथास्ताख्यं षट्कोणं रिपुमन्दिरम्॥* 
यामिच्रवेधो यथा,- 

५परापात् खप्रमगः श्रौ यदि भवेत् पापेन 

= युक्तोभ्यवा 
यन्ननाशु विबजंयेन्सुनिमतो दोषोऽप्ययं क्ते । 
यात्रायां विपदो णड सुतवधः चौरेष॒ रोगोट्- 

भवो- 

पपयुदादे विधवा व्रतेतु मरणं गूलष्ड पुस्कम्भयि॥ 
रविमन्दकुजाक्रान्तं चगाङ्ात् सप्रमं व्लेत् । 
विवाइयाचाचुड़ास एहकम्भप्रवेश्यने ॥“ 

इति याभिचवेधः॥#॥ 

चस्य प्रतिप्रसवो यथा। 

ऋलच्िकोणनिजमन्दिरिगोभ्य पूरणो 
भिचचसौम्यणह गोभ्य तदौचितो वा । 
यामिच्रवेधविडितानपद्द्य दोषान् 

दोषाकरः सुखमनेकविधं विधन्ते ॥” 
ति ष्योतिस्तत्वम् \ 

यामिनौ, स्तौ, (यामाः सन्यस्याम् । याम + इनिः । 
डप् ।) राच्िः। (वथा, महाभारते ।१२।५३।१। 
“ततः श्रयनमाविश्च प्रसुभो मधुखदनः । 
याममाच्राद्ंग्रेषायां यामिन्धां प्रद्वुभ्यत ॥” ) 
हरिद्रा । दवद्यमरः;।९। 8। 8 \ (कश्यपपनौ। 
यथा, भागवते । ६।६।२६। 
^“ताचचेस्य विनता कह: पतङ्गो यामिनौति च्च । 
पतङ्गादन पतगान् यामिनौ शलभागय #” 
प्रजादस्य दितौया समया । वधा, कथासरित्- 
सागरे । ४६।२२। 

“प्रदो यामिनीं नाम दितौयां तमयां ददौ ॥*) 
यासिनीपतिः, प, ( याभिन्धाः परति; । ) चः । 

इति शब्दरनरावलौ ॥ ( यथा, भागवते । १*। 
३४ । २५। 

“वदुपतिह्िंजराजविद्धारो 
यामिनौपतिरिप्ेष दिनान्ते 
सदितवक्र उपयाति इुरन्तं 

मोचयन् ब्रजगवां दिगताषम् ॥) 
कपूरम् । इव्यमरः ॥ 

यामौ, सौ, ( यमस्येयम् । यमो देवतास्याः इति 
वा। यम~+अण । डोप ।) दश्विखदिक । एति 
राजनिषेण्टः ॥ (यथा, च्योतिषै। 
“------ याभ्यां गुरौ न व्रथेत् ।” 

यामि+डौष् | ) कुलच््ौ। इति शन्दरना- 
वलौ ॥ (यथा, मनौ । ४।१८० । 

नमातापिद्टभ्वां यामोभिर्ाचरा पुच्चेण भाया । 
इद्धि दासवगेय विवादं न समाचरेत् ॥* 



याभ्योड़ 
०\ 

धम्मेपनौ । यथा, विष्छपुराओे ।९।६१५।१०५। 
५“अरुन्धतौ वस्सर्यामो लम्बा भावुमरुत्तौ । 

खङ्कल्या च संहते च साध्या व्च्ाच 
तादश ॥*) 

यासनं, क्तौ, ( यसनायां भवम् । वसुना + अण् । 

यसुनाया इदमिद्यश वा ।) ओतोभ्ञ्जनम् । इदय- 

मरः । २।६।१०० ॥ (अस्य पयायो वथा,-- 

«चञ्चनं यासुनश्वापि कापोताञ्ननमिव्यपि। 
तत्त श्रोतोणञ्लनं छष्णं सौवीर तमो रितम् ॥ 

इति भावप्रकाशस्य पूतखच्ड प्रथमे भागे ॥) 
पु, चनपदभमेट्; । यथा, भागवति । ९।१६०।३४ । 

“कुरुकाङ्गलपाद्चालान् शूरसेनान् स यासुनान्। 

ज्रह्ावत्ते कुरुत्वं मद्यान् खारस्ठतानथ ॥ 
एञतदिङेषः । यथा, रामाये । ४।४०।२१ । 

“कालिन्दं यसगा रम्यां यासुनखख महा- 
गिरिम् 1 

तौधमेद; ! यथा, महाभारते । ९1 ८४ । ४९.। 
<^यसुनाप्रभवं गत्वा ससुपष्पुश्य यासुनम् । 

अश्वमेधफलं लब्धा खगं लोके मद्धौयते ॥*) 

यसुनासम्बन्धिनि, चि । (यथा, प्रायञित्तततत्व । 

«“चिभिः सारसखखतं तोयं सप्रभिख्बथ यामुनम् । 

मारं दश्रभि्मासेर्गाङ्खं वर्तेय नोग्यति ॥*) 
यासुनेष्टकं, कलौ, ( यासुनमिवैटकम् । ) सौखकम् । 

इति जटाधरः॥ ( विश्येवोभसय सौखकथ्ब्दे 
विक्तेवः॥) 

याज्यः, प, भागिनेय; । यामिः; खद्टकुलच्छियो- 
रि्नुशाखनात् यामेरपव्यमिग्यय व्योय-(एक) 
प्रद्ययनिष्यन्नः॥ ( याम्या धम्भपतया अप्य 
मिति । वाभिपुत्चः । वथा, भागवते । ६।६।६ । 

“ककुदः सङ्कटस्तस्य कौकटस्त गयो वतः । 

सवो दुर्गाणि थामेयः खर्गो नन्दिस्ततोढभवत्॥*) 
याम्यः, पु, ( यामौ निवास्नोञस्य । यामौ + यत् । ) 

अगस्त्यसुनिः। चन्दनट चतः । इति मेदिनो । ये, 

४< ॥ (यमस्यायमिति । यम + ख; । यमदूतः । 
यथा, माकंखछये । ११ । ३० । 
“छष्यमायस्य याम्ये नरकेषु च पाद्यतः। 
पूगश्च गर्भो ज्मा मरणं नरकस्त्ः ५५) 

याभ्या, च्छौ. (धमस्यधं यमो देवताख्या इति वा । 
यम + “माचेति वक्तयम् ।” 8।१।८५ । इति 
वा्चिकोक्या खः । टाप् ।) दचिणदिक्। (वथा, 

रभायशचै। २।१०३९। २६। 
“प्रणय तु महौपालो जलपूरितमञ्जलिम् । 
दिशं यान्यामभिसुखो रुदन् षचनमम्नवीत् ॥*) 

भरणौगच्च्रम् । शति मरेदिमौ। ये, ४८॥ 

(बमसथ्वन्विनि, जि। यया, मङाभारवे ।२।८।१। 

“कथयिव्ये खमा याम्यां युधिषिर ! निबोध ताम् । 
वैवस्छतत्य यां पाथ ! विष्कम्भा चकार इ ॥”) 

यानभ्बायनं, कौ, ( याभ्यायामयनं याभ्यं अयन- 

भिति वा।) इक्िखायनम्। यया, मलमाखतच् । 

अआाम्यायने रौ सुपि सब्धकम्भाखि वव्णेयेत् ॥ 
याग्बोद्ूतः, प, (याभ्बायासुञ्जूतः।) ओरतालटच्चः। 

इति रा्रनि्ंण्टः 
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४१ 
यावकः 

यायजूकः, प, ( एनः एनयेजति । यज् + यड् । 
«यजजपदशां यड; ।*३।२। १६६। इति 

ऊकः।) पुनःएग्यागकतै। तत्पश्यायः। 
इच्याशोलः । इयमरः । २।अ।८॥ (वथा, 
रामायथे । २।७२।१५। 
भखागति; सबेभ्रूतानां तांगतिंति पितागतः। 
राजा मद्धाल्मा तेजखो यायल्कः सतां गतिः १) 

यायावरः, प, (एनः पुनरतिशयेन वा याति देशा- 
इशाम्तरं गच्छतीति । या + यड ।५ यञ्ज यड; ।* 

३।२।१७६। इति वरच् ।) अश्मेधौयाश्वः । इति 
लटाघरः॥ जरत्कवाङ्सुनिः। इति जिकाण्ड- 

शेषः ॥ ( ऋषोणां गखविशरेषः। यथा, महा- 
भारते । १२। २४३ । ९७ 

“तात प्रयच्च धम्नाणस्तथा यायावरा मणा; ॥* 
लरत्कारसुनिरेषेतदं प्रौयः। यथा, महाभारते । 
१।९३।१६। 
“जरत्काररिति श्यात ऊदंरेता महातपाः । 
यायावराणां प्रवरो घम्भञ्नः संशितव्रतः ॥*) 

जि, पनः एुनगं मनग्रौलः । यथा,- 
यायावराः पुष्येन चान्धे 
परागद्ुर्यां जगदच्ैनौयम् 1” 

इति भटक; । २।२०॥ 

( जौ, याच्या । यथा, भागवते ।७।११।१६ । 
«वासा विचित्रा शालौगयायावर्िलोष्डनम्। 

विप्रहटत्तिश्चतुद्ंयं श्र यसौ चोतेरोत्तरा ४४ 
५यायावरं प्रद्यद्ं धान्यवाच्ला।” इति तच्च 
ओघरसखवामौ॥) 

यावः, पु, (यौति ययते बा। ब॒ +अच् अप् वा। 
ततः; प्रत्नाद्यण । ) अलक्तः। इत्यमरः; । २। 

६ । २२५ ॥ (तथास्य पायः । 

५लाश्चा पलङ्कषालक्तो यावो ठक्तामथो जतु ॥* 
इति भावप्रकाशस्छ पूनखख् प्रथमे भागे ॥ 

यथा, मेषे । २८२। ४६ । 
«ततस्त दौयाधरयावयोमा- 
इदेति विब्बारुणविस्ब रष; ॥* 

यव ख । खार्येढय । यावः । यथा, ते त्तिरौय- 
संहितायाम्! ६।३।६।२। 

सयावानां भागोभस्य यावानामाधिपद्मिति॥*) 

यावकः, पर, (यव रव याव; ख वेति दवाय कन् । 
यडा, याव र्त्र । याव+ “यावादिदयः कन् ।” 

५।४।२६.। इति खां कन् । ) कुल्यमासः । 
इत्यमर; । ९। ६.। १६. ॥ ^₹े बोरोध्या्ये। 
कुलत्य इवन्धे माधाकछ्षतिपच्े काश्ौरेखच तुल- 
सौति स्माते। इति सभूति; ॥ यव द्व गुशेन 

इति यवक; विकारसंघेति कः । यवक रव 
यावकः खार्यं ष्छः। कुलेन मस्यति परिणमति 
छुद्ाखः; मसौये ३ परिमाथे परौखामे घम् 
मनोधादित्यादलुक । कुर्पासो दन्धकारवान् 
मरन्धधकारवांश्च। ङ्द्दासो रभसश्छंति 
दन्त्यान्ते रचित इति मधु; ५ कुख्याषो यावके 
पि काञ्िके त॒ गपुवकमिति सहेन्धान्ते 
रभसः ।” इति भरतः ॥ । 

यावति 

^यवकः स्यात्त कुल्याषः कर्पासो यावकोएपि च । 

बोरवाश् षरटिके वा कुद काश्सोरदेशचे । 

श्ालिधाग्धषु चत्वार इति केचित् प्रचच्चते ॥* 
इति शन्दरन्ावलोौ॥ # ॥ 

यावाच्रम् । इति देमचन्रः \ (यथा, मनौ ।११। 
१२६ । 

“सङ्करापाचरलव्यास्च मासं प्रोघनसैन्दवम् । 
मलिनौ करणीयेषु तप्त; स्याद् यावरोस्तपम्॥) 
चऋलक्तक;। इति श्न्द्रन्नावलौ॥ (यचा, 

किराते। ५।३६। 

इह सनियमयोः सरापगाया- 

स॒धसि स्यावकसव्यपादलेखा । 
कथयति शिवयोः शसरयोगं 
विषमपदा पद्वौ विदकैनेषु ॥* ) 

यावव्नोवे, ख, कञो, ( यावत् जोवतीति। जैव + 

“यावति विन्दलौवोः।*३।४।३०। इति 
सल् । ) यावदायुः; । जौवैनपयन्तम् । यथा, 

“या वच्नौवमद्ं मौनौ ब्रचारौ चमे पिता। 
माता च मम बन्धधासौदपुच्तख पिता मम॥ 

इति अआहइतश्न्दटौकायां भरतः ॥ 

यावत, च, (यद् +डावतुः।) साकल्यम् । 

चऋ्वधिः। मानम् । अवधारणम् । इव्मरः। 

३।९।२४५ ॥ “साकल्ये निरवश्चेषै । यथा । 
यावदन्तं साषडुशक्त ॥ अवधौ भग्यादायाम् । 
खलात् शाखां यावत् प्रकाख; ॥ मानं प्रमा- 
खम् । यावद् खहाणि तावद्धित्तवः ॥ अवधारण- 

भियत्तापरिच्छद; । इयतो भाव दवत्ता परि- 
मायं तस्य परिच्छदो जियः । यथा यावत् 
पाच तावदूबरा्षणानामन््रयस् । यावत् कातृं स्- 
वधारणे प्रशंसायां परिच्छदे मानाधिकार- 
सम्भमे प्र्षाम्तरे चेति मेदिनौ ।* इति भरतः 

( यत्परिमाणमस्य इत्यध । यत् + “यत्तदेतेभ्यः 

परिमाे वतुप् ।* ५।२। ३९ । इति वतुप्। 

“आसव्यनाखः ।* ६।६।६१। इव्यालम् |) 

यत्प्ररिमिते, चि। तन्न यावान् यावतौ यावत् 

इति रूप्यं भवति । यच्छब्दातृ नि पातनादतु- 
प्रद्ययनिष्यन्नः। इति तहितपादे वोपदेवः ॥ 
( यथा, भागवते । २।६।६१। 

“यावान यथा भावो यद्रुपुणकन्भकः । 
स्येव तत््वविज्चानमसु ते मददयद्ात् ॥* 
यथाच मड; । < । १२५५ । 
«यावतौ सम्भवेटृद्िस्तावतीं दातुमद्ंचि ५ 
सथा यान्नवल्का; । २। २६४ । 
«यावत् शस्यं विगश्य्ष तावत् स्याष् चैननिय 

पलम् ॥*) 

यावतिथः) चि, ( यावतां पूरणः ! याषत् + “तस 

पूरे डट् ।” ५।२।४८। इति डट् । “वतोरि- 
थक् ।*५।२।५३ इति इथुगागमश्च ।) यावत्परि- 

मायम् । इति सुग्धवोधय्याकरणम् ॥ ( यथा, 

मनु; । १।२०। 
“आटाद्स्य गुणस्लेषामवाप्नोति परः परः । 
योयो थावतिवदयेषां ख ख तावद्गुणः खछतः॥”) 



याष्टीकः 

यावनः, धु, ( यवने यवनदेशरे भवः। यवन~+ 

अख । ) सिङास्यगन्वद्र्यम् । इव्धयमर; ।२।६। 

१२८॥ (विडतिरस्य सिञ्कशब्टे ज्ञातया ॥ ) 
ावनालः, पु, (यवनाल रषेति । यवनाल + खा 
चथ । ) धान्यविश्रेषः। नोयार इति भाषा। 

तत्पायः! यवनाल; २ श्रिखरौ १ इउत्त- 
तच्छूलः ४ दोषेनाशः ५ दौषेशरः ९ चेचे्ठः 9 
इच्तुपञच्चकः ८। तस्य गुणाः। धघवलत्वम् । 

गौस्यत्वम् । वल्यत्वम् । चिदोषणिच्वम् । इष्य 
त्वम्। रुच्यत्वम् । अर्थो यच्छगु्मत्रणनाश्ि त च्च। 

इति राजनिषेगटः ॥ 
यावनालश्रः, पु, ( यावनाल श्व शरः) शर 

भेदः। जोहरलौ इति हडन्दौ भाषा। तत्प 
ग्धायः। नदौचः; २ उपएवक् ३ वारिखम्भवः ४ 
अावनालनिभ, ५ खरपच; ६। अस्य सल- 

गुणाः । ईषन्मधुरत्वम् । रुच्यत्वम् । शौतत्वम् । 

पित्तदटषानाश्ित्वम्। पश्चूनामवलप्रदत्वश्। इति 

राजनिचैण्टः ॥ 
यावनाल, स्तौ, ( यवनालस्य विकारः;। यव- 

नाल + अण् । ततो डौप् ।) यावनालशकंरा । 
तत॒पथ्यायः । हिमोत्यत्ना २ हिमानौ ३ हदिम- 

श्रकंरा ४ चुद्रश्रकंरिका५ द्रा ६ गड्भा 9 
जलविन्ह्रजा ८। अस्या गुणाः! गौच्त्वम् । 
उष्यत्वम् । तिक्तत्वम् । अतिपिच्छछिलत्वम् । 

वातन्नत्वम्। खारकत्वम् । रुत्वम् । दाइ - 
पित्ताखदायित्वश्च । इति रालनिधेणटः ॥ 

यावभूकः, पु, ( यवक खव । यवभूकं + खार्थै- 
४ । .यज्का, यावस्य यवस्य शूकः कारणत्वेना- 

खयस्येति । अश्रं आदाच् । ) यवच्चारः। इति 
रत्रमाला॥ (थथा, सुशुते च्िकित्याश्थाने 

१ ध्याये) 

“चौमं ्ोतं पिचँ केनं यावभरूकं खखन्धवम् । 
ककश्ानि च पत्राणि लेखनाय प्रदापयेत् \) 

यावखः, पु, (ययते इति। ख + “बद्धियुभ्यां छित् ।*} 

उणा० ३।११६.। इति अन्व् । तस्य यिक््वष्च । 

अङ्का, यवसानां खण्डदः! यवख~+-^“तस्य 

खम; ।” ४।२।६७ । इव्यण् ।) यवखसश्धइः । 

इति सिद्धान्कौसदौ ॥ 
यार्थे, चि, ( यूयते इति। यु + ̂ यआ्चयुवपिरपि- 

खपिज्रपि्वमश्च ।“ ३।१।१२६ । इति ख्यत् । ) 

भि्रखौयम् । यूयते यत्। इति सग्धनोध- 
ाकरयम् ॥ 

धाश्चोधरेयः, प, ( यश्योधरस्यापदयं पुमान् । बौ 
धर+ए.।) शाक्यसनिपुच्चः। इति डहेम- 
न; ४ । 

याष्टौकः, पु, (यष्टिः प्रहरणमस्य । यटि + ̂ श्रक्ति- 
यदश्भोरौकक् ।* 8 । &।५६। इति दैकक् । ) 
अष्टिधारिवोह्ा । शेठेरा इति भाषा ¦ तत्- 
परायः । यरिदितिकः ९। इत्यमरः ।२।८।७०॥ 

( यथा, राजतरङ्गिण्याम् । ६ । २०३। 
“व्याकलग्य दतं दिष्टया सन्त्यज्य प्राथेनादिकम् । 
षष प्रहुत या्टोकांस्लस्य इनु यथनेयत् \”) 

£ 

युक्तः 
यासः, पु, ( यस + घन. । ) दरालभा । इत्यमरः । 

२।४।६९ ॥( यथा,- 
भ्यारो यवासो दुःष्यर्शो धन्वयासः कुनाग्रकः। 

इरालभा द्रालम्भा खस॒द्रान्ता च रोदिनौ ॥ 
गान्धारौ कच्छुरानन्ता कषाया दुरभियद्ा । 

यास; खाद्; सरस्तिक्तस्तुवरः श्रौतलो लषु; ॥ 
कफमेदोमदभ्चान्तिपित्ताख्कषटकासनजित् । 
हृष्ः विखपैवातास्रवमिज्वर दरः परः ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूम्जखच्छ प्रथमे भागे+) 

यासा, षदप, ( यासः प्रयनोःख्यस्या इति अशं 
अद्यत् । टाप्) मद्नशशलाकापत्तौ। इति 

शब्दमाला ॥ 

यु, डक निन्दने। इति कविकल्पदुम: ॥ ( चुरा०- 

चऋअह्म०-सकण-सेट् । ) ङक, यावयतै। इति 

दुर्गादासः ॥ (“यावयते वाला ठ्वम् 1” इति 
मनोरमा ॥) 

सक०-सेट्। ) जग, युनातियो वयख्ोर्पि 
न वैश्यावन्धकौलनेरिति लायुधः, इति 
दुर्गादासः ॥ 

यु, ल मिश्रये । अमिश्रये । इति कविकल्छदटमः ॥ 

( अदा०-पर०-अक०-वेद् ।) ल, यौति। 
सिश्रे यथा,-- 

“यौति काले कुलच्छौोभिः चत्तसन्तानटृष्ठये 1” 
# इति हलायुधः ॥ 

अमिश्रथे खमवायल्ते ! अयुतसिह्धानामिति 

मिलितसिद्वानामिवथे;। इति दुर्गादासः ॥ 
क्, [ज्] चि, ( युज्यते खमाधत्त इति । युच्यौ ड 

समाधौ + किप । ) समाधिमान्। इति सुग्ध- 
बोधव्याकरणम् ५ ( युज्यते परस्परमिति । ) 
युग्मम् । इति शन्दरन्रावलौ ॥ ( यथा, मनु; । 
३ 1 २७. | 

“यु कुवन् दिनक्षु सन्वन् कामान् समश्रुते । 
अथु तु पिदुन् सव्यान् प्रजां प्राप्रोति पुष्क- 

लाम् ॥*) 

यक्, च, निन्दां । यु कड, निन्दे इव्य्नाद्धावे 
किप् प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ (रुतचिन्त्यम् ॥) 

युक्तं, नि, ( युज्यत ख इति) युज् + क्तः। ) 
च्ाग्यम्। तत्तु ग्यायागतद्र्ादिकम् । इव्यमरः;। 
२.।८।२४ ॥ ( यथा, शाकुन्तले । २ यङे । 
^ जन्भ यस्य पुरोऽ युक्तरूपमिदं तच । 
पुचमेवं गुणोपेतं चक्र वकतिनमाश्नद्धि ४) 
अष्टयग्भूतम् । मिलितमिव्ययेः। इति ननेदिनौ। 
तै, ४७ ॥ ( बथा, अनन्दलद्धश्धाम् | १। 

“शिवः शक्मा युक्तो यदि"भवति शक्तः प्रभवितुः 
नवचेदेवं देवोन खलु कुरलः स्मन्दितुमपि। 

छतसख्रामाराध्यां इरिषरविरिष्डयादिभिरपि 

प्रषन्तु स्तोतु वा कथमकछतपुख्यः प्रभवति ४") 

युक्त, लौ, ( य॒ज् + क्तः । ) इस्त चतुदटयम् । इति 
मेदिनौ । ते, $७ ॥ 

सक्तः, प, ( युज्यते स योगेनेति। उच् + क्तः। ) 

अभ्यस्तयोगः। यथा,- 

यु,जगबन्े। इति कविकर्पदमः ॥ (क्रया०-उय०- । 

युक्तिः 
भ्योगजो दिषिधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः। 
युक्तस्य सवयदा भानं चिन्ताखहलतोपपरः ४" 

ति भाषापरिच्छदे । ६९॥ 
तस्य ल्तणं यथा, गौतायाम् । ९६ ।८। 
श्चानविन्नानद्टप्राहा कूटस्थो विजितिन्दरियः। 

युक्त इव्च्यते योगौ समलोशाश्सकाश्चनः । 

“योमारूएस्य लच्चयं शष्ट चोक्तसपसं इरति 

-ानेति। ज्ञानमौपदेशिकं विन्नानमपरोत्तानु- 
भवः; ताभ्यां ठप्रो निराकाङ्खं आल्मा व्वि्तं 
यस्य । अतः कूटस्थो निधिकारः। ऋअतरख्व 
विजितानि इन्दियाणि येन) अतरव समानि 

लोष्टादौनि यस्य । न्टतखख्डपाषाणसुवर्णेषु 
यो पादेयवद्धिश्रन्यः ख युक्तो योगारूए़ इयु- 
च्यते ।* इति तङ्गौकरायां ओघ्रख्वासौ 

(रेवतमनोः गुचः । यथा, रिव । ७ ।२८॥ 
“अथ पुत्तनिमंस्तस्य निबोध गदते मम। 

तिमान्यो युक्तस्तत्वद श्रौं निरुतस॒कः ॥*} 
। युक्तरा, स्ते, ( युक्तः रसोभ्स्याः 1 ) राक्ा। 

इद्यमरभरतौ 1 २।४।१४० + कटा आमरुलौ 
इति भाषा । ( तथास्याः; पयायः । 

«राला युक्तरसा रस्या सुबद्धा रसना रसा। 
रुलापणौं च सुरसा सुगन्धा श्रेवसौ तथा ५ 

इति भावप्रकाशरस्य पून्खर्छे प्रथमे भागे ॥) 
युक्ता, स्त्री, (युक्त+टाप्।) उच्तविश्येषः। 

इति रनलमाला॥ रुलानौ इति भाषा ॥ 

क्तिः, श्तौ, ( युज्यते ₹रति। युज् + क्तिन् । ) 

न्यायः। इति मेदिनौ। ते, 8 ॥ ( यथा, 

पञ्चतन्त्रे । ३। १६३। 
«तस्य तड चनं श्रुत्वा धम्मयुक्तिसमन्वितम् । 
उप्रगम्य ततोभ््टरः कपोतः प्राह लुब्धकम् ५) 

लोक्वद्धारः। इति अवदह्ारमाटका॥+ 

^षम्भश्रास्विरोधे तु युक्तियक्तो विधि; खतः ॥ 
इति द्छेतिच्। 

अनुमानम् । यथा,- 
“युक्तिष्वप्यवसन्ना् सपेमेनमरंयेत् ॥ 
युक्तिरनुमानम् । 

नुमानेन विश्वं न स्याता प्रचखाशिणौ। 
इूवेकवाक्यत्वएदिति विवरणम् ॥ अथ युक्तिः । 
नारदः+ 
उल्काइस्तोएमिदो जेयः; शच्छ पाणि घातकः! 
केशाकेशिखदौतश्च युगपत् पारदारिकः ॥ 
दाल पाणि विं ज्ञेयः सेतुमेत्ता खमोपगः । 
तथा कुठार दसत वनच्छत्ता प्रकौ शितः ६ 
प्र्चचच्वद्धेविश्येयो दख्डपारुष्यछन्नरः । 
असाचिप्रद्यता दते पारुष्ये तु प्ररीचणम् ॥ 

प्रयचविद्धेः रुधिराक्तखङ्गादिभिः) धार्षयेः 
वाक्पारुष्ये । शद्धः । शोप्रहस्तश्च चौर एति । 
नारदः । 
अभो च्छं दिश्यमागोएपि प्रतिहन्यान्न तदश्च; । 

चिच्तुःपश्चलल्वो वा पररतोभ्ये तमावद्देत् ॥ 
यदा धनिकेनाधमणिकस्तिचतुःपष्चलछत्वो वा 
त्वं मे ऋणं धारयसीति पूनःपनरिष्यमानोग्णि 



यगंँ 
न तद्वाक्यं प्रतिहन्ति तदोत्तरकालमनेनाभ्युष- 
गतोभ्यमर्थं इत्यवधाग्य तम्ेचणिकाय दापये- 

दिद्धैः ।” इति यवद्धारतच््वम् ॥ # ॥ नाव्या- 
लङ्कारविगनेषः। सस्य लक्तणम् । यथा ।बुक्ति- 

रर्थावघारणम् । उदाहरणं यथा,- 

धयदिसमरमपास्य नाल्िचटयो- 
भयमिति युक्तमितोभ्न्यतः प्रयातुम् । 

अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः 
किमिति सुधा मलिनं यशः कुरुध्वम् ॥' 

ति वैणौखंहारः।” ति साह्ि्यद्पेणम् ॥ 
(उपायः । यथा, कथासखरित्छागरे । ३६. । ५६ । 

«सह्य ङ्गभुजो दे श्रात्निवास्यताच्िरात् यथा। 
तां पच ! चिन्तये क्ति त्वमन्धेश्वाढटभिः सड ॥ 
भोगः । यथा, खथ सिद्वान्त । 9 । २४ । 

«“चिचतुःकणयुक्राप्रास्ते हित्रास्तिव्यया इताः। 

स्फटा स्वके स्ति्याप्रा भवैयुमानलिपिकाः ४” 

भ्रमायविश्रेषः। तद्ययथा,-- 
“अच्रासां तन्त्रयुक्तौनां किं प्रयोननमिदयु्यते 

बाक्वयोजनम्धं योजनच्च 1” 
“असदादिप्रयुक्तानां वाक्वानां पतिषेघनम् । 

ख वाक्यसिद्धिरपि च क्रियते तन्त्रयुक्तिः ॥ 

क्ता नोक्ताश्चये ह्यर्था लौनाये चाप्य 
। निमैला;। 

लेशोक्ता ये कचित्तन्तर तेषाश्चापि प्रसाधनम् ॥ 
यथास जवनस्याकेः प्रदौपो वेश्मनो यथा । 
पबोध्यस्य प्रकागशार्थास्तथा तन्स्य युक्तयः ॥* 

इति सश्चते उत्तरतन्त्र ६५ अध्यायः ॥ ) 
युग, ईइ कव्नेने। इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०- 

पर०-सखक०-सेट ।) अन्तःख्थादि; । इ, युङ्गपते । 

इति दुर्गादाखः॥ 

अगं, कौ, (युज्यत इति । युज + घ् । कुत्वम् । 
ज॒ गुणः। “बुजेघेभन्तस्य निपातनादगुणतवं 
विश्मिषटविषये च निपातनमिद्मिष्यते। काल- 

विशेषे रथादुपकरथे च बुगश्चन्दस्य प्रयोगो- 
मन्यत्र योग र्व भवति।” इति काशिका।६। 

१।१६०।) युम्मम् । (यधा, श्ििखुपारबधे। 

६। २। 
“उपनेतुस्॒न्नतिमतिव दिवं 

जृचयोयुंगेन तरसा कलिताम् । 
रभसरोस्ितासुपगतः सदसा 
परिरभ्य कञ्चन वधूमरुधत् ॥ | 

छतादिकालचतुटयम् । (यथा, गतायाम् ।8।८। 

परिक्राणाय साधनां विनाश्य च इव्कतान् । 

धम्मसं स्थापमार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥*) 
खद्िनामौषधम्। इस्त चतुष्कम् । इति मेदिनो । 
ओ, १६. ॥ ( यथा, माकं्छेये । ४६. । ३६. । 
५ वितस्तौ तथा इस्तो ब्राह्ञ्तौर्यादिविदययन् । 
चवतुद्ेस्तं धनुदेखो ना{ड़का युगमेव च ५) 
देवानां दादश्सदखवल्यरेण चतुर्य॑गं भवति। 

मनुष्यमानेन चतुर्य॑गपरिमाणं विंद्रतिखदसरा- 

धिकचि्वत्वारि ग्रक्नचम्। तत्न खद्ययुगस्य मानम् 

२७२८००० वर्षा; । चेतादुगस्य १२६.६००० 

९रे 

युगं 
वर्षाः । दापरधुगस्य ८६६४००० वर्षा; । कलि- 
युगस्य ४३२८००० वर्षा; । इति श्रीभागवतमतम्॥ 

तेषां भारतवपेवर्नितवं विवरणखध यथा,-- 
«चत्वारि भारते वभे गानि ऋषयो वन् । 
छतं चेता दापरख्च कलिश्चेति चतुर्युगम् ५ 
पूवे छतयुगं नाम ततस्त्रेता विधौयते । 
दापरख् कलिग्योव युगानि परिकल्ययन् ॥ 

चत्वायाद्भः सदहस्नाणि वर्षाणान्तु छतं युगम् । 
तस्य तावत् शतौ सन्धया सन्ध्यां शख तथाविधः ॥ 

इतरेषु ससस्य ससन्धयांरेषु च चिषु । 

रुकापायेन वतैन्ते खसाणि श्रतानि च॥ 
चरेतां चौणि सद्स्राणि युगखंस्याविदो विदुः । 

तस्यापि चिश्तौ सन्ध्या सन्ध्यां शः सव्यया समः ॥ 

हे खसे हापरे तु सन्ध्यांशौ तु चतुःशते । 
खद्खमेकं वर्षाणां दियं कलौ प्रकौपतितम् ॥ 
द्धे शते च तथान्धे वे संख्यात मनौषिभिः। 
रुषा इादशसादहखौ युगसंख्या तु संजिता ॥ 

शतं चेता इपर कलिखेति चतुय गम्। 

तत्र सं वत्पराः ष्टा मानुषास्तान्निवोधत ॥ 

चत्वारिंशत्तथा चौणि छतं युगमथोच्यति । 

विंश्रतिख सहस्राणि कालो ह्येष चतुर्ग: 
एथक्त्वने ह वच्यामि युगानि तु निबोधत । 
नियुतानि र्श इ च पञ्च चवाच्र संख्यया ॥ 

अष्टाविश्रसषखाणि छतं युगमथोच्यते । 

अयुतन्तु तथा पूणे इ चान्धे नियुते एनः ॥ 
षट्चिंश्च सहखाणि संख्यातानि तु खंख्यया। 

च्रेतायुगस्य संख्यैषा मानुषेण तु कौत्तिता ॥ 
अष्टौ शतसहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु। 
चतुःषष्टिसङस्ाणि वर्षाणां दापरं युगम् ॥ 

चत्वारि निबुतानि स्युवेर्षाणान्तु चतुरं गम् । 
इाचिंशच्च तथान्धानि सहमरण तु संख्यया ॥ 

खतत् कलियुगं प्रोक्तं मानुषेण प्रमाणखतः। 

खषा चतुर्वं गा वस्थाः माजुषेण प्रकौत्निता 

श्वतुर्व गस्य संख्याता सन्या सन्ध्यां शकेन त्त । । 
खषा चतुर्थ गास्या तु साधिक लेकसप्रतिः। 
छतच्रेतादियुक्ताखा मनोरन्तरसुच्यति ॥ 

इति मादे ११८ अध्याय; ॥ #॥ 

युगधर्म्मो यथा,-- 

“ध्यानं परं तयुगे चतायां ज्नानमध्वरः। 
परे यज्मेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ 
ब्रह्मा छतयुगे देवश्छ्ेतायां भगवान् रविः। 
इापरे रैवतं विष्णः कलौ सगरो मद्रः ॥ 
बर्मा विष्णुस्तथा ग्यः सन्ये रव कलिष्वपि। 
पूच्यते भगवान् रुद्रश्चतुष्वेपि पिनाक्टक् ॥ 
पदयो लतयुगे धम्भञ्चतुष्यादः सनातनः । 
चेताबुगे चिपादः स्याद्विपादो इापरे स्थितः । 
चिपादद्दौनच्िष्ये तु सत्तामाचे तिष्टति ॥* 
शति कृम्भपुराशे बुगधम्भकौत्तेनं नाम २८ 
चअध्यायः॥ #॥ युगावतारा यथा,- 
«ललते युगे परं ञानं कपिलादिखरूपणश्टत् । 

ददाति सन्रेभूताल्मा सब्भ्रूतद्िते रत; ॥ 

चक्र वभिस्दसत्पेण चेतायामपि स प्रभुः । 
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दुष्टानां निगदं कुवन् परिपाति जगच्चयम् ५ 
वेदमेकं चतुरभेदं छता शाखा शतेविंसुः । 
करोति बहलं भूयो वेदयासख्वरूप्टक् ॥ 
वेदास्त इापरे यस्य कलेरन्ते पुन दे रिः । 
कल्किखरूपौ दढ तान् मागें स्थापयति प्रभुः ॥ 
रवमेष जगत् सं परिपाति करोतिच्। 
इन्ति चान्येष्वनन्तात्मा नास्त्यस्नाह्ृयतिरेकि 

यत् ॥ 

इति विष्णुपराशे ३ अंशे २ अध्यायः॥ #॥ 
युगघम्भान्तरं यथा,-- 

जेमिनिरुवाच । 
“कलौ युगे महाभाग ! समाराति सुदारुणे । 
भविष्यन्ति जना; सर्वं कौडशासूह्ृदस्व मे । 

वयास उवाच । 

अदां स्ययुगं प्रहृस्त तच््रेताङयं युगम् । 
ततच्च ह्वापरं विप्र ! कलिमन्त्ं विडवधाः ॥ 

छते घम्म शखतुष्यादः सधम्भरता जनाः) 
वशोश्रमाचाररतास्तपोत्रतपरायणाः ॥ 

नारायणाचैनपराः श्ोकवयाधिविवर्जिताः। 
सद्योक्तिभाषिण; सव्वं सदया दौ्धंजौविनः ॥ 

धनघान्यादिखम्पत्रा हिखादम्भवि वव्निंताः । 
परोपकारिणद्यौव स्ग्रास्तविदस्तथा ॥ 
खवेविधा; सव्यदुगे चनें लोका दिनोत्तम ! । 
राजधम्भमाद्िणञ्च भूपाला जनपालिनः 

अदो सत्ययुगस्यास्ति कः संख्यातं गुणान् त्षमः। 
अधम्भातचचरणं तत्र जना; केचिन्न कुवते ॥ # ॥ 
चेतायुगे समायाते धम्म; पादोनतां गतः 
अल्पक्ञेशान्विता लोका;के चित् केचिद्याशयाः। 

विष्णुध्यानरता लोका यज्ञदानपरायणाः। 
व्णश्रमाचाररताः सुखिनः सुस्थचेतसः 

त्तचा भूमिगः द्राः सव्य ब्रा्चणसेविनः 

जाएदछणाञ्च महात्मानो वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ 
प्रतिग्रहनिटरत्ताश्च सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः । 

तपोत्रतरता निव्यं दातारो विष्णुसेविनः + 

कालव्षौं त्त्वां ख च्ियः सवा; पतिव्रताः। 
वसुन्धरा च श्स्याप्या एच्राश्च पिद्धसेविनः ॥#॥ 

चेतायुगस्यावसाने दापरे युग अगते । 

दिपादो भूतवान् घम्म; सुखडुःखान्विता नराः ॥ 

केचित् केच्चित् पापरता, केचिद्म्भरतास्तथा । 
केचित् केचित् गुनाः कित् केचिन्महा- 

गुखाः ॥ 

च्अग्यन्तदुःखिनः केचित् केचित् चातिधनास्तथा। 

प्रतियरद्े ्राक्षणाख कदाचित् कुन्त स्याम् । 

भूसुजा धनलोभेन कदाचिदकयते प्रजाः । 
विष्यप्रूलापरा विप्राः गूद्राच् हिलसेविनः 

तदा विच्च्यासरूपौ वेदभागं चकार इ ॥#॥ 

कलौ युगे च विपन्द्र ! सन्वपायेकमन्दिरे । 
रकपादोभ्मवद्धम्भः सव्वं पापरता जनाः ॥ 

जाश्षणाः चत्िय! वेश्याः शूद्रा; पापपरायसाः। 
निजाचारविद्धौनाख भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 

विप्रा वेदविद्ौनाच्च प्रतिग्रदपरायणाः। 
अद्यन्तकामिनः क्रूरा भविष्यन्ति कलौ युगे ५ 
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पराब्रलोलुपा नियं तपोत्रतपराङ्सखाः। 
पाषणडसङ्गलुन्धा्च भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 
वित्ताय ब्राह्मणाः केचिष्छद्ाकपटघनमनिणः। 
बस्काधरा भविष्यन्ति जटिलाः श्सश्रुधारिणः 

कलौ युगे भविष्यन्ति ब्राह्मणाः भूद्रघम्धिखः ॥ 
द्रश्च दौचागुरवो निदं ब्राञ्चयधम्निणः । 
कलौ यास्यन्ति निव ता उत्तमा अपि नौ चताम् ॥ 
नौ चाञ्च धनसम्यत्रा यास्यन््ुचपदं घरति । 
प्रदास्यन्त्युपकारिभ्यो दानानि सकला जनाः।॥ 
यत्नादपि च नेष्यन्ति ठषला विप्रवभनैनम्। 

मिचसेहाददिष्यन्ति कुसाच्यष्च कलौ जना ॥ 
अधम्भवृहिदातारो घम्भवुद्धिविलोपिनः । 

परो्तनिन्दकाः कराः शंस खभियवादिनः ॥ 
परमरीदहिसकाखखेव मि्यावच्वनभाषिणः। 

भविष्यन्ति कलौ विप्राः परवित्ताभिलाधि्; ॥ 
सडमायान्तमतियिं समाराभ्य विधानतः । 
धनलोभाष्ठनिष्यन्ति जरा मरकभागिषः। 

ऋकणोप ज विनद्धेव भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 
स्तौ जताः पुरुषा; सनं च्वियोप्ट्नतन्वण्वलाः । 
दुरनौँतिर्व्वाधते सासा स्वामिनश्च न संश्रयः॥ 

लेभिनिरुवाच ॥ 

मनःसुहि विद्धौनत्वात् सर्मेषां प्राणिनां सुने | । 
चतः खन्वे त्वय प्रोक्तं मनो वि्यदं मम॥ 
कलौ सनं भविष्यन्ति मनःमुदहधिविषलिंताः 
तैषां यथा भवेत् कम्मे सपरलं बूष्ि वद्गुरो ! ॥ 

चारु उवाच; 
अनपितन्तु यत् कम्मे लद्धवेचिष्यलं खसु । 
रुकेन मनसा विप्र! घुष कथ्यते मया ॥ 
विष्णुभक्तिमर्तां पलां ग किञ्िदिषलं भवेत् । 
तित कथितं खं यक्तं ब्राद्चणसन्तम । । 
यत शरुत्वा भक्तिभावैग भरो मोचमवषाभ्रयात् ॥ 
इति पाद क्रियायोगसारे २५ ध्याय; ॥%॥ 

अपिश । 

“शते धममश्चतुष्यारू सदं दानं तपो दया 1 
घम्मपाता चरि; शतः सनुषा ज्ञानिनो नराः । 
"तुव्यषेखदख्ाथि गरा जौवन्ति पे तदा ॥ 
छतान्ते चक्तियेविष्रा विटा लिता दिजः! 
खरस्य प्रयतिः पुत्तो विष्णुः सन्नं जवान इ ॥%। 
चेतपयुगे जिपादन्भः स्दायदयाह्मकः । 
गरा यश्चपरास्तस्िंस्था चच्चोद्धवं जगत् ॥ 
रक्तो इरिनेरेः पृच्यो नरा दशशतायुषः । 
सच्च विष््भौ मरय: च चियो राचसागदन् ॥४॥ 
दिपाचच हापरे धम्म: पौतताष्ठाश्युते अहै । 
चतुःग्रताधुषो लोकः हिलचच्रो्तराः प्रजाः ४ 
सदा इष्ाण्यव्ख विष्यार्यासखशूपष्टक् । 
सदेकन्तु युद चतुधा षिभजत् पुनः 
चिष्वागध्यापयामासख मामतस्तान्निबोचघ मे। 

ऋग्योदमथय पौलख्खवं सामवेदष्ड जेमिनिम् ॥ 
अयनाय सुमन्बुन्तु यजुलंदं महासजिम् । 
वै ्रम्यायमसं नु पुरां खलमेव च्च ॥ 
अदाद पुराखार् “पृते अरिरेव हि, 
खगे प्रतिखमेख वेद्रो मन्वन्तराचि च ॥ 
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वंशाच चरितष्योव पुराणं पष्चल्चयम् ॥ 
जां पाद्य पर्यवष्ठ वं भागवतन्तया । 
भविष्यं नारदौयचख पुराण्ष्ति विस्तरम् ॥ 
माकंखछेयं तथासेयं ब्रह्मत वमेव च । 
कौम्मे माब्छं गरुडश्च वायवोयमनन्तरम् ॥ 
अषां खसदितं ्रह्माखमिति खं्रितम् । 
अन्यान्युपपुराणानि सनिभिः कथितानितु॥ 
च्धादां सननृकुमरोक्तं नारसिंहमथापरम् । 
इतौयं स्छान्दसुदिष्टं कुमारे तु भात्वितम् ॥ 

चतुथं शि वधम्भास्ं साचान्नन्दौश् भाषितम् । 

दुमाखसोक्तमाचग्ये नारदोक्तमतः परम् ॥ 
कापिलं वामन्तेव तयेवोश्रभ्ेरितम् । 
जश्षाख वारयश्चाथ कालिकाङयतेव च ॥ 
माद्ेश्वरं तथा शाम्बं लौरसव्धाधेखख्यम् । 
पराशरोक्तमपरं मारीचं भागेवाहयम् ॥ 
एराय धम्म शाच्चण्ड वेदा अङ्गानि यनृसुने । । 

स्थायः शौनक ! मौमांसा च्यायुनेंदा् शाख्छकम् । 
गान्वन्यच्च धरगुव्वेदो विदा दष्टादश च्छला, । 
इापरान्ते ख च इरिर्भवो भारमपादइरत् ५१॥ 
रुकपादस्थिते धरमन शवाता्ाच्यते गते । 
जयास्तदा दुराचारा भविष्यन्ति च निरया; ॥ 
सश्च रजस्तम एति उश्यन्ते पुरुषै गुणाः । 
काजसण्डोदितास्तःपि परिवभैन्त आल्मनि ५ 
प्रभूतष्व थदा सत्वं मनोवुद्धौख्दरियागि श्व । 
तदा छतयुगं षिटाद्ाने तपसि यद्रतिः ॥ 
यदा कम्भ कार्येषु शक्तिथंशसि देष्टिनाम्। 
वदा जेता रजोटत्तिरिति जानौष्ि प्यौनक  ॥ 
यदा लोभस्वसन्तोषो मानो दम्भोएय मल्सरः 
कम्भयाख्ापि काभ्यानां दापरन्तद्रलस्तमः 
यद्र सदाटृतं तन्द्रौनिद्रा हिंसादिसाधनम् । 
शोकमोहभय दैन्यं च कलणिस्तु तदा श्टतः ॥ 
यस्जिन् जना; कामिनोपि श श्त्कटुकभाषिखः। 
दस्युखष्टा जनपदा वेदाः पा्रखदूषिताः ॥ 
राजानश्च प्रजाभचा; शिश्रोदरपरा दिषाः । 
अद्रा वटवोऽ्रौचा भिश्चवद्य कुटष्विगः ॥ 
वपश्छिनो पामवाखा न्यासिनो निख्यलोजुपाः । 
इस्वकाया मदहाहाराश्चौशमायोरसाहसाः ॥ 
व्च्यन्ति श्टव्याञ्च पतिं श्यं भक्तार खव ्व। 
अटाः प्रतिहौष्यन्ति तपोवेश्रोपकौषिन्ः ॥ 
उदहिपाच्चानलङ्काराः; पिश्ाच्षडश्राः परला;। 

अख्ञासभो जनेनाभिदेववातिचिूलगम् । 
करिष्यन्ति कलौ प्रापे ब च पि्ोदकक्रियाम् । 
खौपराश्च जगा: सतं शूष्परायाख ्ौगक ! 
बडप्रणाश्य माम्या श्च भविष्यन्ति कलौ च्छियः.॥ 
धिरःकश्छयगपरा शयानां मेब्यन्ति सत्पते; । 
षिष्डु' च पूथयिष्यन्ति पाषकोपदवा जनाः ॥ 
ककोर्दोषभिधविप्र अस्ति हयोको मदान् युः । 
कौतैनादेव छष्यस्य सक्त वय्ध; परं ब्रलेत् ॥ 
छते बह्धपायतो विष्छु' चतायां यजतः फलम् । 

इापरे परिचायां कलौ सद्ठरिकौतैनात् ॥ 
तद्छाज पेयो इरिभिग्यं यः पच्य शौनक ॥ 

इवि मारङ युगधन्मा; । २९० अध्यायः ॥ 

युगलं 
यगः, पै, ( य॒च्येते वलौवर्हौ अङ्िचचिति। 

उज्+ चम् । युखेघेन्तस्य निपातनादुशववम्। 
इति काशथिका।६।१।१६०।) रथदला- 
दाङ्गम् ¦ दति मेदिनौ। गे, १६॥ जोयालि 
इति भाषा। (यथा,- 

“नावेव बः पारथलं युगेव 

मभ्येव न उपधौव प्रधौव ॥१ 

इति ऋग्वेदे । २। ६६।8॥ 
“दुगा इव यथा रथस्य युगे बभ्या इव ।» इति 
सद्गाच्ये खायखः ॥ तथा च कथाखरितृखागरे । 
६०।१२। 

“तस्येकदा वणिण्थाये गच्छतो मथरां एरौम् । 
भारवोपएना युगं केन् भारेश युग्भमतः ॥* ) 

गकौलकः, पु, ( य॒गस्य कौलकः । ) युगकाष्टस्य 
कौलकः। जोयालेर खिल इति भाषा। 
लत्पश्यायः। शभ्बा २। दव्यमरः | ९।६।१४॥ 

गन्वरः, पु, (युगं घारयतीलि। धारि + “संज्ञायां 
भ्टतरजिधारिखदहितपिदमः ।* ३।२।४६ । इति 
खच् । अरदिषदन्तस्य स॒म् ।* ९।६।६७। इति 

खम्!) यच रथस्य दुशकाषटमासच्यते तच । 

रस्याश्वा यच बध्यन्ते तटूयुगकाङं तदयं 
धरति युगन्धरः । इलि भरतः ॥ तत्पायः । 

कूवरः; २८। इव्यमर;।२।८।१५७॥ परवत 
विन्नेषः। यथा,- 

“निषधो माद्यवान् विन्ध्यो हेमक्टो युगन्धरः #” 
इति शब्दरनावलौ॥ 

( वशिषु; । ख चच सादज पौच्ः। यथा, 
रिव! २६० । ३१ 

“तू गन्धरः पच इति वैशः समाप्यते ॥*) 
गपत्, य, खकदा । रककालौनम् ) इव्यमरः ।३। 

8 ।९२॥ ( यथा, भागववै। १।६।२। 
“कासं ज्वां तदा देवौ विभच्छक्तिसुरक्रमः। 
चयोरविंशतितच््वानां गथं युगपदाविशत् ॥*) 

गप्ः, प, ( गं पञ्चमस्य । ) कोविदारटत्तः । 
इति हेमचन्रः ।४।११८॥ युग्मपणे दर माचश्च ॥ 

शमपच्रकः, पु, (युगपच + स्वाथे कन् ।) को षिदार- 
दत्तः । इद्मर; ।२।४।२२॥ (यथाद्य पायः । 
“कोषिदारश्चमरिकः कुटालो युगपच्नकः 
कुलो ताच्पुष्यख्च सन्नकः खक्पकेश्ररौ ॥* 
इति भावप्रकाश्रस्य पूरन्व॑खक्छे प्रथमे भागे ॥ ) 

य॒गपचिका, च्छ, (षगं पचरमस्याः; । कप । टाप । 
कारस्यलच्च !) शिंग्पाडश्चः। इति चिकाखः 
शचेषः॥ (दिवरण्मस्याः धि पाश्ग्टे शातय 1) 

यमपाण्वेगः, प, ( युगस्य पाश्च गच्छतौति। 
गम् + डः ।) अभ्यासे लाङ्लपानपेवद्वो गतैः । 
पटे वेधा गरु इति भाषा । षत्पखषायः । प्रह 
वाट् २) इद्यमरः;। २।६।६३॥ 

गलं, कौ, ( युज्यते परस्यरं ंगचऋछत इति । युज् 
+ इषादिभ्यः कलच् । श्धङ्काितवात् ज्ञतवम् ।) 
ख॒म्मम् । शव्मर; ।२।५।३६८ ॥ (यथा, भागवते । 

४ ।२६।२०। 
“पद्यं पादयुगलमाह चोत॒सङ्ग लालिताम् ॥*) 



युगान्तः 
शुगलमन्तः, पु, (युगलास्यो मन्तः । श्राकपाधिववत् 

समाखः । ) लच्छौनारायणमन्रः । वथा,- 

^ रहस्यं परमं लच्छौनारायणाहयम् । 

राजंस्तवापि वच्यामि प्रपत्ति शरणागतम् ॥ 

इयात् परतरो मन्तो नात्ति सदयं ब्रबौमिते। 

इयात् परतरो घम्मों नास्ति लोकेषु कञ्चन ॥ 
सर्वषां छ्ामन््राणां मध्ये युगलसंज्ञकम् । 
मन्तं दि स्तः अष्टं छलषाजप्यमनुत्तमम् ॥ 
स्तो युगलं मन््रं का परतरं कृप ! । 
गुद्यादगुद्यतमं जातु चेयं ल्तदुपासकैः ॥* 

ति पाद्मोत्तरखख्ड २५ अध्यायः ॥ 
अुगलास्डः, पु, ( बुगलमिव्यास्या यस्य । ) वन्व् र~ 

ठच्च; । रेति राजनिघंणटः ॥ चि, युग्मनामकृः ॥ 

युगांशकः, पु, ( युगस्य अंशक; चद्रांश; इति । ) 
" बह्धरः। इति ारावलौ ।२५८॥ युगविभाजक्च ॥ 

 अगादया, खौ, ( युगस्यादादिभूता । ) बुगारम्भ- 

तिथिः । यथा । “अथय युगाद्याः । तास च। 

गाद्या वधेटह्िद्ध सप्रमौ पाबैतौपरिया । 

रवेरुदयमौच्चन्ते न तच्र तिथियुग्मता ॥' 
इत्धनेन अवस्था ॥ 

ब्रह्मपुराणे । 
ेश्राखे शुक्पचचे तु ठतौवायां छतं युगम् । 
कारि खुकप्ते तु चेतय नवमेएडनि ॥ 
अथ भाद्रपदे लष्यचयोदश्यान्तु दापरम् । 

माधे च पौरेमास्यां वे चोरं कलियुगं च्छलम् ॥ 
बगारम्भास्तु तिथयो युगाद्यास्तेन विश्वताः ॥' 

अच वेशाखादयः पौरेमास्यन्ता रव । ब्रह्म 
पराणे तथेव तिधिकृद्याभिधानात् । सख्य 
वाचिले काचचिके नवमे7हनोयगेवेरसिद्ौ शुकल- 
पच्च इति यथं स्यात् । तेन भाद्रलव्यचयोदशौ 
अश्वयुक्लष्यपच्तौयेति मै थिलोक्तं निरस्तम् ॥४॥ 
आवां परशंसामाह विष्णपुराणम् । 

श्रेशाखमासस्य षिता तीया 

४५ 

युम्माद् 
“उदत्तेयन् दस्युखं चान् समेतान् 
प्रवततैयन् युगमन्धदूयुगाग्ते । 
यदा घच्याम्यखिवत् कौरषैर्या- 
स्तदा तप्ता धातैराद्ः सुच; ॥ ) 

गरष ॥ 
यमम, जलौ, ( युच्यते इति , युज् + ̂ युलिरुचि- 

तिलां कुश्च ।* उणा० १।१४५॥। इति मक् । ) 
इयम् । योड्ा इति भाषा । तत्मथायः। इन्द्रम् २ 

युगलम् ३. युगम् 8 । इत्यमरः) २।५।३८॥ 

( यथा, रामायथे । २।६.१। ७६ । 

-^पादुकोपानदाप्तेव युगान्यच सखः ॥) 
हितमेयचतुचंषषाश्मद ग्मदादश्राश्यः। वथा 

^कररोभय सौम्यः परुषोणएङ्कना च 
चऋोनोःःय युग्मं विषमः समश्च । 
न्रस्थिरहयाह्मकनामधेया 

मेषादयोग्मौ करमशः प्रदिष्टाः ॥* 
इति च्योतिस्तत्वम् ॥ 

( हितौया । ) मेलनम् । यथा,- 

“युग्माणिक्रतभूलानि न ;॥ 
सत्रेण इादशौ युक्ता चतुदेश्याथ ह ॥ 

प्रतिपदाप्यमावास्या तिथ्योैम्मं महाफलम् । 

शतह्यस्तं महाघोरं इन्ति पण्यं एुराक्लतम् ॥ 
हितौयाटतौययो चतुथं पच्चभ्योः षणोसप्रभ्यो- 
रषटमौगवभ्योरेकादश्रौइादश्योः चतु शौपौगे- 
भास्यो भ्रतिषदमावास्ययोर्युगमं मेलनम् । तत्त- 

ल्तिथिमाचनिमित्तके कम्भणि महाफलम् । 

` श्तत् प्रयोजगन्तु तिथिविश्ेषविष्िते कम्मणि 
तिथिखरू विश्चेषनियमनम् । खतिश्या कम्भानि- 
वादे खहायभावेनान्यतिश्यनुपषेशादुपवासा- 

द्याचरयश्च ।” इति तिश्यादिततत्वम् ॥ ( इय- 

विशिरे, चि । यथा, मदु; । ३। ४८ । 
^युम्मास पुच्चा जायन्ते च्तियोपयुग्मास राचिष । 

तसात् युम्माद् एच थौँ सं विरेदा्ैषे छ्ियम्॥”) 

यड् [ज्] 

युज 

ननिसन््यच्यापिनौयातु ठेव पूज्या खदा तिचिः। 
म तन्न युग्मादरणमन्धच इरिवाखरात् ॥* 

इति ति्याटितस्वम् ॥ 

यग्यं, कै, ( यगाय हितम् । यग + “उगवादिभ्यो 
यत् 1*५।९।२। इति यत् । यगमदहतौति 

वा। दखादित्वात् यत् । यदा, युष्यत इति ।. 
य॒ज् + ̂युग्यं च पन्च ।* ३।१।१२९।६ति 
क्यवन्तो निपातितः। ) वाहनम् । यानम् । 

इद्यमरः ।२।८ ५८ ॥ ( यथा, महाभारत । ३ ५ 

५६।६.। 

हिरण्यस्य सुवेस्य यानयग्यस्य वाससाम् । 
आषिष्टः कलिना दूते जोयते ख नलस्तदा ॥ 
यथा च मगौ । <=। २६३। 
«“यच्रापवरते यम्यं व्ेगुणयात् प्राजकस्य तु । 
तच्न सामो भवेदणःो द्दिंसायां दिशतं दमम् + 
वाच्यलिद्धएपि इष्यति । यथा, श्युम्यो गौः । 
यम्योण्चः। यम्यो दस्तो ।” इति कारिका । 
३।१।१२१॥) 

युग्यः, प, ( यं ब्तौति । युग + ^“ तद्कङ्ति रथ- 
युगप्रासङ्घम् ।* ४ । ४ । 9६ । इति यतुप्र्वयः ।) 
युगवोएा । इयमरः ।२।६।६४॥ (“रथं वतौति 
र्यः युग्यः प्रासन; ।* इति काशथिका।॥) 

\ ( शुलिर् योगे + किन् । “यचेर- 
समासे ।* अ 1 । १९। इति चुमागमः। ) 

योगकक्त । मेलकः । इति सृग्धवोध- 
आकरयम्॥ ( यथा, मह्टिकाखे। ६। ११८। 
नगुद्काया निरगादालौ सिंहो टगभिव दुपवन् । 
भातरं यङ्भियः सस्व घोषेयापूरन्दिश; ४* 
यम्मम्। यथा, मनौ । ३.। २.७७ । 
“युच्च कलयन् दिनरचश सनान् कामान् खमश्चते । 
अयुच्खु तु पिढन् सन्न् प्रजां प्राप्रोति पृष्क- 

लाम् ॥ 
खमः। स च छन्दसि दितीयश्वतुधे पादरूपः । 

नवम्बसौ कानिकशुक्तपचचे | बुम्मपचः, पु, (युग्मं पचमस्य ।) रक्तकाष्वनट च; । | यथा, छन्दोमञ्जयान् । ₹। १ । 

नभस्यमाचस्य तमिखपचे इति रत्र माला ॥ (युग्म पचम ।) युगलपरे लौ ॥ ^विषमे यदि खौ सक्गा दशे 

चयोदशौ पश्चदशौ च माधे ॥ युम्मपन्निका, स्रौ, ( युग्म पत्रमस्य; । शचेषादि- मौ यजि भाद्गुखकादुपच्चिच्रम् ॥) 

रखता युगाद्याः कथिताः पुरारे. भाषा ।*५। ४ । ९५४ । इति कप् । टापि अत युक्गौ, [न् ] ए वेखङ्करजातिविश्ेषः। खतु 

रनन्तपुण्यास्तियय चतसः । लम् । ) शिं प्रपारच्चः । इति म्दरावलौ ॥ | गङ्गापत्तकन्धायां वेश्रधारिणो जातः । यथा, 

उपश्रवे चन्द्रमसो रवै ( विषयोभस्याः धिं शपाश्न्दे ज्ञातयः ॥) गङ्गा पुत्चस्य कन्धायां वौं वेश्रधारिणः। 

चिष्वटकाखखप्ययनदये च ॥' युभ्मपये; पै, ( यमं पयेमस्य । ) कोविदारढचच; | वध्व वैश्धारौ च एतन्नो यज्गो प्रकौतितः॥ 

उपश्षै ्रहरे । सप्रपणटत्चः । ६ति रालनिषेशटः ॥ इति ज्रश्मपेवत्ते ्रखङम् ॥ 

सफला, च्छो, (यां फलमस्या; ।) इव्विभिंटौ । | यु च्छ, भमादे । इति कविकस्पहमः ॥ ( भ्वा०- 

उच्िकालौ। इति राजनिषेशट; ॥ गन्धिका । | पर०-सक°-खेट् । ) अन्तःख्याद्यादिः पच्चम- 

इति रतरमाला ॥ खरौ । प्रमादोऽनवधानता। शुच्छति पापे 

प्पानौयमप्यत्र तिकेविभिश्रं 
दद्यात् पिदभ्यः प्रयतो मनुष्यः । 
श्राह्वं छतं तेन समाः ससं 
रस्यमेतत् पितरो वदन्ति }' युम्मादरः, पै, (वम्मस्यादरः ।) तिथिविश्चेषयोगेन | साधुः । चआओषटयवर्गाद्यादिरिति रमानाचथः। 

खानमधिलश्च भविष्ये । ? तिधिखरूविश्ेषस्यादरयम् । यथा । ^प्चमौ | पचादिलवादनि पच्छो + च्योष्वगे- 

संवह्मरफपलं तत्न नवम्यां कार्तिके तथा । सप्तमी देषेदयादिना विश्रेषतः सायादष्यापि- | शओेषादिरिति लिलोचनः। सच्छति । शति 
मन्वादौ च युगादौ च माषत्रयपलं लभेत् ।” | तिये णादुपवाेए्पि न राधिदग्मादरः ।» | दुरगादाखः ॥ 

इति सिश्यादितच्म् ॥ | इति तिथ्या दितम् ॥ अन्ड विवरयं घम्म शन्दे | युज, षर् घ ज व्यौ युसौ । इति कविकण्पदमः ॥ 
( रुधा०-उभ०-खकर-अनिद् । ) रर्, अथुजवुं 
अयौष्ौत् । घ, यन्ति युर क्तं एतिगा्नं लोकः । 
खौ, योक्ता। इति इर्गाराखः 

यगान्तः, पू, ( युगानामन्तो यत्र । युगानामन्तो| द्र्द्यम् ॥ 

बा।) प्रलयः। इति इलाघुष; ॥ (यथा, म्दा- | युग्मादरयं, जौ, ( यम्मख्यादरणम् । ) बुग्मतिथि- 
भारते । ५।४८। ९५॥। प्ूच्यता । बधा,- 

न प्र 12 



युतकं 
यज, कि संयमे, य॒तौ। एति कविकण्पदमः 1 

( चुरा०-पच्चे भ्वा०-पर०-सक०-सेट् । ) अन्तः- 
स्थाद्यादि;। कि, योजयति योजति । संयमो 

बन्धनम् । इति दुर्गादासः ॥ 
यज, खक निन्दे । इति कविकल्पदुम: ॥ ( चुरा०- 

च्पराल्म०-सक०-सेट् । ) ङक, योजयते। इति 

दुर्गादासः ॥ 
य॒ज,यव्यौडङ समाधौ । इति कविकष्यदुमः ॥ 

( दिवा०-चखाल्म०्-अकर्-अनिट्।) . समाधि- 
योग्यभावः। य ड, खये नियुज्यते । इति 
इलायुधः। चौ, योक्ता । इति दुर्गादासः ॥ 

युजानः, पु, सारथिः । इति संचिप्रसारोणादि- 

त्तिः ॥ 

यजौ, [ज्] प, ( यज् + किप् । ) अन्विनौकुमारौ । 
इति चिकाश्डशरोषः ॥ निलद्िवन्चनान्तोभ्यम् ॥ 

यज्ञानः, पै, (युज् + शानच् ।) सारथि; । विप्रः । 

इति मेदिनौ। ने, ११३॥ भावनाखहकारेण 
स्वन्चः। यथा,-- 

“योगजो दिविधः प्रोक्तो य॒क्तयञ्ञानभेदतः। 
क्तस्य सन्दा भानं चिन्तासहशतोभपरः #* 

इति भाषापरिच्छेद । ६५॥ 
“युक्तस्यति। मोगाभ्यासावगद्या वग्रौलतसमाधि- 
खमासादितो विविधसिद्वयुक्त इदयष्यते अयमेव 

विशिष्योगवल््वात् यक्तं दरयु्यते। सन्येदेति 
चविन्तासद्धकारं विनेयः । भानं सवयविषयाणां 
प्र्मच्चम् । अपरो युञ्जानः! विषयच्याडत्ता 
मानससमाधिष्थः। अयञ्च युञ्जान उच्यते। 

चिन्ता ध्यानं तदेव कारणं तत्षदकारात् 

स्पृलखय्दाव्यवहितविप्र््टान् अर्थान् -मनः 
प्र्च्तौकरोतोव्यधेः । ”इति सिङ्ान्तसुक्तावलौ ॥ 

यत्, लौ, निन्दा। यु ड क निन्दे इवयसाद्धावै 
किप प्रद्ययेन निष्यत्नम् ॥ 

युत्, [ध् ] स्तौ, ( योधनमिति । युध्+ किप् । ) 
द्धम् । इत्यमरः ।६।८१०६ ॥ (चि, युक्ता । 
यथा, भागवते । ६ ।९२ । २३। 

“दूति व्र वाणावन्धोन्यं धम्भलिञ्चाखधा बृप ! । 
ययाते मदावौगादिदडनौ यधां पतौ ॥*)} 

यत, ऋडदौप्रौ। इति कविकल्यदमः ॥ (भ्वा०- 
°-अक०-सेट । ) ऋ, अयुयोतत् । ड, 

योतते । इति दुर्गादासः ॥ 
यतं, कौ, (य+ क्तः। ) इस्तचतुष्टयम्। इति 

मेदिनौ। ते, ४७॥ 
युतः) चि, ( यु+क्तः।) युक्तः। अषटयग्- 

भ्रूतः;। इति मेदिनौ। ते, ४७॥ ( 
भट्िकाये।९। ७) 

“भियं तान्य्चरसामिवौवै- 
मरो; शिरांसौव रडायि यस्याम् ॥”) 

यतक, ङे, संशय; । यगम्। नारौवच््राश्चलम् । 

यक्तम् । चलनाखरम् । यौतुकम् । इति विश्व 
जेदिन्धौ। के, १४३॥ मे्ौकरणम् } इति 

श्ान्द्रत्रावलौ ॥ श्रौ वस्त्रभेद; । इति हेमचन्द्र; ॥ 
खं ख्य; भूर्पापम् । इति नानाेरत्रमाला ॥ 

४९ 
युं 

यद्, [घ् ] श्लौ, ( योघनमिति। यघ्+किप् ।) 
यद्वम्। श््मरः। २।८। ६०६॥ (यथा, 
रामायणे! २।५९।१०॥। 

भ्यो न देवासरैः सर्द; शक्य; प्रस्तु यधि। 
तं पश्य सुखसंसप्रं टेषु स्ह सोतया ॥”) 

युधं, कौ, (युध्यते इति । युध् + भावै क्तः । ) योध- 
नम् । लडाई इति भाषा । तत्पायः । आयो- 

धनम्२ जन्यम्रे प्रधनम् 8 प्रविदारणम्५ चटधम्ई 
अस्कन्द्नम् 9 संख्यम् < समीकम् ६ साम्य 

रायिकम् १० समरम् ११९ अनौकम् १२ 

स्यः १३ कलहः ६४ विग्र; १५ संप्रहारः १६ 
ऋअभिसस्यातः; १७ कलि; १८ संस्फोट; ९६. 

संयुगः २० भ्याम; २१ समाघात; २२ 
संयामः; २३ अभ्यागमः २४ यादवः; २५ ससु- 

दायः २६ संयत् २७ खमिति; २८ अजि; २६. 

खभित्र०्युत् ३१। इव्थसरः। २।५,९० ३-१०६॥ 

संरावः ३२ च्ानाहः ३३ सम्यरायकः ३४ 
विदारः ३५ दारणम् ३६ संवित् ३७ सम्यरायः 
३८। इति शब्दरत्नावली ॥ तीच्छम् ३६ 
अम्बरीषम् ४० वलजम् ४१ अन्तैः; ४२ अभि- 
मर; ४३ समुदय; 88 । इति-जटाघरः ॥ # ॥ 
युद्धं वणेनौयानि वथा। चम्भ१ बम्मेर वलम् ३ 
चरः 8 धूलिः ५ तषयस्वनः ६ सिंहनादः 9 
श्चवमणडलम् = रक्तनदौ६ द्िन्नच्छचम् १० 

रथः; ११ चामर; १२ स्तौ १३ अश्व; १४ 
केतु; १५ वबिदौणकुम्भकडस्तिकुम्भसुक्ता १९ 
शुर चनावस्थितसेना १७ सरपुष्यटष्टिः १८। 
इति कविकल्पलता ॥ # ॥ अथ युह्धफलम् । 

“अप्मषटोमादिभिवेक्तेरिषट्ा विपलदचिेः। 
ज तत् फलमवाप्नोति खं यामे यदवाक्चयात् 

इति यज्ञविदः प्राहयैज्नकम्भविश्रार दाः । 
लस्मात्तत्त प्रवच्छामि यत् फलं शख जोविनाम्॥” 
युद्धं मरयपलं यथा,-- 
“धम्भलाभोएयेलाभख यश्रोलाभस्तयेव च । 
यः मूरो वध्यते युद्धं विन्डदन् परवादिनौम् ॥ 

यस्य ध्माधेकामौ च यज्नदचेव खद{चिणः । 
परं दभिसुखे इत्वा तयो; पन्थाधिरोहति ॥ 

विष्णोः ख्थागमवाप्रोति रवं युध्यन् रणाजिरे । 

प श्वमेधागवाप्रोति चतुरस्तेन कम्भेणा ॥ 
यस्तु श्रं ससुतृद्धग्य वोग्धवान् वादिनौसुखे 1 

सम्मुखो वतेते ूरः स खर्गान्न निवर्तेते ॥ 

राजा वा राजपुच्चो वा सेनापतिस्थापिवा। 

इतः च्चेण यः मूर्तस्य लोकोएखयो भ्रुव; ॥ 
यावन्ति तस्य गाज्राणि भिन्दन्ति शस््रमादइवे 

तावता लभते लोकान् सवकामटुदोए्षयान् ॥ 

बौरासनं वौरशय्या वौरस्थानस्थितिः स्थिरा) 

गवाय ब्राञ्मणस्यार्थं गोखाम्वर्ये च ये इताः । 
ते गच्छन्त्यमरस्थानंये स्यः सछलतिनस्तथा ॥ 

अभो यः पर सन्धं भय परिरच्चति। 
एष्स्थितः पालयति सोण्पि गच्छति तद्गतिम् ॥ 

अनुत्तोणंस्तथा सद्यः प्राणान् यस्त्य जते युधि । 

इतच् पते युद्वं ख खरग त्न निवैते ॥ 

यहं 
दंद्धिभिः इटङ्किभिवापि तथा म्बेचरैश्य तस्करः। 

स्वाम्यर्थं ये हता राजंस्तेषां स्वर्गो न संश्रयः ॥ 
श्स्ाणिना सुनिदेग्धः खणे च च्यतो यदि। 

संग्रामानृन्ियते राजंस्तस्य खर्गो न संश्रय; ॥ 

भयेन लज्जया वापि सदेन च रणाजिरे। 

सम्मखो न्तियते राजंस्तदा स्वर्गो न संशयः ॥ 

यत्र भिन्नौक्लतं गात्रं शरग़्रक्रद्टितोमरः। 

देवकन्धास्तु तं बौर रामयन्ति रमन्ति च॥ 

वराप्रःखहखाणि शूरमायोधने इतम् । 
लरितान्यभिधावन्ति मम भा भवेति च॥ 
यच्च तत्र इतः शूर; शच्भि; परिवेष्टितः । 
अच्चयान् लभते लोकान् यदि क्तौवं नभाषते॥ 

जितेन लभ्यते लच्यौनंतेनापि स॒राङ्गनाः । 
च्चणविष्वंसिनि काये का चिन्ता मरणे रणे 

तस्याभिसुखस्यस्य ये लोका म निवर्भिनः। 

इते गोखामिविप्रायं नरमेधफलं हि तत् ॥ 
स्थानाभिचाते शरणागते च 

रान्नो विपत्तौ दिजसाधंषाते । 
स्तरो वालट्द्ाजनगोग्रद्े च 

शस्तं सुनौनामपि धारणौयम् ॥ 
यां यज्नषंवेक्तपसा च विप्राः 
खर्षिखो यच्च नपरे प्रयान्ति । 
षणेन तामेव गति प्रयान्ति 

महादवे खां तनु' सं जन्त, ॥ 

सगपाश्च वेदान् समदद्धिरङ्गेः 
सास्य योगश्च वने विवासम् । 

छते गुखा रकपदे प्रविष्टा 

महादवे खां तनु" सं्जेट्यः॥ 

इमां गिर वेदविदः शुभाक्तरां 

ञ्भाषितां ठच्रभिदा दिवौकसाम् । 
चचस्सुखे य; खरते उपएचछति- 
नँ न्यते न्ति च सोपि वैरिणः + 

खदा पुण्यतमः स्व्येः सुयज्ञः सव्वंतो सुखः । 
सर्वव॑षामेव वर्णानां च यस्य विश्रेषतः॥ 
भूयदेव तु वच्यामि रणघम्मे सनातनम् । 
यादशाय प्रव्ैष्ं यादशं परिवजेयेत् ॥ 
अआततायिनमायान्तमपि वेदान्तगं हिजम्। 

जिघांसन्तं जिघांसौयाच्न तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ 

कोटणश्स्त्रपाणिन्तु प्रहरन्तं दिजं यदि । 

इन्यात्तमासुरं भावं इत्वा न नच्द्ा भवेत् ॥ 

ज्रऋ्महा जायते यैस्तु इतस्त्वं ष्ट्व मे ॥ 
वत्तःसंखे वृपश्रे्ध ! काययञ्ने सनानने। 
विरथं विगतं अश्वं पिवणे विसुखस्थितम् । 

य॒द्लोल्याद दतं इत्वा ज्या जायते नरः ॥ 

विशस्तं विधयुष्कच्च तं भौतोग्खोतिवादिनम्। 
बणे शाखायुतांस्तांस्तु इत्वा स ज्र्महा भवेत् ॥ 
अन्याहतो न इन्तयो बालो ट्वो नपुचकः। 

लवाङ्धं प्रवदन्मच्रश्रक्ततलतोभ्रय भोरवः ॥ 
तस्ादेतान् परिहरेच्छरो धमश्टतां वरः । 

सम्यगयन्नफलन्त्यी इन् त्वासौ व्रस्मह! भवेत्! 

श्रक् न्त्ह सन्डद्ेस्तु यतने: करतुश्रतेनं पाः 
आह्मदेदपरि्ागः कत्तु युद्धं सुदुष्करः ॥ 



# 

युद्ध 
ज्मा श्युध्यतेशुह्धो दें यक्ता रणाजिरे 
न शुद्धौ रणभसानां ऋति कचिन्मह्टाप्रथात् ॥ 
संग्रामे युभ्यतो लच्छौः कौ; स्यात् खगंति- 

स्तथा । 

भस्य तेपि नश्यन्ति महास्यान्मद्ारशात् ॥ 

लात् सद्येन यत॒किञ्छित् क्रियते तच्छभपदम्। 
यज्ञं दानं व्रतं वापि संखामे नृपसत्तम | ॥* 

इत्याद वद्भिएुराणे संमरामप्रशंसा ॥ #॥ 
अथ युद्निगेयः। 

«यच्रायुद्धे धवं नाशो युद्वे नौवितसं शयः । 
तं कालमेकं युद्धस्य प्रवदन्ति मनौषिणः॥ 
अआत्ोदये विरक्ञौयात् चोभो नाह्मवक्ते यदि। 
सने च प्रहस शचौ नतु विपयये॥ 
स्वयं राञ्चा न योदश्यं येपि ग्रस्त्रास्ठको- 

विद्ाः। 

न्ता युष दश्यन्ते ्क्तेभ्यः शक्तिमत्तराः। 
शथयद्धं समे देगे विषमे हस्तिसङ्ग ईः 

अचयद्धं मरौ देशने पर्तियडच्च दुमे + 
अचय सयं स्यान्नौकायद्धं जलक्नते । 
संहत योधयेदन्धान् कामं विस्तारयेद् ॥ 
खचौसखमनौकं स्यादल्यं छि व हमि: स । 
चपि परश्ाश्रतः शूरान् निन्तन्ति परवाह्िनौम्। 
येपि वा प्रश्वषटसप्रसदिताः कतनिञखयाः॥” 

अथ युद्धाखननिणंयः। 

< अन्यद्वारा विपच्चन्तु विणुद्यासनसुच्यते । 
अरिं विश्द्यवा स्थानं विमरडासनसुच्यते॥ 

अरे विजिगौषोख विग्रहे हौयमानयोः। 
सन्धाय यदवस्थानं सन्धायासनमुच्यते ॥ 

उदासीने मध्यमे वा समाने प्रतिग्रङ्या। 
रुकौभरूय यवस्थानं घम्भयासनसुच्यते ॥ 

सत्रेषां प्रौतिजननं निजराद्ुस्य लच्णम् । 

रुतत् प्रौत्यासनं नाम सयासनमदहत्तरम् ॥ 

अथ इन्द्रयुक्तिः । 
“राज्ञो बलं न्धि बलं इन्दमेव वेलं बलम् 1 
चऋप्यल्यदलवानु राजा ्थिरो उन्द्वलाद्वेत् ॥” 

तथा च। 

भरकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुधैरः 
श्रातं द्गशसदखाणि तस्माद्ग विशिष्यते॥ 

अल्लजिमं लचिमच्ध तत् परुनहिविधं भवेत् ॥ 

यद् वसुचितं इन्दः गिरिनदादिसखश्चिवम्। 

अकलचिममिवं सेयं दुलंञ्चमरिभूसजाम् ॥ 
पाकारपरिखार णयस रयं यद्धवेदिद । 

छचिमं नाम विकतेयं लद्छालद्छन्तु पे रिणाम् ॥” 
अधाकचिम्डन्दयु क्तिः । 

“अदय विस्तौगेश्रिरा रारो: सकाननः। 
सखजलाशयसम्भारभोच्यद्रयसमाश्रयः 1 

सखनिःसरणो इन्द्रः पञतास्यो महौसुनाम्। 
मन्यो गभीर विस्तीर्णा तुरि यवस्थिताः + 
तन्मध्ये शरष्देश्ो यो नदौदन्द्रः स उश्यते । 
यदान्यचिरकालौनं दुलेद्चविपिनादिकम् । 
लच्छध्यरव्विता भूमिदन््रलेनो पतिष्टते । 
वनदद्रमिति सातं यथापू्वे मदत्तरम् ॥* 

(9 > 
1 

युद्ध 
छचिमदन्दयक्तियेवा,-- 
“यङ्िनुाच्ये गिरिर्नास्ति नदो वा गहनोदकाः। 
तस्य मध्यै महौोपालः छचिमं इन्दर मारमेत् ॥ 
गजञैरलद्धया विस्तीर्णा गम्भीरा; पूशैवारयः । 
इन्द्रत्वेन समादिष्टा; परिखा बह्यादसः ॥ ` 

विशालशालं सुधनं बहूकणटकि सङ्टम्। 

इन्द्रत्वेन समादिष्टं विस्तरे विमं वनम् ॥ 
अधोधो बध्यमानोण्पि कन्दरीण्ल्यजलं सरवन्। 
इन्द्रवेन ससद; स दुलङ्यो हि भूभुजाम् ॥ 
सव्यतः परिखां सत्वा निवन्धोपरि कन्दरम् । 

तच्नलज्नतदे शलाच्जलइन्द्र तदुच्यते ॥ 

रुषामभावै निजस्य भूप्रदेशस्य बन्धना । 
वर्षाष्धपगते वारि ललदन्दर' ततो भवेत् ॥ 

रखुतयोरपि संमिश्रात् मिश्रं दन्दमा चरेत् । 
अधिय सचिमं इन्दर" बलवदेरिणौ दिशि ॥ 
अन्यच लचिमं इन्द" शल्वा नरपतिर्विश्ेत् । 
स्थपरति्येदा वरौ स्थलडन्द' सदा चरेत् ॥ 
सजाचनाथद्द्गैरौ जलदन्द्र तदाचरेत् । 
गिरिदगन्द' वृषः सेवेत बस्य स्यादिविध्ो रिपुः । 

सत्वे हि चिविघं युज" ख मासादपादिच्छते । 
प्रतिराजस्य राज्यान्ते प्रकटे गप्र रवे च ॥ 
रान्ान्ते सैनिकान् रेत् प्रकटे निवसेत् खयम्। 
गुप स््ौकोषसम्भारं संरचेदिति निश्चयः ॥” 
अथ सामन्यतो गुणः) तथा हि नौति- 

श्रास्त्रम् । * 
५सप्रवेशापसरणं दन्सुत्तमसुच्तं । 

अन्धन्न वेन्दिशिालेव न ताटगवबह्माश्रयेत् ॥ 

धलुहन्ट' सह्ौदन्द्र' गिरि दन्द" तथैव च । 
महष्यडन्द्रसं खगे वनडइनद्च तानि षट् ५” | 
अन्ये त्। 
५न् इन्दर इन्द मिव्या छर्योह्ध इन्द्र प्रकौ तितम् । 
योद्वशरन्धं छि यद्यद्वं टतकायसमं डि तत् ॥” 
अधान्यच्रापि। 

“यावत्रमाथं नगरं दि राज्ञां 

ततो भवेदुत्तममध्यमान्त्यम् । 
चिं ् व्नलक्छाश्गुशो त्तरेण 
चिदेश्जानां धरणपतौनाम् ॥ 

गगेसतु 1 

५यदन्यदि विधं इन्द" प्रोच्यते धरणौसुजाम् । 
तेभ्य रुवातिरिच्येत मन्तडन्दर' विशेषतः 

अन्धेषु देवादि मन््रन्दाच्नयेन्नपरः 
मन्त्र हन्द्र हह भित्र दिन चान्यत् काथकारकम्॥ 

यदेव बेरिदृलेद्गय विस्तीश विषमश्च तत् ! 
सप्रवेश्रापसरणं तदृयज्सत्तमं विदुः ४ 

इति युक्तिकल्यतरुः ॥ 
तरेदिकप्धायः । रग; ९ विवाक् २ विखादः३ 
नदनुः 8 भरे ५ आक्रन्दे ६ आहवे ७ आजौ ८ 
एतनाच्यम् £ अभीके १० समीके १९ मम- 
सद्यम् १२ नेमधिता १३ सङ्काः १४ समितिः १५ 

समनम् ९€ मौव्ड हे २७ एतना; १८ खघ १६. 

ग्टघः; २० तुसु २९ सखमतुञ्॒ २२ सम्य २३ 

समरे २४ समोदे २५ समिथे २६ सद्धं २०५ 

यधिद्ि 
सङ्खं २८ संयगे २६ सङ्गये ३० सङ्गमे ३१ ठच- 

तूर्ये ३२ एकै ६३ अणौ ३४ शूरसातौ ३५ 
वाजसातौ ३६ समनौके ३७ खले ३८ खले ३६. 
पौंस्ये ४० महाधने ४१ वाजे ४२ अजम् ४३ 
सदम ४४ संयत् ४५ संवत; ४६ । इति षट् चत्वा- 

रिश्रत् संखामनामानि। इति वैदनिधषण्टै 
२ १ॐ ॥ 

युद्धरङ्गः, पै, (युद्धे रङ्गो रागोएस्य ।) कारिकेयः। 
इति शब्दचन्द्रिका । ( यद्कस्य रङ्गः, यद्व 
स्थलम् । यथा, महाभारते । 9 । ६५ १८। 

“अन्धोएन्धं जघ्निरे क्रड़ाः यद्वरङ्गगता नराः५) 

य॒द्वखारः, प, ( युद्धस्य सारः । ) घोटकः । इति 
्रन्दचन्दरिका ॥ 

युघ,य चौ ढ़युद्े ।इति कविकल्पदमः ॥ (दिवा०- 
अह्म°-ऋअक °-इनने खक०-अनिट।) य ड, 

युष्यते। व्यौ, योह्धा। संतखद्छितयोदैयोः 
घायामिकरौव्या परस्यराभिभवेच्छा यद्धम्। 
थ्यते योधः कद्ातच्िटेकस्य सद भावविव- 

चतायां यध्यते योधः परेण । कद्ाचिद्धननेए्पि 

यथ्यते चौरं राजा इन्तीयधैः। यो भक्त 
पिण्डस्य छते न यथध्यदिति असादा किपि 

तभिच्छतौति क्ये तं करोतौति कणडादित्वात् 
क्ये वा साध्यम् । इति दुर्गादासः ॥ 

बधान, पै, ( यध्यतेण्लौ । यध + “यु धिबुधिडश्ः 
किच ।“उखा० २।६० । इति आनच् । सख च 

कित् । ) चषचचियः। इद्युणादिकोषः ॥ (रिषुः। 
इुज्जलदत्त; ॥) 

यधिकः, जि, योडा। यधश्रब्दात् ्छिकप्रद्ययेन् 

निष्यन्नः 

यधिषश्िरः, प, ( यधि संयमे स्थिरः । ̂मवि- 

युधिभ्यां स्थिरः ।” = । ३।६५। इति वत्वम् । 

^इलदन्तात् सप्नम्या; संज्ञायाम् 1” ई । ३।६। 

इति सप्तम्या अलुक् ।) पाखवराजः। स कुन्तो 

गभं घम्भाच्नातः । तत्प्रायः । अजातशशचुः २ 
, शच्छारिः ३ धन्भपुच्तः ४ अजमोएः५। इति 
देमचन्द्रः। ३। ३७१ ॥ ( सटगग्रापाभितप्रः 

पाण्डनिरपव्यतया खित्नचित्तः पुत्चाधेभेकदा 
धम्भपनौं कुन्तोसुवाश्च । शुचिखिति ! च्नपव्यो 

षिन शुभलोकाहे इति विच्विन्धः तवं मदु पका- 
राधे केनापि पत्नस॒त्पादथेति । खवसुक्ता कुन्ती 
दा च पद्युरायहातिश्रयं घाभ्मिकपुच्चलाभाव 

दुखा: प्रदत्तमन्वबलेन धम्भमराह्ूय तिन सङ्गता 
इधिष्डिरं एुत्तमलभत । यदुक्तं महाभारते ।१। 

१२३ । ५--८। 
"संयुक्ता सा दि धर्ममय योगण्धनतिधरेख इ । 
खेम पत्तं वारारोहा सथैप्राणण्टतां तम् ॥ 

न्रे चन्द्रसमायक्तंसहत्तएभिणितेण्षमे। 
दिवा मध्यगते ख्यं तिथौ पूर्णेएतिपू जिति ॥ 
खण्टद्वयशसं कुन्तो सुषाव प्रवरं सुतम् । 

जातमात्रे सुते तसन् वागुवाचाशरीरिणी । 

रुष धन्मण्टतां खरेषटो भविष्यति नरोत्तमः ॥ 

विक्रान्तः चद्यवाक् चेव राजा एष्व भविष्यति। 



युप 

यधिष्िर इति ख्यातः पाणो; प्रथमजः सुतः ॥ 

अथ गच्छति काले तरार यौवराज्ये 
स्थापितोभ्यं दयादाच्िखयादिगुखपरम्यरया 
प्रजासु ल्धकौ्निरलजेः ख सखसवास । अथ 
जतुखहदाहानन्तरं यक्तराग्यो इपदराच्य- 

सभिगम्य ौपदौं सानुजः परिणय पनः 
स्वराष्यमागतवान् । ततः छष्सदायो राल- 

खययद्गकरणाय दुजेयान् जरासन्धप्र्डति- 
जृपतौन् इत्वा राजखयेष्टि समापयामास । 
सतोभुखयापरवशदुर्योधनमतोजुखारिखा केतव- 
पट्गा श्रकुनिना सद दूतं छंल्वा पराजितो- 

उलेभौमादिभिः पन्या द्रौपद्या च खड्धितो 
ादश्रदपे वनवासाय रखकवषेमन्ञासवासाय च 
्रद्धितो दवेतवनमध्युवाख । ततो दादश्वर्ेवेन- 
वाखजातं मदत् करटमरुभरूय अश्नासवासां 
जरयोदश्रःवषे विराटनगरमधिवसन् एनः छष्ण- 
सायः सखराच्यप्राप्रयये महतीं चेष्टां छतवान् । 
छतेडपि यन्न यदा विगुखयषो दुर्योधनो 
राप्यादिकं न दत्तवान् तदा लब्वेन्यवलोग्लौ 
कुरुचर महत् युद्धं छत्वा विनाश्य च दुर्यो 

शनादौन् इस्तिनाधिपति; सख्वाट् वभूव । 
च्थाश्वमेधादिना स॒रगणान् परितोष्य; षट्- 
लिहे राच्यसुखमलुभूतवान् । ततः प्रभासे 
विप्रशापात यदुवंशच्षयमाकर्यातिनिन्िख 
घट च्िंग्र वपैवयस्कं आव्लनपौतच्चं परौकितं 
सख्वराच्यएभिषिच्य उत्तरामागेख खर्गारोहयं 
छतवानिति। तथाच देवौभागवते। २८।८। 

१५-१७ 1 
“देडहव्यागं इरेः श्रुता यादवानां चयं तथा । 
गमनाय मतिं चक्रो राजा हेमाचलं प्रति 
घटचिंशदाषिकं राच्ये श्यापयि्योत्तरासतम् । 
निजेगाम वनं राजा गौपद्या शराढमिः सद ॥ 
षटजिंशखेवर वर्षाणि कत्वा राच्यं गजाङ्ये । 
मत्वा हिमाचले षट् ते जडः; प्राणान् 

एथयासताः ॥* 

अस्यान्धाङ्कशेषविवरणन्तु महाभारतादौ विस्त 
रशो दर्यम् ॥ ) 

यधोयः,चि,योह्ा । युधधातोरौयप्र्ययेन निष्यन्नः ॥ 
यषा, प, ( युष्यते इति युध्यते येनेति वा । युध् + 

^दषियुधौन्विद सिश्याधुखभ्यो मक् ।* उखा० 
१।१४४। इति मक । ) संयामः। घञु; । इति 

मेदिनौ ॥ वाख; ! इव्णादिकोषः+ योद्धा । इति 

लिद्वान्तकौसद्यासुणादिटत्तिः + (यथा, ऋग्ेदे । 
।५५।५। 

«सख इन्महानि खमिथानि मज्मना 

छथोति युर ओजसा जनेभ्यः ॥* 
५ य॒श्च; योदा ।” इति तद्धास्य सायणः ॥ ) श्रोष- 
खंयामः। शरभः इति संचि प्रसारोणादिटत्तिः। 

युप, य ष्र् विमो! इति कषिकष्यदुमः॥ 
( दिवा०-पर०-खक० सेट् । ) विमोह व्ाकुलौ- 
करशम् । य, यप्यति । इर्, अयपत् अयोपौत् । 
शुष्पदिलाव् ड इव्यन्धे । इति दुर्गादाख; 

(1 

युवतो 
यथक्खुरः,प (युनिंन्दितः यक् यो ननास्य । तादश 

खरो यस्य।) चुद्रयापघ्रः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
ययधानः, पु, ( यध्यते़सौ \ यध + ̂सुन्वियधिभ्यां 

सन्वच्च ।” उणा० २।६१९। इव्यानच्च् कित्काय्ये 

खन्वत्कायख्च। ) साद्यकिः। यथा, 
^्ोनेयस्त॒ श्थिनने्रा युय॒धानञ्च साद्यकिः ५” 

इति चिकाणशरषः ॥ 

इन्द्रः । च्चियः। इति शंचिप्रसारोणादि- 

इत्ति; \ चि, योदा च ॥ 
युवकः, पुःयुवा । युवन् श्रन्दात् कनृप्रद्ययेन निष्यन्नः॥ 
युवगण्डः, पर, (यणां गण्ड आश्रयत्वेनाख्तयस्य । य॒ व~ 

गण्ड + अश्रच्यादाच् ।) यूनो ग्रथ विशरोषः। 
वयसृफोड्ा इति भाषा । यथा,- 

%युवगणडो यवगखः स्यात् वयस्फोटाये दयम् ) 
ति श्न्दरन्नावलौ॥ 

युवजानिः, ध, ( य॒वतिर्जाया यस्येति । ^भायया- 
निद ।*५।४।१३8 इति निङ।}य वतौपतिः ।वथा, 
भ्यब्रजानिधैनुष्याणिर्भमिष्ः खविश्वारिखः 
रामो यन्नो इन्ति कालकस्पशिलौोसुखः 

इति भट्टिः । ५।१३॥ 
यवतिः, च्छि, ( यवन् + “यनस्ति; 1» 8 । १ 19.51 

इति तिः: । ) प्राप्रयौवमा ॥ ( यथा, अभिश्चान- 
शाकुन्तले 9 अङ्क) 

५ श्रु्रषख गुरून् कुर प्रियसखोडत्तिं परलोजने 
भतं विप्रहलतापि रोषणतया मास प्रतपं गमः। 

भ्रूविष्टं भव दिखा परिजने भोगेव्वजुतसेकिनौ 
यान्येव एडिनौपदं यवतयो वामाः ङल- 

स्याधयः ॥*)} 

यवती, स््ौ, (य~+श्रढ+रौप् । इति सिद्धान्तः 

कौसदौ । ४।९। ७७ । छदिति ठौष । इयय 
च्ललदत्त; । १ । ९५६ । ) प्राप्रयौवना । यथा, 
इत्संद्ितायाम् । ७५ । ४। 

भ्यो यं विचिन्तयति यानि स तभ्मयत्वं 

यस्ादतः सुभगयेव गता युवन्य; ५१) 

तत्पायः । सुवति; २ यूनौ ३ तरुश ® तलुनौ 
५ दिक्रौ ६ धनिका ॐ नौका < मध्यमा ६ 
द्टरजाः १० मध्यमिका १९१ । इति णब्दरन्ना- 

वलौ ! देश्वरौ १२ वथा १६३। इति हेम्नः । 

९।५११ ॥ वयस्या १४ । इति राजनिधेशटः ॥ 
तस्या स्तणादि यथा,- 
«आषोड श्ाद्धवेदाला तरुणौ चिं शता मता । 

पष्चपश्ठाश्रतः प्रौ ष्टा भवति तत्परम् ॥” 
इति कालिदाखः 

भ्बालातु प्राणा प्रोक्तायवतौप्राख्डारिणौ। 

प्रौए्ना करोति उद्वलं इद्वा मरणमादिशेत् ॥ 
निदावश्ररदोब्धाला भरौ व्घावखभ्तयो; । 
हेमन्त शिशिरे योम्यान द्वा कापि शस्यते ॥” 
योग्या यवतौ। इति राजवल्लभः + स््ोसा- 

मान्यम् । यथा। प्रमदा चैति विन्या यवतिख 

सथा स्टतेति भागुरिः । प्रागयौवमा यवति- 
रिति बात॒स्यायनः। इव्मरटौकायां भरतः 
६।६। ८ ॥#॥ इरिद्रा । इति श्न्दचद्धिका॥ 

युष्मद् 
यवतीष्टा, च्ौ, (यवतौनामिष्टा।) खरणययिका। 
ति राजनिधण्टः 

यवनाश्ः, पु, खथव॑श्रौयराजविशषः। ख च 
गौरौगभे प्रसेनजितो जातः मान्धाटपिता च । 
यथा, 
“तस्याः प्रसेनजिष्लञ्ग लेभे भाया पतित्रता। 
गौरौ नामाभिश्रप्रा खा नदौभूता तरङ्गियौ। 
तस्यां प्रसेनजिष्ण्चे युवनाश्वं मद्ौपतिम् । 
यावत् छश उदेति ख यावच्च प्रतितिष्ठति । 

सन्दे तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः चेचसुच्यते ॥* 
इति वह्भिपुराथे सगरोपाश्यामाध्यायः॥ 

युवनाश्चजः, पु, (युवनाश्ात् चातः । जन् +डः।) 
मान्धाटराजः। इति हेमचन्धः । ३। ४६४। 

य॒वराजः, प, भावि्धविद्धेषः। सत्पर्ययाय;। 
मचय; २ अजितः; ३। इति त्रिकाखडशरोषः॥ 
राजपुच्च;ः। तत्पर््यायः। कुमार; ९ भै 
दारकः ३। इ्व्यमरः।९। ॐ । १२॥ युवा 
बालो राजायूनां वा राजा युवराजः । सख्य 

जोरान्च इति षः। कुमारयति कुमारः 

स्यात् मष्ट कुमाल त् क केलौ अन्। 
भक्तंदारकः पच्च; भा चासौ दारकद्यति 
चवा भक्रैदारकः। दारको भेदके शिश्चाविति 
निगमः । इति भरतः ॥ ( यथा, महाभारते । 

१।७३।१६। 
मयि जायेत यः पच्च; स भवे्छलदनन्तरम् । 

यवराजो महाराज ! खद्यमेतदृब्रवौमि ते ॥*) 
युवा, [न्] नि, ( यौतौति। यु+ “कनिन् 

युषितच्विराचिधन्विदयुप्रतिदिवः ।* उखा° 
११॥ १५६ । इति कनिन् । ) तख्यः । ( वधा, 
मनौ । २।१२०॥ 
“अद्ध प्राया द्ुत्कामन्ति यून; ख्विर 

अयति। 

प्द्यत्यानाभिवादाभ्यां एनस्तान् प्रतिपद्यते ॥*) 
शषटः। निसगेवलश्ालौ । इति मेदिनौ ।>े,९१३॥ 

युवा. [न्] ए, (बौतौति। + कनिन् । ) 
यौवनावस्थाविशिष्टः। षोङशवर्षात् धिंद 
पथेग्तवयस्कः । इति केचित् । बोड्श्वर्षात् 
खप्ततिवषे पथन्तवयस्छ; । यथा,-- 
“अषोड़ ्राद्षेद्वालस्तरुणस्त उच्यते । 

ठव; स्यात् सप्ततैरूं वर्षीयान् नवति; परम् ॥” 
इति भरवष्टतश्छतिः ॥ 

(“अआषो इश्याडवेद्वालः प्रचि श्रत् युवा नरः” 
इति छहारौते प्रथमे ख्याने प्डमेएभ्याये ॥ ) 

तप्याय; । वयस्य; २ तरुः ₹। इद्यमरः। 
२।६।४२ + वयःस्थ; 8 तलुन; ५ । इति श्नब्द- 
रतावलौ॥ गभेरूपः ६ वटकः; 9 । इति जटा- 
घर; ॥ 

+ भजने । इति कविकण्पदमः ॥ सौच्रधातु- 
रथम्। ( पर०-सक०-खेट् । ) योषित् यु्रट् । 
इति इर्गादाखः ॥ 

युश्ठट्, ( योषति भवतौति । यष् + “ुष्यसिभ्यां 
मदिक् ।* उा० १।१३८। इति मदिक् । ) 

9 क र्न च त क" कककृककत - 

क क अ = १ 



यूका 

स्यनामयुश्म्छब्दः। सस्य चिषठु लिङ्गेषु 
समानि रूपासि । ( रखकविंश्रतिविभक्तिषठ तस्य 

सूप्राथि । ) यथा । त्वम् १ युवाम् २यूयम् ई। 
ल्वाम् 8 युवाम् ५ दश्रान् €। त्वया 9 युवाभ्याम् 

<= युश्ाभिः ६। तुभ्यम् १० युवाभ्याम् ११ 

अुद्मभ्यम् १२ । त्वत्९३ युवाभ्याम् १९ युद्मत्१५) 

तव १६ युवयोः १ युश्राकम् १८। वयि १६ 
वयोः २० बुश्मास २१। ( दितौयाचतुधौँ 
षष्टौनामेकवच्वनदिवचनवबहवचनविभक्तिषठु तस्य 
रूप्रान्तराणि यथा। हितौयेकवचने त्वा। 
चतुथी षष्टोरेकवश्वने ते । असां दिवत्तने वाम् । 

ओखां वहुवचने वः। श्लोकपादे वाक्यादौ 
न्व-वा-इा-ड-रखव-श्ब्दयोगे अदश नायदश्यथ- 
चातुयोगे च नस्छुः। ) इति याकरणम्! 

यथा,-- 

“^बुष्मतक्षते खञ्चनगञ्जनाच्ि ! 

रिरो मदौयं यदि याति यातु। 
नौतानि नाशं जनकालमलाथे 
दृश्एननेनापि दशाननानि॥* 

इति सुक्तिवादे गदाघरः ४) 

यः, श्छ, यषः। इति देमचन्र;ः। ३।.६८॥ 
यकः, ( यौतौति। य+ ^“चअलियुधुनौभ्यो 

दौधेश्च।” उणा इ ४७) इति कन् 

दौचेश्च । ) मतङुखः। इति जटाधरः 
( यथा, स्रुते खचस्थाने ३१ अध्याये) 
“यका ललाटमयागन्ति बलिं नाञ्नन्ति वायसाः 

चेषां वापि रति्नाच्ि यातारस्ते यमालयम् ॥*) 
यका, { यक~+च्छियां टाप् ,) मतुङ्खखः 

यौ इति उकुण इति च भाषा। तत्पायः 

केशकौट;२ खटः; ३ षट्पदः 8। दति 

राजनिषेश्टः + पालौ ५ बालछ्लमिः ६ । इति 

जटाधर; \ ( यथा, मनौ । ९।४९५। 
“सेदनं दंशमशकं य॒कामधिकमतङणम् । 
उश्रणञ्चोपजायन्ते यच्च(न्यत् किष्िदौटशम् ॥* 

क्रिमिविश्रेषः। तदूवथा,- 

“नामतो विश्तिविधा बाह्यास्तत्र मलोद्धवाः 

तिलप्रमाणसं खानवा; केशाम्बराश्रयाः ४ 
बहपादाञख खच्छाश्च युका लिख्या नामतः। 
दधाते कोटपिष्काः कण्डूग्छान् प्रङ्व्यते ॥* 

इति माघवकरसं यद्धौतरणििनिखये किम्यधि- 
कारे ॥ 

“क्रिमयो दिविषाः प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तर सम्भवाः । 

बाद्या यकाः प्रविद्धाः स्युः किष्ुल्कास्तधा- 
न्तरा; ॥ 

सप्रधा हि भवेद्वाद्याः षड्घा चान्तःससुद्धवाः । 
तैषां वच्यामि संभूतिं बाद्यानाभ्यन्तरे वृखाम् 1 

रू्शादति बलात् खदाख्िन्तथा शोचनादपि। 
कफघातुखसुद्धताश्लोत्ा यका भवन्तिष्ि॥ 

यकाः ष्या; परा; श्वंतास्त तोया ञखम्भखि 
ख्िवाः । 

खच्छातिविकटा रूचान्भामाखम्भयूकिकाः ४ 
चदथ विन््रकौ नाम वत्ता दजसम्भवा । 

1, 9 

यूथः 

४८ 

यूचन्न 

मतकुणाद्याख पश्चम्यो वाह्योपद्रवकारिणः॥ 

यका मस्तकसं स्थाने खता वस्त्रनिवासिनौ। 

चम्भयका नेचनचम्नं खद्यो रोमणि यष्टिका ॥* 
इति इारौते चिकित्सितश्याने पश्चमेएध्याये ॥ 
युकानाग्रकौषधं यधा, कामरत्न । 

^विड्ङ्गगन्धोत्पलकल्कयोगात् 
गो खज्सिद्धं कटुतलमेतत् । 
्पभ्यङ्गयोगेन शिरोरुहाणां 

यकादिलौच्चा प्रचयं जिषन्ति॥ 
गोरूचय बलाम्लल्ेपो यूकानिवारयः 

पारद महं येन्निष्कलब्यधुस्तरलब्र ॥ 

नागवल्लौद्रवेजाथ वस्तरखच्ं प्रलेपयेत् । 
तदृदच्तरं वे्येन्मौलौ धाश्ये याम्यं तथा ॥ 
यका पतन्ति निःग्रेषान्मस्तकान्रा्र संशयः) 
दिनिश्रानवनौतेन लेपान्मौलौ प्रकणनुत् ॥ 
नौलोत्पलं तिलं यष्टि खधेपं नागकेशरम् । 

धान्नोपलं समं पिष्टा लेपो यकाविनाशनः 

निश्ागन्धकगोग्रवं विड्ङ्गकटतेलकम् ! 
पारदेन समं महे लेपो यकानिवारथः 

इति केश्रस्य यकादिभिषारणम् ॥ 
परिमाशमेदः। यथा, माकँखये । ४६.। ३७ । 
“परमाश्च; परं च्छ चसरेश्यमभहौरलः 
बालायरद्वेव निष्का यकां चाय यवोदरम्॥*) 

यतिः, खौ, ( यु + “ऊतियतिनतिखातिद्ेतिकौतै- 
यश्च |” ३।३।६.०७। इति क्तिन् निपातनादौषे- 
त्व्च । ) मिश्रणम् । शति सुग्धबोधयथाकर 
णम् ॥ (यथा, भह्िकादय। 9 । ६६। 
करोमि वो बहि्यतौन् पिबध्वं पाणिभि- 

ड शः; ॥* ) 

यथं, कौ, (य भिये + ̂ तिथ्टग् चयूधप्रोथाः |“ 
उखा० २।१२। इति थक्प्र्येन जिपाति- 

वम् ।) सचजातौयसन्धहः; । इव्मरः ।२।५।४१॥ 
(बथा, रामाय । २। ५४ ।४१। 

«तच कुञ्जरययानि षटगयथानि चेव हि । 
विचरन्ति वनान्त तानि बद्यसि राघव | ॥*) 

यथयनाथः, पँ, ( यथय नाथः।) बन्धकरिणां 

खण्डस्य द्र; । तत्पर्यायः । यूथपः २। 
इत्यमर; । २।८।३५॥ 

यूथपः, पु, ( युं पातौति । पा+कः । ) अरर्ण- 
हस्तिनां प्रधानम् । दति शब्दरत्नावली । 

( यथा, जीमद्धागववे । € 1 १५।.२८। 

^चोरमादाय परशु" खतूखं वन्भकाम्नुकम् । 
अन्वधावत दुगभर्षो रगे इव यथपम् ५” 
प्रघानभाज्रे च । यथा, महाभारते । १।१९५८५ । 

«साजा पाणडमेद्ारण्य गद्यालनिषै विते । 
ष्वरन् मैधनधन्भेखं ददशरं टगयथपम् \*) 

यु, ( यथादृशश्खलितः।) यथात् 

पलायितद्स्तौ । इति शब्दमाला (यथ 
अष्टमा, चि। यथा, ओमद्धामवते। 8। 

९८। ४६। 
“अदा नोपकलभेताङ्काबद्माशं पल्युर चेतौ । 
च्यासौत् संविमहदया यथथष्टा गौ यथा॥१) 

यषः 

यथिका, शचौ, (यथं पुष्यटन्दमस्या असीति । यथ 

+ठनृ्। टाप् । ) पाठा। इति राजनिषर्टः। 

चअश्ञानकः। इति मेदिनौ। के, १४४ ॥ पुष्य 

विशेषः । बुर फुल इति भाषा ॥ ( यथा, नेष- 
दूते । १।९८। 

“विश्रान्तः सन् व्रलवननदौतौरजातानि सिष्ठन् 

उद्यानानां नवजलकणेय थिकाजालकानि ॥*) 

वत्मर्थ्याथः । गणिका २ चब्बा ३ मागघौ४। 

सापौताचैत् हेमपुष्यिका । श्द्यमरः;। २। 
१।७१ ॥ युयौ प्रहसन्तौई । एति चिकार 

श्ोषः॥ श्िखख्डिनौ 9 बासन्तौर। इति 

र्त्रमाला॥ बालपुष्यिका € बहगन्धा १९ 
भ्टङ्गानन्दा ९९ । खस्या गुणाः, खाड्त्वम् । 

शिश्िरत्वम्। शकंराततिपित्तदाषटढषानाना- 
व्वगदोषनाश्िवख। इति राजनिषेग्टः $ 
चपि श्व) 

“यृथौयुगं हिमं तिक्तं कटपाकं सरं लु । 
मधुर तुवर दा पित्तत्न कफवातलम्। 

व्रणाखस्खदम्ताचिशिरोरोगविषापम् ॥ 

इति भावप्रकाशः # 

( वथा च सश्चते उत्तरतन्त ४५ अध्यायः । 
^पटोलश्चेलनिषखय् धिका 
वटातिष्ठक्ताङ्करमिन्डवारजम् ॥* ) 

यथौ, ष्ठी, ( यथ + अग्रं यादच्च। वतो डौष्।) 
थिका, इति शन्दरनावलौ ॥ 

यथौनः, पै, (यथं पातौति। यृथ+खः।) 
यथपः। इति शन्दवङ्िका ६ 
‰\ 

यूनिः, ्ौ, योगम् । मिश्रणम् । इति बिद्धान्त- 

कौसदौ + 
युनौ, च्चौ, ( अवन् + ङौष् । ^ खयुवमघोनिाम- 

तद्धित । ६ । ४।१९३। इति वस्य उतम् । ) 

युवतौ । इति शन्दरतावलौ ॥ ( यथा.-- 
^युनौ काममयौ इनोति इदयं वेष्य्भावा- 

इधुः। 
इति कलापे आयवमधोनाण्डतिख् कुलण्वखः॥) 

यपः, प ङौ, ( यौति मिश्चयतौति । ययते युज्यत 
एसिचिति ऋग् भाष्य सायणः; ।९।५१।१६। 

यदा, यु + ̂ कुयुभ्यां च । उणा० ३।२०७ । रति 

पः दौषेलश्च। ) यञ्च पशुबन्धनकाडम् । इव्य- 
मरः । २। ४ । ४१॥ तस्य परिमायादिगया । 

॥ 

^ तुद्धेस्तो भवैट्यपो यज्नह द खसद्धवः 
वत्त लः प्रोभनः स्थलः केव्यो इषमोणिकः ४४ 
भविष्य । 

^“विच्छस्य वकुलस्येव कलौ यपः प्रश्रस्यते । 
इति सामवेदिट्षोत्खमेतश्वम् $ 

धपः, पै, (य + पः । रौचेख ।) जयस्तम्भः । याग- 

स्म्भः। इद्यखादिकोषः ॥ (यथा, रुवं दे ।६।३८ 
“खंयामनिखिरसद्खवाद्ः 
रशटादशङ्गौप्रनिखातयपः 
ऋअननग्धसाधारणराजशन्दो 
बभूव योगौ किल कातेवौय; +) 



क 

येष 

यपकटकः, पु, ( यपस्य कटक द्व) यश्चसमाभि- 

ख. चकं पशुबन्धा यज्नभूमौ यत् काषमारो- | 
प्यक स यपः तस्य शिरसि वलयाछ्लतिडमर्का 

शछतिवा यः काषटविकारः खः; । यपदले निहित 

लोहवलय इति केच्चित्, इतिभरतः\तत्- 
प्यायः । वघालः २ । इत्यमर; ।२।७।१६८॥ 

यथक, पु, ( यपस्य केलं इव ।) युपकदेश्ः। 
तत्प्रश्यायः। इतावनिः२। इति हेमचन्द्रः । 

३ । ४८६ ॥ 

यषः, प, (युपाय इ; ) खरिदढच्ः। ति 

` चिकाखूशेषः ॥ 
यपदुमः, पु, ( यूपाय दमः 1 ) खदिरटच्तः। दति 

्यन्दरत्रावलौ ॥ रक्तखदिरः, इति राज- 

जिषेश्टः ॥ 
यपकच्य; पु, ( यपो लच्छ उपवेश नाधेमस्य । ) 

पत्चौ । इति शन्दमाला॥ 
यपा, जलौ, ( यपस्द्रायम् । ) यपस्यायभागः 

तत्पायः । तमने २ इद्यमर;। २। ७।९६.॥ 

युष, वधे । इति कविकश्पदुमः ॥ (भ्वा०-पर°-खक०- 
सेट । ) षष््बरौ । यति । इति दुगरादाषः॥ 

यथं, पु, क, (यष् +कः! ) सङादिक्राघरसः। 

इद्यमरः। ३।५।३५॥ यवोढन्तःस्थादिः 
ष्ववग{दिश्चति सकट इति भरतः\#॥ 

च्य सुङ्गयषगुणाः । 
^“ सदहयषोप्खिदो ददः शुद्धानां व्रणिनामपि। 

पश्यो बलाग्रपित्तत्नो ज्वरा च शताश्छतः ॥ 

च्सहलवयं सममलतं कटकेर्विन।। 
विज्ञेयं लवशस्तेहकटकेः खस्कतं छतम् ॥ 
स्तु द्ाड्मच्टदौकायुक्तः स्याद्रागषाड़वः। 

सचिलक्लघुपाकञ्च दोषाामविरोधक्त् ॥*#! 
मरयषगुखाः । 
“मद्धरयुषः संग्राहो हंहो सादु; प्रमेह चित् । 

पित्तञ्चश्नज्वरदइरस्तयातोसारनाश्नः ४५५॥ 

कुलत्ययूषनुखा; । 

कुल्यो? निल] श्रकराश्सरिनाश्नः 
वृशौप्रतूौकासार्थोगुल्यमेदःकफापदः ५५४॥ 
श्यन्तेग खद माषयूषगुणाः। 

“अच्छमाषो गुरर्भेदौ वातन्नो दौपनो मत; ॥* 
अथ खडयुषः । 

“तक्गं कपित्यचाङ्गेरोमरिचालाजिन्विच्रकेः। 
सपकं खड्युषोढयमयं काम्बलिकोएपरः; ॥*५#॥ 

खड्काम्बलिकयषगुणाः । 

नदध्यष्यो कवसो द{तलमाषविपा{चचतः। 

खङ्काम्लिकौ युषौ याष्िवातकपफापद्दौ ॥* 
रति राचवलछ्लभः॥ #॥ 

च्छपि च) अथ यषस्यय विधिगंगाञ्च। 
"“आअष्टादश्रगुये नौरे शमौधान्यश्टतो रसः 

विरला घनः किचित् पेषातो युष उच्यते। 

उक्तः खर्व नियो रुचिछछच्च विश्रोषतः ॥* 
यषस्य प्रकारान्तरमाह । 

५कल्कदयपलं शष्ठ पिष्यलोखादरेकाधिकोम्। 
वारिप्रस्थेन विपचेत्तद्ववो यष उश्यते १५ 

। ̂, 

यष 
3 

योगः 
चअयमथेः। यात्रं पलमितं तत॒ कल्कौशछलतं | यवकोलकुलत्थानां यः कण्ठगो7निलापहः )” 
खण्ठो पिप्पलो च ससुदिताहंकपमिता कल्कौ- ¦ 
छता उभयमपि प्रस्थमितेन वारिणा पचेत्) 

तद्वो यषः। 
“युषो बच्यो लघुः पाके रुथः कण्टा; कणफा- 

पः; \” 

अथ सहयघविधिः। उन्दटौकायां तन्लान्तरे। । 
५सुङ्गालां हिपलं तोये शटतमद्वा एको न्ते । 
पादस्थं मदितं पूतं द्डमस्य पलेन तत् ॥ 

यक्तं सेन्सवविश्वाङधान्यकेः पादकांशिकंः। 

कणाजौरकयो खर्णाच्छाणकेनावच्चाणंतम् | 
संस्छतो सहयषोभ्यं पित्तशद्महरो मतः ॥*#॥ 

अय संहयषगुणाः 
सहानास्मो युषो दौपनः प्रौतलो लघुः । 
ब्रणोदंयच्ररुग दा कषपयित्तञ्वरासद्धत् ॥*४॥ 
चथ सुद्ामलकयषगुणाः 
५सुदामलकयुषस्तु मेरौ पित्तानिलापहः । 
ड्दादइश्रमनः शौतो खच्छश्रममदापहः ॥" 

मखरयषगुखाः पूञ्वत् । इति भवेप्रकाशचः॥ 

( तथाच) 

“कुलत्ययुषो मधुर; कथायः 
कणं सपित्तं विनिष्न्ति ्ौघ्रम् । 
मेदाश्सरौ पायुजमेदहन्ता 
सन्दोयनो खज्रविश्रोधनख् ॥ 

च्याएक्ययुषं मधुरश्च श्रौतं 
विग्चेषतो बातनिवारगश्। 
श्यष्रापद्ं पित्तहरं नराणां 
छमि जिषन्धादपि दारुगच्छं॥ 

श्रौतं मधुरं मौद्ग यष पित्तविकारजित् । 
वातदोष्हरं परोक्तं ज्वराणां शमनं परम् ॥ 

मारो प्राहइको यूषो ड" हौ खादः परमे 
जित्। 

पित्तञ्द्मव्णरघ्रः स्यात्तथातीसारनाशनः॥ 
कषायं कटुकशोष्यां वातघ्नं पुस्लदोषकत् । 
रक्तपित्तं निहन्त्य(‰ चणानां युषसच्यते ॥ 
छनं ख्वातं कफल्ञक्ाषयषं ख पित्तछत् । 

श्वं प्॑पितं तच्च शस्यते तेलपाचने ॥ 
श्मन्धानि ष्वेव शस्तानि कौलत्यान्धपितानि च। 
मदराच्विपुढ! बल्याः कलायादा ख वाच्ेताः॥ 

इति युषविधिः ॥ॐ॥ 

इति इारिते प्रथमस्थाने नवमेऽध्याये ॥ 

«स्तेय; प्यतमच्ापि सुद्गयषः छताकतः 
सतु दाड्मिन्टह्वौकायक्तः स्याद्रागषाडवः॥ 

“पटोलनिम्बय॒धौ तु कफमेदो विध्रोषिणौ । 
पिच्प्नौ दौपनौ हयौ रमिकुडञ्वराप्टौ ॥ 
श्वासकासप्रतिश्याव प्रसेकारोचकज्वरान् । 
इन्ति म्डलकयुषस्तु कफमेदोगलामयान् ॥ 

कुलव्थयषोएनिलद्हा खाखप्रौनसनाशनः । 

तूणौ परतूणौ कासार्शरोगुल्योदएवत्तेनाशनः 
दाड्मिामलकेय् घो छदः संश्रमनो लुः । 

` प्राणाखिलननोगष्डच्छमिदोप्नतः पित्तवातजित् ॥ 
सद्गामलकयुषस्तु याष्ौ पित्तकफे हितः । 

इति सुश्चते खचस्थाने ४५ अध्यायः ॥) ` 

यषः, पु. (यषतौति । युष् + क; ।) ब्रषदारटचः। 

ति श्न्द्रत्रावलौ ॥ 

येष, ऋ ड यते। इति कविकल्पदमः॥ ( भ्वा०- 
अद्म°-अक०्-सेट्।) अन्तःस्थादिः। ऋ, 

अथियेषत्। उ, येषते यियेषि। इति दु्गा- 

दासः ॥ 

योक्ता. [ ऋ] चि, योगका। इति युनघातोः 
करैर न् प्रद्ययेन निष्यन्नम् ॥ ( यथा, वाल 

सनेयसंहितायाम् ) ३० । १४। 

^मग्यवेप्यस्तापं क्रोधाय निसरं योगाय वोक्तार ५ 

श्नोकायाभिसर्तारम् ॥* 

भ्योक्तार योगकागम्।” इति तदाभ्यम् १) 
योक्र, कौ, ( युज्यतेऽनेनेति । दुन् + “दाखरौश्ररदु- 

युजस्तुतुदेति ।* ३ । २। ६८२ । इति दुन्; ) 
युगेन सद दैशादर आवध्यते अनेन तत। 

योत् दडि ६दि भाषा । तत्पायः । अाबन्धः> 

योचम् ३। इव्यमरः।२।६।१६९॥ (वचा, 
ऋगवेदे। ५।३३।२। 

खल्वेन इन्द्र धियमानो येेरौणां ठषन् 
योक्रमश्र; \* . 

“योक्रं नियोजनरनव्नु चश्च; आश्रयवि।” इति 
तद्भाष्ये सादः ॥ मन्धनरव्वः\ यथा, 

रामायये।१।४५।१८। 

«ततो निश्खिव्य मथनं योक्र' छंत्वा च वासु- 

किम्। 
मन्थानं मन्दरं छत्वा ममन्थरमितौलसः ॥*) 

योगः, प, (बज ममाधौ + भावादौ यथायथं घन्) 
सन्नदनः। उपावः। ध्यानम् । सङ्गति;। 

युक्तिः । इयमरः! इ३।३।२२॥ (परम) 

यथा, देवौभागवते । ३।१५। १३ । 

«स्ोयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदंस्तदासौ 
तां प्रमदामनुचकार च योगयुक्तः ॥ 
“योगयुक्तः प्रमयुक्तः।” इति तद्ौका्यां नौल- 
कण्ड;॥ दलम् । इति मनुः। ८।९१५॥ 

अस्य प्रमां योगदानशन्द द्रष्यम् \) अपू 
नवाथेखम्यातिः । वप्रःस्ये म् । प्रयोगः । विष्क- 
म्भादिः। भेषजम्। विश्वव्धघातक,। उदम् । 

काम्मेणम् । इति मेदिनौ॥ नैयायिकः । धनम् । 
दूति हेमचन्रः॥ चारः! खच्म्। इति 

चिका्छगरोषः॥#॥ (येन वाक्धं दुष्यते स 

योगः । वथा,- 

“जलं पिवैचान्टतवछिनिम्ब- 
हिखाभयाटच्कपििप्लौभिः;। 

सिद्धं बलाभ्याश्च सदेवदारू 

, हिताय जिद्यं गल्गणडरोगौ ॥ 

सिद्धं पिबेदिति प्रथमं वक्ते ठतौयपादे सिद 
प्रयुक्तमेवं दूरस्थानामपि पदानामेकौकरणं 

योगः।» दयत्तरतन्त्र पश्चषट्ितमेऽष्याये 
सश्वतेनोक्तम्॥) अथ सप्रविंश्रतियोमानां 
नामानि । वधा,- 



योगः 
^विष्कम्भः प्रौतिरायुश्मान् सौभाग्यः भ्ोभन- 

स्तथा। 
अतिगण्डः सुकना च ति; ूलस्तयेव च ॥ 
गण्डो उदि खेव याचातो इवेगस्तया । 
वचचश्चाद्टक यतौपातो वरौयान् परिष; शिवः 
सिष्य; साध्यः शुभ; सुकरो ब्रकद्धो वै्टतिस्तथ॥” 
तेषां वव्लेनौयभागा यथा,- 
^ परिषस्य व्यजेदड़ं खभकम्म ततः परम् । 
व्यजादौ पश्च विष्कम्मो सप्र शूले च नाड्काः। 

गखव्याघातयो; षट् "व नव इषेणवच्चयोः । 
वैष्टति्तिपातौ "व समस्तौ परि वजयेत् ॥ 
द्यवा यथाधंनामानो योगा, कार्थं ्रोभनाः॥” 
अथ विष्कम्भादियोगानयनक्रमः। 

“रवौन्द्योगल्िप्राभ्यो योगा मभोगमालजिताः। 
गतगम्याद्च धटरिन्ना नाद्यो सेकछन्तरोहताः ॥* 

इति खग सिहान्तः ॥ 

विष्कम्भादिसप्रविंशतिखद्धयककालविशनेषः। तत्- 

साधनमाह । 
“्रहकलाः सरवौष्दुकलादइताः 

खखगनैश् भयोगमितौ क्रमात् । 
अथ दता खगतेष्यविलिप्िका 

निजचवेन गतागत नाडिका, ॥* 

इति भाखछरौयषिद्वान्तशिरोमणौगखिता- 
ध्यायः; ॥#॥ यस्य ग्रस्य नचचं ज्ञातु- 

मिष्यते तस्य कलाः काया; । तथा चन््राकेयो- 
योगस्य कला; काया; । उभयत्र शताद्केन 

छते प्रथमस्थाने गतभानि । हितौयस्थाने गत- 

योगा;ः। अथ यान्यवशिष्टानि गतानि खस्व- 

इारच्यतानि गम्बानि स्यु; तेषां गतानां सब्ब 
न्धिन्धो विकलाः खख्गतिभिर्भाव्या; । यक्ञभ्यते 

ता गतनाड्का भवन्ति । यद्धेव्याणां विकला 
भक्तास्तरेष्या घटिका भवन्ति। इति मिता- 
्रानाखौ ततृकतटौका॥ आनन्दयोगो 

यथा। भौमपराक्रमे। 

“अनो सह खर्येख सोमे जगश्िरस्तथा । 
अदोष भौमवारेण बुधे इस्तः प्रकौ तितः ॥ 
च्यनुराधा गुरोर्वारे विश्वदैवस्तु भागेवे। 
वारुणं शनिखंयुक्तमानन्दोप्यं प्रकौर्भितः॥ 

योगवरा यथा । दोपिकायाम् । 
“भूमिपुच्चाकंयोरद्भि नन्दा मरु- 
इरुणाद्रान््च्ित्राश्िसलासिभिः। 
भागेवेयाङ्योरद्ि भद्रा 
भवेत् पल गुख॒ग्मोड् संयुता ॥ 

सोमपुच्चस्य वारे जया स्यानृन्टगो- 
पेन््रगुविवनद्रयाम्बाभिलिप्रालिभिः। 

गौष्यतेरद्भि रिक्ता च युक्ता यदा 

विश्शक्राम्िरकपिच्रादिव्यस्बुभि; ॥ 

खग्यसुतस्य दिने यदि पूर्णा 
्रद्मदिनाधिपतिद्रविखः स्यात् । 
अोगवराच्तिमिरेव समेताः 

सव्वसमौहितसिहिनियुक्ताः ॥* 

अयमेव चषटतयोगः ॥#\ अचाग्टतयोगः । 

^ 

५९१ 
योगः 

^भरवगुरकरम्दलापौषयभान्यकेवारे 
इरियुगविधियुग्मे फलगुनौ भाद्रयुगम । 
दिवसकरतुरङ्गौ सब्ररोनाथवारे 
गुरुयुगनलवातोपान्त्यपौष्णानि कौचे 
दहनविधिशरतास्यामेचभ सौम्यवारे 

मरुददितिभपुष्यामैचभं जौववारे । 
भगयुगजयुगश्वो विष्णमच्रे सिताद्धे 

सनकमलयोनौो सौ रिवारेगन्टतानि॥ 

यदि विच्ियितीपातौ दिनं वाप्यशुभं भवैत्। 
इन्धते>ग्टतयोगेन भास्करेण तमो यया॥ 

स्देशाविरोषेण ४लं स्याच्छभयोगजम् ॥ 

अण्टतं सिद्धियोगञ्च यदोकस्िन् दिने भवेत् । 

. तदिनन्तु भवेदुष्टं मधुखपियया विषम् ।*५॥ 

अथ सिहधिदग्धपरापयमषर्टयोगा;। यथा, 

“नन्दाद्या; िदियोगा ख्युजबुधकुलाकौंष्य- 

वारे; प्रशस्ताः । 
खय्य शा श्राभिषडटरसुनिमिततिथयोम्कादि- 

बार; प्रदग्धाः 

राजमाभैर। 
मासा रुद्रादिशौो रामा षटपत्तसुनयस्तथा । 

दह्यन्ते तिथयः सप्त रयादिसप्रभियं हे; ५" 
चपपिच। 

“इादश्यकंयुता भवैदशभदा सोमेन चेकादश्ौ 
भौमे चापि युता तयेव दशमौ नेष्टा टढतीया 

बुधे । 

ष्टौ नेशटफलप्रदा सरगुरौ शुक्र हितौया तथा । 
सन्धारम्भविनाशविन्नजननौ ाल्मजे सप्तमौ ॥ 

पापोमकां दे विषाखाच्रययमस्॒परस्याद्धि 
चिच्राच्वयुष्कं 

तोयं विश्वाभिजिद्धं त्थ कुलदिवसे खच्रयं 

विश्वरद्रौ । 
जाड खला विशाखा वमधनतुरगान्द्ानि जेवे- 

एदि पिं 

रोहिण्याद्रा यमेन्द्शतभमथ ग्टगोर ह पुष्या- 
चयेन्द्रौ । 

सौराहे इस्तयुम्मामयमजलयुक्पौष्पएष्या- 
घनानि 

चण्टो>खण चो युक्तं खणदपतिदिने सौम्बवारे 
ए्खमापि ॥*#॥ 

अथोत््राटादियोगाः। 

“रथादिदिवसे्क्ता विश्राखादिचतुखतुः । 
उत्पाटा ग्टद्यवः काणा अच्टतानि यथा- 

कमम् ॥” 

अथ करकचायोगः। 

“वाजिचिच्रोत्तराषाए खलपाश्रौज्यभान्तकाः। 

खखादिवारसंयुक्ता योगाः करकतचा; स्छताः॥ 

अथ न्ट्ययोगः। 
“ऋआदिव्भौमयोनन्दा भद्रा शुकणशाङ्योः । 
बुधे जया गुरौ रिक्ता श्नौपूर्या च षदुदा ॥” 
अथ यमचरटादौनां वच्यंकालनिरेयः। 
“यमघण्टे व्रलेदष्टौ ख्यो दादश नाड्का;। 
अन्धां प्रापयोगानां मध्याह्ात् परतः शुभम् ॥“ 

योगः 
अथ श्रुभचन्द्रेण करकचादिश्रान्तिः। 
“चअयोगेषु च सर्गेषु पू्वयामं परिव्यजेत् । 
च्ययोगाञ्च विनश्यन्ति चन््रशुदधिला इमे! 

करकचा चटदयुयोगाख्च दिनं दग्धं तथा परे। 
शुमे चन्द्र प्रणश्यन्ति ठत्ता वहता व ॥५॥ 
विरुहयोगानां देश्रविश्रेषे प्रतिप्रसवो यथा, 
ओरोपतिः। 

“विरुढसं न्ना स्तिथि वारयोग 
नध्च्रवारप्रभवाश्चये परे। 
कनाङ्गवङ्गषठ खशोष वन्याः 
शोषेषुदेशेषुनते विरुद्धा; \” 

शति च्योतिस्तवम् ॥ # ॥ 

अथ क्रियायोगः । सगय ऊचुः । 

“दुःखाम्बुमप्नाः पुरुषाः प्राप्य त्रह्च महालयम् । 
उत्तरेयुभवाम्भोधिं तथा त्वमनुचिन्तय । 
व्यक्तः स तदा प्राह क्रियायोगं महाल्मनाम् । 
मराणसुपकाराय दुःखविछित्तिकारकम् ॥ 

वद्धिरुषाच। 

चऋाराघयध्वं विश्वेशं जगतां कारशं परम् । 
केश्रवन्तत्निरापेचचा रवसुक्तं प्रवास्यथ ॥ 

इष्टया पूजानमस्कारेः शु्षाभिर निशम् । 
ब्रतोपवासेविंविपै्राद्चणानाख्च तर्पय; ॥ 

तस्तेश्चाल्म दितः कामय खचेतचि तुष्टिदा; । 

भवेद्वरपरि्छदादाराधयत केशवम् ॥ 
तच्रिष्टास्तद्नतधियस्तत्कम्भाणस्तदाश्रयाः 

तद् ट्यस्तन्मनसः सव्स्मिन् खदति खितः} 

समस्तान्यथ कम्भाणि तच खञ्ाल्मनात्ननि। 

संन्धस्यध्वं सवः का समस्तावरण्क्षयः 

परः; पराणां प्रम; सरको 
नरोत्तमो यस्य पदन्न भित्रम् । 

चराचरं विश्वमिदं समन्ता- 

द चिन्त्य रूपन्त्व परि ग्रष्ट यत् ॥ 
तमाराध्य जगन्नायं क्रियायोगेन बाडइवाः। 
अखौ मोतं परं जम्मुस्तसात्तन्मोचकारणम् ॥ 
सखंसाराणंवमसखानां विषयाक्रा्तचेतसाम् । 

विष्णुपोतं विना नान्यत् किख्डिदस्ति परायखम् 
उच्तिष्टशिन्तय इरि व्रजं श्चिन्तय केशवम् । 

सञ्जं {न्तय गोविन्दं खप्रंश्िन्तय माधवम् ॥ 
ययमेकाम्रचित्ता डि सखच्िता मधरुखूदनम्। 
जन्मन्टद्यजराय्राहं संसारं सन्तरिष्यथ ॥ 

क्रिवायोगपराणौड सृक्तिकायाख्यनेकणः। 
खमाराध्य जगन्राधं राजानो मोमा; ५” 

इति बह्भिपएुराणम् ॥#॥ 

अथ योगसाधनम् । केशिध्वज उवाच । 

“योगस्वरूपं खाण्डिक्य ! श्रयतां गदतो मम। 

यच स्थितो न खवते प्राप्य ब्रह्मलयं सनिः ॥ 

मन खव मनुष्याणां कारणं बन्धमोच्षयोः। 

बन्धस्य विषयासङ्गि सुक्तनिंध्विषयं तथा + 
विषयेभ्य; खमाद्धव्य विन्ञानाद्मा मनो सुने । 
चिन्तयेन्मृक्तये तेन ब्र्मभरूयं परेश्वरम् ॥ 

अढ्मभावं नयद्येवं तदूब्रक्षध्यायिनं सुने । ` 
विकाच्चाल्मनः श्रा लोहमाकषेको यथा॥ 



योगः 
चआत्मप्रयन्रसापेच्चा विशिष्टा या मनोगतिः। 

लस्या रक्षणि संयोगो योग इव्भिधौयते॥ 
रुवमव्न्तयै शि टा युक्तधर््कोपलचणः । 
थस्य योगः ख प्रे योगौ ससन्लुरभिधौयते ॥ 
योगयुक प्रथमं योगौ ब॒ज्ञानः सोऽभिधौयते । 
विनिष्यत्रसमाधिस्तु परत्रश्मोपलओ्थिवान् ॥ 
यदाग्तरायदोषैय दुष्यते चास्य मानसम्) 

जन्लान्तरोरभ्यसतो सक्तिः पूवस्य जायते ॥ 
विनिष्यत्रसमाधिस्तु सक्तिं तत्रैव जन्मनि । 
प्राप्रोति योगौ योगाणिदग्धकम्मा च यो- 

एचिरात् ॥ 

जद्षचमद्िंसाश्ड स्धास्तेयापरियदहान् । 
सेवेत योगौ निष्कामो योग्यतां खं मनो नयन् ॥ 
स्वाध्यायश्यौचसन्तोषतपांखि नियलाल्मवान् । 
ङुन्वौँत ब्रह्मभि तथा परस्मिन् परवशं मनः ॥ 

र्ते यमाः सनियमाः पश्च पश्च प्रकौ्निताः । 
विशिष्टफलदाः काञ्या निष्कामानां विस्रु- 

क्िदाः॥ 
रकं भद्राशषनादौनां समाख्याय गुरोर्वुतः ॥ 
यमास्येनिंयमास्येख युञ्ौत नियतो यतिः ॥ 
प्राखास्मनिलं वश्यमभ्याखात् कुरति तु यत् । 

पाडायामः ख विद्धेव खवीनोपनोज रव च॥ 
परद्यरेणाभिभवं प्राणापानौ यदानिक्तौ । 
सुरतः सद्धिधानेन ढतौयः संयमात्तयोः ॥ 

लस्य चालम्बनवतः स्थलरूपं दिणो त्तम ! । 
च्पालम्बनमनम्तस्यय यो गिगोभ्यसतः च्छलम् ॥ 

श्रन्दादिप्वनुरक्तानि निरद्याच्चाणि योगवित्। 
कुश्ाचिन्तामुकारोणि प्र्याद्ारपरायणः॥ 
वश्यता परमा वैन जायतिएतिचलाल्मनाम् । 

इन्द्रियाणामवश्येसतेनै योगौ योगखाधकः ॥ 
प्राणायामेन पवतः परत्याहारेख चेनिैः । 
वश्रौलतेस्ततः कुश्यात् खितं चेतः शुभाश्रये ॥ 

ओीखाख्छिक्य उबाश्व। 

कथ्यतां मे महाभाग | चेतसो यः शभाश्रयः। 
यद्ाधारमश्चेषं तद्वन्ति टोषपलोडवम् ॥ 

ओकेशिष्वण उवाच । 

च्ाश्रयद्ेतसो त्र्य दिधा तथ खभावतः। 
भूय! खजनैममजैष्च परच्छापरमेव च ॥ 
जिविधा भावना विप्र विश्वमेतन्रिबोध मे। 
जद्यास्या कमस ज्ञा च यथा चेवोभयाल्िका ॥ 
जसषभावालिका द्योका कम्भभावाल्िका परा। 
उभयाह्मिका तयेवाग्धा जिषिधा भावभावना ॥ 

खनन्द्नादयो ब्रह्मभावभावनया युताः। 

कम्मेभावनया चान्द देवाद्याः स्थावराश्चराः॥ 
शिरण्यग्भा दिषु च ब्रक्षकम्भाल्िका इदविषा। 

गोधाधिकारयुक्तषु विदयते भावभावना ॥ 
अक्तौयेषु समस्तेषु विरेषन्चान कममसु । 
विश्वमेतत् परं चान्धद्धदभिभ्रटश् बृप ! ॥ 
प्रू मितभेदं यत् सत्तामात्रमगोष्वरम् । 
बच्चखामालमखंवेदं तज ऋ्ानं ब्रह्मसं शितम् ॥ 
तच्च विष्णोः परं खूपमरूपस्याजमश्षरम् । 

विष्ठखरूपरे कप्यस च यं प्ररमाल्मनः ॥ 

योगः 
न तदूयोगयुला शक्यं बृप ! चिन्तयितु' यतः । 

ततः स्थलं इरे रूपं चिन्त्यं यद्िष्वगोचरम् । 
हिरण्यगभों भगवान् वासवोग्य प्रजापतिः। 

मरुतो बसवो सद्रा भास्करास्तारका यहा; ॥ 

गन्यव्यच्षरे्याद्याः सकला देवयोनयः । 

मरुष्या; पश्वः भोला; ससुद्ाः सरितो इमाः 
रूप रूतान्धशेधाणि भूतानां ये च हेतवः) 
प्रधानादि विश्नेषान्तं चेतनाचेतनात्मकम् ॥ 

खुकपादं हिपादष्च वह्पादमपादकम्। 
सनतेमेतद्वरे रूपं भावना जितथाढ्मकम् ॥ 
खुतत॒ सञ्चमिदं विशं जगदेतच्चराचरम् । 

पर ब्रह्मस्वरूपस्य विष्णोः शक्तिसमन्वितम् ॥ 

पिष्युश्क्तिः परा प्रोक्ता चेचन्ाख्या तथापरा। 
च्विद्या कम्भसंज्चान्धा तौया शक्तिरिष्यते । 
यया सेचश्चश्रक्तिः खा चैषटिता ठृप ! सम्धेगा । 
संसखारतापानखिलानवाभ्रोद्नुखग्ततान् ॥ 

सया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः चेचन्नसंचिता। 
सज्भूतेषु भूपाल ! तारतम्येन लच्छते ॥ 
खप्रायवल्ु खल्पाख्या खावरेष ततोऽधिका । 
खरौद्टपेएपि तेभ्योएपि अतिश्रक्या पतन्चिषु। 
पतच्िभ्यो ष्टगास्तेभ्यः खश्रक्या पश्यवोऽधिकाः। 
पशुभ्यो मबुजाञ्चातिश्रक्या पसः प्रभाषिता; ॥ 

रुभ्योएपि नागगन्धन्या यचादा देवता बृप ! । 
शकरः; खमस्तरेवैभ्यस्ततश्चापि प्रलापतिः ॥ 

शिर्यमर्भोति ततः पुषः शज्छपलकितः। 
खतान्यदचेरूपस्य तस्य रूपाणि पाथिव ! ॥ 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा। 
दितौयं विष्णुखं खय गोगिध्येयं भद्टामते ॥ 
अन्त ज्रयो रूपं यत् सदिलयु्यते बुधे; । 
खमस्ताः श्रक्तयद्येता बृप यच प्रतिष्टिता; ॥ 
तदिश्वरूपरूपं पे रूपमश्यदरेम हत् । 
समस्त्रक्तिरू्पाणि तत् करोति जनेश्वर | ॥ 

देवतिथरमदुष्यादिचेष्टावन्ति खलौलया । 
जगतापसपकारायन सा कम्म निमितल्तजा। 
चेष्टा तस्याप्रेयस्य यापिन्धयाइताल्िका ॥ 
सङ्कपं विश्वरूपस्य तस्व योगरयुणो बृप ! । 
चिन मालविगुद्धयये सम्यैकिख्विषनाभ्रमम् ॥ 
यथाभ्िखुडतश्रिखः कचं दहति सानिलः । 
तथा चित्ते ् ितो विष्णुर्योगिनां सम्ैकिख्िषम्। 
त्नात् समस्तश्क्तौ नामाधारे तज चेतखः । 
क्वौ संख्िति सा तु विञेया युहधारथा ॥ 
शुभाश्रयः सचित्तस्यः सब्वगस्य तथाज्मनः । 
किभावभावनातौतो सक्तये योगिभां बृप ॥ 
पन्ये च पुरुषव्याघ्र ! चेतसो थे यपाश्मयाः । 
अशुद्धास्ते समस्तासु देवाद्याः कम्भयोनयः ॥ 
खतं भगवतो रूपं खन्वापाश्रयनिष्य इम् । 
र्षा वै धारणा सेवा यत्तं सच धाते ॥ 
तच्च शते इरे रूपं याक चिन्त्यं नराधिप ! । 
सच्छयतामनाधारा धारणा नोपपदे ॥ 
प्रसन्नचवार्वदनं पश्मपत्रायतेलशम् । 

खकपोलं सविष्तो येशलःटपलकोच्णुशम् ॥ 
समकर्ानापिन्धस्तचारकये विभूषशम् । 

योगः 
कम्ब यौ वं सु विस्तौ येगी वत्याङ्खितवचचसम् ॥ 

बलौचिभक्गिना मसनाभिना चोदरेय ते । 
प्रलम्बाश्सुजं विष्णुमयवापि "तुज् ॥ 

समस्थितोरजङ्कष्च सुस्थिराडध्िकराभ्वजम् । 
चिन्तयेद् व्रर्मभूतं तं पौतनिम्भलवाससम् ॥ 
किरौटचारुकेयुरकटकादिविभूषितम् । 
शाङ्शगदाखड् गत क्रा वलयान्वितम् ॥ 
चिन्तयेत्तन्मयो योगौ समाधायाल्ममानसम् ॥ 

सावद्यावदएौभूला तत्रेव कृप धारा ॥ 
ब्रलतस्तिषटतोन्यदा खच्छया कम्भ कुव्तः। 
नापयाति तदा चित्तात् सिद्धां मन्येत तां तदा॥ 
ततः श्रगदाचक्रशाङ्गादिरद्ितं बुधः । 
चिन्तयेद्धगवद्पं प्रश्रान्तं साच्चखत्रकम् ॥ 
खायदा घारणा तहृद्वस्थानवतौ ततः। 

किरौटकेयुरससभृषे रितं खरेत् १ 
सदेकावयवं देवं चैतखापि पनन्वधः । 

कुशात्ततोएवथविनि प्रथिधागपरो भवेत् ॥ 
सद्रपप्र्ये वेकसन्तति खान्धनिष्हा ॥ 
तद्यानं प्रथमैरङ्गेः षड्भिनिंष्यादति बृप ॥ 
तस्येव कश्पनाद्ौनं खरूपगरं शि यत् । 
मनसा ध्याननिष्यादां समाधि; सोफभिधौयते ॥ 
विज्चानं प्रापकं प्राप्य परे ब्रह्मख्ि पाव !। 
प्रापणौयस्तये वात्मा प्रौग षभावनः 8 

चेचक्तः करणौ चानं करयं तेन तस्य तत् । 
निष्पाद्य सक्तिकाथये पे छतलछलद्ं निवैते ॥ 
सद्धावभावमापच्नस्ततोएलौ परमाल्मना । 
भवत्यभेदौ मेदश्च तस्यान्नानकछ्लतो भवेत $ 

विभेदजनकेए ज्ञाने नाश्माव्यन्तिकं गसे। 
्ल्मनो ब्रह्मयो भेदमसन्तं क; करिष्यति! 

सुक्तस्ते मया योगः खाण्डिक्य ! परिणएच्छते ॥” 
शति विष्णुपराे ई अंशे 9 अध्यायः ॥#॥ 

ब्रह्मछतयोगो यथा । 
“घखं योगासनं छल्वा बभूव खंपटाञ्जलिः । 

पल काङ्ितसर्व्वाङ्गः सास्र नेचोतिदौ नवत् ॥ 
रां सपा मेध्याष्च पिङ्गलां नलिनं धुराम्। 

माङ्ौषट कश्च योगेन निरुध्य चच प्रयत्नतः ॥ 
नाधार खाधिष्ठानं मकिपूरमनाडइतम्। 
विश्वं परमाज्ास्यं षट चक्र निरुध्य च ॥ 
लङ्कमं कारयित्वा च्च तं षट्चक्रं क्रमादिधिः। 

जद्षरल्वु समागमौय वायुवद्वं चकार इ ॥ 
निरुष्य वायु मेष्यान्तामानौय दयासुलम् । 
तं वायु ्रामयित्वा च योजयामास मेष्यया ॥ 

र्वं छत्वा तु निष्यन्दो यो दको इरिखा एुरा ) 
जजाप परमं मन्त्रं तं तस्तोकादश्ाचरम् ॥ 
सहतेख जपं छत्वा ध्यायं ध्यायं पदाम्ब॒जम् । 
दद्र इदयाम्भोले सन्मे तेजोमयं सुमे ॥ 
लक्तेजसोढन्तरे रूपमतोबसुमनो शरम् । 

दिनं सरलौहस्तं भूषितं परौतवाससा ॥ 
श्वुविग्डलम्थलन्धस्तज्वलबम्भकर कुण्डलम् । 

देषद्वास्यं प्रसन्नास्यं भक्तागुयहइकातरम् ॥ 
नवौनजलदाकारष्यामसुन्दरवियशम् । 
षितं जन्तु सर्वद निलिंप्रं वाचिरूपिणम् +. 
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योगः 
स्वात्मारामं पूणेकामं जगद्धयापि जगन्परम् । 
सस्वरू्पं सर्वेषां बौजरूपं सनातनम् ॥ 
सखम्वाधारं सव्यैवर सव्यशक्तिसमन्वितम् । 

सब्याराध्यं खन्वगुर' सव्यमङ्गलकाणम् ॥ 
सव्वेमन््रस्वरूपञ्च सओसम्यत्करः वरम् । 
यटूडृष्ट ब्रह्मरन्वं च छदि तद्रद्िरेव च। 

डद च परमाच्य्य तुष्टाव परमेश्वरम् ॥ 

इति ब्रह्यवेवत्त ग्रीरष्णखण्डे २२ अध्यायः 11 

अथ ध्यानयोगः । इरिरुवान्व। 

«अथय योगं प्रवच्छामि भु्तिसुक्तिकरं परम् । 
ध्यायिभिः प्रोच्यते ध्येयो ध्यानेन हरिरौश्वरः ॥ 
तत शदष्व महेशान ! सवपापविनाश्रनम् । 

पिन्युः स्चशवरःनन्तो यदृभूमिपरिवव्नितः + 
वामुदैवो जगत्रायो ब्रह्मात्मा अदमेवतु) 

देडिदेषस्थिलो निद्यः सदेहविवव्नितः॥ 
देदधम्मविद्धोनख चराशरविवव्निलः। 
षड् विधे स्थितो द्रष्टा श्रोता घ्राता द्यत न्द्ियः॥ || 
तद्न्मेरद्डित; खष्टा नामगोचविवच्नितः। 
मन्ता मनःस्वितो दैवो मनखा परिवलव्नितः ॥ 
मनोधम्म विद्धौनचच विभ्नानायय रवश्च) 

बोहा बुद्धिस्थितः सातौ सब्वोधविवच्नितः॥ 
गद्धिधम्मविद्धौनख सम; सञगतो?मलः । 
खपायाविनिर्मक्तः प्राणधम्भविवव्वितः॥ 

्राशिप्राणो महाशान्तो भयेन परि वधव्नितः 

अषक्ारादिदहौनच तद्धन्नपरिवच्नितः 

तत॒साच्ौ तच्चियन्ता चवं परमानन्दरूपकः! 
जापत्खप्रसुषुभ्रिखयस्तवुसाच्चौ ददिवच्नितः + 
तुरौचः परमो धाता इयूपो गुवण्नितः। 

सक्तो बो जनव्ापौ सन्य चात्मा शिवः ॥ 
श्वंये मानवा विद्वाध्यायन्तौश्रपरं पदम्। 

` प्राप्नय॒स्ते च तद्रपं माच कायां विष्वारणा॥ 
ति ध्यानं मया स्थातं तव शक्र ! सुव्रत !। 
पठेटृव तत् खततं विष्छुलोकं ख गच्छति ॥ 

इति गारुड १४ अध्याय; ॥ 
अथाष्ङ्गयोगः। 

भ्डुक्तिरषशटाङ्गविञ्जानात् स्ेपात्तददे श) 
वमाः: परश्च लद्िषाद्या अष्िखा प्राणयद्िस- 

जम् ॥ 
खनं भूतद्ितं वाक्यमस्तेयं खाग्रद्ध परम् । 
अमेधनं ज द्षचय्ये सब्ेव्यागोठपरियदहः ॥ 
नियमाः पश्च स्याद्या वाद्यमाभ्यन्तरं दिघा। 

प्रौचं तुष्टि सन्तोघस्तपञेन्दरिय निग्रहः 
खाध्यायः स्याच्छच्नजापः प्रणिधानं इरयजिः 

आदनं पद्मकादुक्तं प्राणायामो मरुव्जयः॥ 
सन््रध्यानयुतो गर्भो विपरौतो ह्यगभं क; । 
अगभात्त गभेख्धः प्रायावामस्ततो7धिकः ॥ 
र्वं द्विधा चिधाप्युक्तः पूरणात् पूरकः ख च। 
सुम्भको निश्चलत्वात् स रेचकाद्रचकच्छिघा ॥ 
लबुदादश्रमाचः स्वाचतुविशतिकः परः। 
षट् चं पन्माचिकः अः प्रद्याद्ारश्च र;धनम्। 
द्रच्छाल्माचन्ता ध्यादं स्याइृरणः मतरो श्रतिः; 

श््द्ं ्र्द्यदस्य(दं सरगाधथद्यख शिनिः # 
२६८ ब्रश, ५५ 

४३ 

योगः 
चअदहमाह्मा पर ब्रह्म खयं ज्ञानमनन्तकम् । 
विन्नागमानन्दो ्द् सत्तत्चमसि केवलम् ॥ 
अदं ज्यास ब्रह्म अशरौरमनिन्दरियम् । 
च्हं मनो बुद्धिमरुदहकूारादिवच्नितम् ॥ 
लाग्रतखभ्रसुषुप्रयादिसक्तं च्योतितदौयकम् । 

नव्यं शुदं बदधियक्तं सत्यमानन्दमदयम् ॥ 
योण्सावादिव्यपुरुषः सोएसावदमखख्छ ॐ 1 

ईति ध्यायन् विसुच्येत बाञ्जणो भववन्धनात्॥* 

दति गारुड 8६ अध्यत्यः॥ #॥ 
चपि चच । 

“^रुतक्ते कथितं ज्ञानं योगश्धमं निबोध मे। 
यं प्राप्य ब्रह्मणो योगौ श्राश्चतानन्यतां ब्रजेत् ॥ 

प्रागाल्मैवाल्मना जेयो योणिनां स हि इष्लेयः । 
कृन्वंत तव्नये यत्र तस्यो पायं इ्टणष्व ते ॥ 

प्राखायामेदंदद्रोषान् धारणाभिश्च किखिषम्। 
प्रद्ाहारेण संसर्गान् ध्यानेनानौश्रान् 

गुणान् ॥ 

यथा परेतधातूनां भताना दृयते मलम् । 
त्ेन्रिय्ता दोषा दह्यन्ते प्राखनिग्रष्ात् ॥ 
प्रथमं साधनं कर््थात् प्राणायामस्य योगवित् । 

प्राखापाननिरोधस्तु प्राणायाम उदाहतः ॥ 
लष्ुमध्योत्तरौयास्यः प्राणायामस्तिधोदितः। 
तस्य प्रमां वच्यामि तदलकं ! श्टशष्व मे॥ 
लषुदादश्रमाचस्तु हिगुणः सतु मध्यमः। 

चिगुणाभिख माचाभिरतरौय उदाहतः ॥ 

निमेषोन्मेषरे माचा तालो लष्व्षरो मतः । 

प्राखायामस्य रंस्ये च्छतो इादशमाच्चकः ॥ 
प्रथमेन जयेत् खेदं मध्यमेन तु वेपथम् । 
विषादं हि ढतौयेन जयेदोषानुक्रमात् ॥ 

ग्ददुत्वं सेमानास्तु चिंहशाद्लकुञ्जराः ॥ 

यथा यान्ति तथाप्राणो वश्यो भवति योगिनः\ 

वश्लं मत्तं यच्छतो नागं मयति इस्तिपः। 

तथैव थोगौ च्छन्रेन प्राणं नयति साधितम् ॥ 
यथा दि साधितः खिंष्ो खगान् दन्तिन 

मानुषान् । 

तदन्निषिदधः पवमः किख्छिषं नक्रणां तनुम् ॥ 

सश्ादूयुक्तः सदा योगौ प्राणायामपरो भवैत्। 
यसां सृक्तिफलदं तस्या दस्था चतुष्टयम् ॥ 

ध्वस्तिः प्राप्भिस्तथा संवित प्रसार्ख मदौोपते। 
खरूपं श्ण प्र तेषं कथ्यमानमनुक्रमात् ॥ 
कम्भयामिश्द्ष्टानां जायते परलखं्तयः। 

चेतसो विकवबायत्वं थत्र खा ध्वस्तिरुच्यते ॥ 

रेष्टिकासुद्चिकान् कामान् लोभमोहङालसकांच 
यान्। 

निदध्यास्त षदा योगौ पाप्निः खा साद्व 
कालिकी ॥ 

ऋअतौतानागतानर्थान् विप्रलशटतिरो हितान् । 
विजानातीन्द्खय तोयां जानसम्यदा ४ 
तुख्यप्रभावच्तु यद यौगौ पाप्नोति संविदम् । 
तदा खंविदिति खाता प्राणाचाम्स्सा 

स्िलि;॥ 

यान्ति ए्रषादं येनाद्य मनः प्रष्ध च दावव;। 

योगः 
इन्दियाणौन्दरियार्थाच्च स प्रसाद् इति शतः । 
श्टशुष्व चै महोपाल । प्राणायामस्य लच्षणम् 

युञ्चतश्च यथायोगं याडग्विद्धितमासनम् ॥ 
पद्ममासनं वापि तथा खस्तिकमाखनम् । 

चास्थाय योगौ युञ्जत छत्वा च प्रणवं हदि ॥ 
खम: समासनो भूवा संहत्य चरणादबुभौ । 
संटतास्यस्तथा चोरू सम्यग्विटभ्य वाग् यतः ॥ 

पाणिभ्यां लिङ्कहषगणावस्यशन् प्रयतः स्थितः । 

किञ्िदुत्रामितशिरा दन्तेदन्तान्न संस्यश्रोत् । 

सखपश्यत्रासिकागं खं दिशश्चानवलोकयन् ॥ 

रजसा तमसो इत्ति सत्वेन रजसस्तथा । 

संराप्य निन्मेले सत्वे स्थितो युज्ौत योगवित् ॥ 

इन्दरियाणोन्दियार्येभ्यः प्रायादौन् मन खव च। 
जनिख्ह्य ख्मवायेन प्र्यादहारसुपक्रमेत्॥ 

यस्तु प्र्ाष्टरेत् कामान् ज्ुर्ममोग्ङ्ानौव सनशः। 
ख त्वात्मरतिरेकस्थः पश्यनब्रात्मानमाल्मनि ॥ 

खवाद्याभ्यन्तरं शौचं निव्यादाकचछनाभितः। 
पूरयित्वा बुधो दें प्र्याहारसुपक्रमेत् ॥ 

प्राणायामा दश दौ च धारणा साभिधौयति। 
दिघारणा खतो योगो योगभिस्त्छलटषण्टिभिः ॥ 
वथा ते योगयुक्तस्य योगिनो नियताल्मभः । 
र्न दोषाः प्रणश्यन्ति खस्यद्मैवोपजायति ॥ 
बौच्ते च परं ब्रह प्राछतांख गुणान् एयक । 
शोमादिपरमाण् च तथाल्मानमकद्वम् ॥ 

षत्ं योगौ जिवादहारः प्राणायामपरायणः । 

जितां लिता धनेभू(मिमारोद्ेत यथा रम् ॥ 
दोषान् याधिं तथा मोहमाक्रान्ता भ्रूरनि- 

लिंता। 
विवहयति नारोदेत्तसाहमिमनिष्निताम् ॥ 
प्राणानासपसंरोधाव् भ्राणायाम इति च्छतः। 

धारणेद्यच्यते चेयं धायते यन्सनोएनया ॥ 
शब्दादिभ्यः प्रत्तानि यद्दाणि लिताल्मभिः। 
प्र्याद्धियन्ते योगेन प्र्ाहारस्ततः स्छतः ॥ 

उपायश्चात्र कथितो योगिभिः; परमविभिः। 
येन याध्यादयो टौषा न जायन्ते दि योगिनः॥ 
यषा तोयाधिनस्तोयं यन््रनालादिभिः रतेः । 
ऋअपिवेयुस्तथा वायं पिवेद्योगौ नितथ्मः ॥ 
प्रासाभ्यां दये वाथ दतौये च तथोरसि । 

कच्छे सखे नासिकासर नेचभूमध्यमहंस ॥ 
किख्वित्त्ात् परस्मिंख धारणा परमा सछता। 

दता धारणाः प्राप्य पाप्नोद्यचरसाभ्यताम् ४ 
. नाप्नातः च्चुधितः अन्तो नच याकुललोष्वनः। 

बुञ्जीत योगं राजेन्द्र ! योगौ सिहरथे मामन: 8 
नातिश्रौते न चैवोको इन्द्रं नाम्बृनि्ाह्मके । 
कारेष्वेतेवु युज्ञौत न धोगं ध्यानतत्परः ॥ 

` सश्रन्दएन्िजलाभ्यासे जीं गोर च्वतुष्यये । 
शुष्क पणे चये नद्यं शसश्याने स्खरौद्धपे ॥ 
सभये कूपतीरे वा चेव्यवल्यौ क्रखष्डये । 
देशेष्वतैष्ठ तन्नो योगाभ्यासं विवब्नयेत् ॥ 
स्वस्यानुपपत्तौ च टे्कालविवव्णिते। 
नार्तो द्रं योगे त्ात्तं पटरिवस्णयेत $ 

दषानेङ्{दनडइद्य नपूलवःदूयो य्रनक्िवं। 



योगः 
विघ्नाय तस्य चे दोषा जायन्ते तान्निबोघमे।॥ 

वाधिय्ये जङतालोपः सते कत्वमन्धता । 
च्वरख् जायते खदास्तइृदटस्चानयोगिनः ॥ 

श्रमादादृयोगिनो दोषा वेते स्यु चि किल्छितम् । 
तैषां नाशाय करदं योगिनां तं निवोधमे।॥ 

च्िग्धां यवागमद्यष्णां सेक्रा तच्रेवधघारयेत्। 
वातगुल्मप्रश्राज्यथ गुद्ावत्त ततो दधि ॥ 
यवागब्बापि पवने वायुप्रन्थौन् परिल्तिपेत्। 

सदत् कम्य महाशलं स्थिरं मनसि धारयेत् ॥ 

विषातै बच्वसो वापि वाधिग्य खवेन्दिये। 

तथेवान्दपलं ध्यायेनष्यार्तो रसनेन्दिये ॥ 
यद्छिन् यक्षिन् रुजा देहे तसिं स्तदुपकारि- 

ग्णेम्। 

धारयेद्धारणारख्छे प्नौतां शौते विदाहश्िनौम् ॥ 
कौलं शिरसि संसाप्य काड' कारन ताड- 

येत् । . 

शप्रच्छतेः ख्छति; खटो योगिनस्तेन जायते ॥ 
द्यावाटथि्ौ वायौ खापिनावलुधारयेत् । 
अमाजुषात् खत्वनातादइाघाखितिषचिकित्- 

कितम् ॥ 

चऋमाजुषं सत्वमन्तर्योगिनं प्रविशेत् यदि। 

वायुपिधारया चेवं देहसंस्थं विनिरदेेत् ॥ 
ख्दं सर््राल्मना काथा रच्चायोगविदां बृप! 
धम्भायेकाममोच्चाणां शरौरं साधनं यत; ॥ 
रटत्तिलत्षणा स्याता योगिनो विस्वात्तथा। 
विज्ञानं विलयं यादि तस्ञाट् गोप्याः प्रटत्तयः ॥ 

अलौच्यमारीग्यमनिदुरलं 
मन्ध सुभो खचपुरौषमल्पम् । 

कान्तिः प्रसादः खरसौभ्यता च 
थोगप्रहत्तेः प्रथमं हि चिद्धम् ॥ 

अनुरागं जनो याति परोचचे गुणकौत्तेनम् । 

न विभ्यति च सत्वानि सिह्वलंचणस॒त्तमम् ॥ 
प्रौतोष्ादिभिरदये यस्य बाधा न जायते 1. 
न भौतिनमेति चान्यभ्यस्तस्य सिदिरपस्थिता ॥” 
इति माकंखयपुराशे योगिचिकिल्धानाम ३६ 
अध्यायः ॥ (तथाच । 

ईश्वर उवाच। 
“मग्येकचित्तता योग इति पूर्वे निरूपितम् । 
साधनान्यष्टधा तस्य प्रवच्याभ्यधुना श्टशु ॥ 
यमाश्च निवमास्तावदासनान्यपि षण्ुख ! । 

प्राणायामस्ततः प्रोक्तः प्र्यादारच् धारणा ॥ 

ध्यानं तथा समाधिश्च योगाङ्गानि प्रचत्तते। 
ष्यह्िसा सद्यमस्तयं दद्यचय्धापरियदहौ। 
यमा; संचेपतः प्रोक्ता नियमाः इण पुत्तक !। 

सपः खाध्यायसन्तोषः शौ चमोश्वरपूजनम् ॥ 
निमा; कथिता तल ! योगसिद्धिप्रदायिनः 
स्वामेव भूतानामङ्ते्रजननं हि यत् ॥ 
अद्िंसा कथिता सद्धिर्योगसिद्धिप्रदायिनपे। 
यथाथेकथनं स्मस्तेयमधुना टश ॥ 
चयं वा बलेनापि परखदरणं श्व यत् । 
स्तय मिगयुच्यते सद्धिरस्तेयं तस्य वच्नेनम् ॥ 
खनेर मेथनवयागो ब्र्मचयमिडहोच्यते। 

५४९ 

योगः 
द्रद्याणामप्यनाद्ानमापद्यपि यघच्छया॥ 

अपरियह षढुक्तो योगसिद्ेसतु साधनम् । 
चाद्रायशादिना यत्त॒ शरौरस्य च श्रोषणम्॥ 

तत्तपः कथितं पुच ! साध्यायमधुना श्ट । 
प्रणवः शतसद्रौयं तथाथन्रशिरःगिखा + 

रुतेषां यो जपः पुच्च | खाध्याय इति कौ तितः । 
यदच्छालाभसन्तुषटः सन्तोष इति पद्यते ॥ 

वाद्ये चाभ्यन्तरे चापि शुद्धिः शौचं विधौयते । 
स्तुति्रणपूजाभिर्वाङ्नः कायकममभिः + 
मयि भक्तिटएा एच खतदौश्वरपूलनम्। 
यमाश्च नियमाः प्रोक्ताः सं्ेपान्नतु विस्तरात् ॥ 

यमे ख नियमेर्थुक्तो योगी मोचाय संस्तुतः । 
स्थिरबह्धिरसं पए; पून्बमासनमभ्यसेत् ॥ 

पद्मकं खस्तिकं पीठं सेहं कौकटकौञ्जरम्। 
कौम वच्चासनं सेव वेया चाद्वंचश््रकम् ॥ 
दखं ताच्याखनं शूलं खड्गं सह्ृरमेव च । 
मकरं चिपथं काष्टं श्यावं हस्तिकथिंकम् । 
भौमं बौराखनं चापि वाराहं न्दगरे यकम् । 
कौं चानालिकं चापि सन्धतोभव्रमेव च । 
इ्ेताग्धाखनान्धत्न सप्तविंश तिसंस्छया ॥ 
योगसं सिद देतोस्तु कथितानि तवानघ! । 
रखषामेकतर बद्धा गुरुभक्तिपरायणः । 

इन्दातौतो जयेतप्राणानभ्यासक्रमयोगतः ॥ 

अन्तराणां वायूनां बाह्याभ्यररोधनम्। 
प्राणायाम इति पक्तौ दिविधः खच कथ्यते ॥ 

अगमं सगभेखच तयोराद्ोगजयः छतः । 
हितौयः सजय; प्रोक्तो ध्रवं याष्तिमादटमि;॥ 

रेचक; ून्यकञेव पूरकः कुम्भकस्तथा। 

श्वं चतुखिधो मेदः प्राणायाने५ज छरिभिः॥ 

अद्धनां नाडयः प्रोक्ता गमागमलयाखयाः; । 

रचनाम चकः प्रोक्तः न्धकस्तु दथाखितः ॥ 
पूरकः पूरथाहइयोक्तनिरोधाच कुम्भकः । 
देश्िनो टचे भागे पिङ्गला मादिका 

छता ॥ 
पिढयोनिरिति साता भावुस्ल्राधिरेवतम् । 
दचिथेतरगाया च इडा सानाडिकादख्ता। 

देवयोनिरिति स्थाता चन्रस्तन्राधिरेवतम् ॥ 
रतयो रभयोग्मेश्यं सषुच्ा नाम विश्रुता ॥ 
पद्मखचनिभा नाङ्गै काास्मा ब्र्मरेवतम् । 
ततः रन्धं निरालम्बं मध्यं खात्मनि योजयेत् ॥ 
बाद्यस्थादोधनाह्ायोः शून्यकत्वं विनिदिश्ेत् । 
चन्द्रेवत्रया भूयः पिवेदन्टतसुत्तमम् + 
चऋअप्यायनं भवेत्तेन ज्ञावनं कलमस्य तु । 

अपूर््योदरसंस्थं तु उचर्वांयं निरोधयेत् ॥ 

कुम्भकः कुम्भवत्य स्याद्रचको वक्जितस्य च । 
उत्च्िप्य प्रयतो वायमजदेवत्मागयेत् ॥ 

अङ्कहायान्तमारभ्य ब्रह्मरन्धं ण मोचयेत् । 
सङ्कोच्य कूचिकाचक्रखद्धे नौत्वा रसाच्रयम् ॥ 

संच्तोभ्य शद्धिनौं सम्यक्ततो ब्रह्मगुहां नयेत् । 

अनेन शोधवेन्सागेमैश्वरं विमलं सुनि; ॥ 
कमेणाभ्यासयोगेन योगसं सिहधिभागभवेत् । 

ससचणां सदा ल्म ! योगाङ्गं योगसिद्धये ॥ 

योगः 
विद्धाय बह्धिमाग तु अङ्कुच्यासतु शने; श्नः । 

सौम्यं नाकषेथेह्धायः नाभावालष्य धारयेत् ॥ 
 धारवच्नियतप्राणो योगेश गममन्वितः 

जायते बह्धरादोगौ जरामरणवव्नितः ॥ 
वायु माकषेयेदवाह्यं वामया चोदरं भवेत् । 
नाभिनासान्तराध्यायं स्तिः प्राणांश च्येट् 

भ्वम् ॥ 

मनःस्थग्ये भवेदत्य ! चिषु स्थानेषु घारणात् । 

्यङ्कुष्टनाभिनाखाये वायुः योगौ जितासनः 

अपानं कटिदेशरेतु एषतो वे विजित । 
सदा तच्ेव सन्धय रष वायलयक्रमः 

रेचकः पूरकश्चव कुम्भकश्च न विद्याते। 
निरालम्बे मनः सत्वा च णात््रालितो भवेत् ॥ 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु खभावतः। 

निगदः प्रोच्यते यस्तु प्रद्याहारः; स उश्यते ॥ 

यत् पश्यति तत्न्ये पश्येदाल्मवदाल्मनि । 
प्र्ाहारः ख परे प्रोक्तो योगसाधनसुत्तमम् ॥ 
कर््मेन्दियाशां पश्चाणां पश्चमादोतरे जने । 
यदि तच्च खरो लोको मनो याति दालयम्॥ 
उदातान् दश् पदेव कारयेद्वारण बुधः । 
प्रारुवाय' निवार्येव मनः खये ढन्तरे शविषेत् ॥ 
देवां सिद्धान् गन्धव्वे खारणान् खेचरान् 

गणान् । 
षरमासाभ्यासयोगेन खच्छच्योतिः प्रपश्यति ॥ 
उष्टं न स्याच्जरा दयः सम्ने्श्च प्रजायते । 
स्फोटास्या नाड्का भोक्ता करम्भलोकस्तदा- 

म्तरे ॥ 

उच्वाश् बिन्द्तच्वंतु तस्यान्ते गुणवत् रेत् । 
भूतं भखं भविग्यच्च वतेमागश्च दूरतः 

यत्तद्धवेन्नन स्फोटस्य न्ञानमभ्यसेत् । 

ललाटे खभिंह्दये सदा शि वमयु खरेत् ॥ 
सुस्फटिक्सङ्काशं जटाज्टन्दरेखरम् । 

पश्चवक्र दश्रसुजं खपयज्नोपवोौतिनम् ॥ 
ध्यात्वेवंमाल्मनि विच" ध्यानं तत् खरयो विद्; 
ततोग्मनश्लं भवति न णोति न पश्यति ॥ 
न जिघ्रति नस्परशति न किख्षिदा खमौश्चते। 

शद्योदरादिस्यानेषु वायुः नाखां विचिन्तयेत् ॥ 
ईेशोएडमिति योगौन््रः परानन्देक वियद: । 
जरामरणनिम्नैक्तः शिव खव भवैष्मनिः ॥ 
गमनागमनाभ्यां यो हौनो वे विषयोजमितः । 
रखकान्तरोन्सनौभावः समाधिरभिधौयते ॥ 

न ददइस्तुनख्िन्ता न छच्छस्यापि चिन्तनम् । 

न वद्र्नान्तरं युच्च  ब्रह्मयन्थिविभेदनम् ॥ 

नस्लं न छशं वापिन दसं नापि लोपितम् । 

न शुक्ञंनापि वा पौतं न लष्यां नापि कर्वैरम् । 
क्त्वा छत॒पद्मनिलये विश्वाख्यं विश्वखम्भवम् । 

अल्मानं सवभूतानां परस्तात्तमसं स्थितम् ॥ 
सब्यस्याधारमवयक्तमानन्दं ज्योतिरव्ययम् । 

प्रधानपुरुषातौतमाकाशं ददर शिवम् ॥ 

तदन्त; सब्वेभूतानामौश्वरं ब्रहरूपिणम् । 
ध्यायेटनादिमध्यान्तमानन्दादिगुणालयम् ॥ 

मदन्तं पुरषं त्रस ब्रह्माण ब्र चाव्ययम् । 
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योगः 
चओोङ्ारान्ते तथात्मानं संस्थाप्य परमाल्मनि।॥ 
आकाशे देवमीशानं ध्यायोताकाश्रमध्यगम् । 

कारणं स्धभावानामानण्टेकरसाश्नयम् ॥ 

पुरां परुषं शम्भुः ध्यायेन्मुच्येत बन्धनात् । 

शिवभक्तिं विना यस्तु संसार तत्त॑ मिच्छति ॥ 

खनो यथा लाङ्गल; षसुत्र त्च॑मिच्छति। 
तथा विना श्म्भसेवां संसारतरणं न डि ॥ 

सम्खोष्डप्रदः ्म्म्यान्धा काचन देवता । 
लात् समेप्रयलेन महादेवं प्रपूजयेत् ॥ 

यदा गायां प्रकृतं जगत्खं मोड नालये । 
विचिन्य परमं योम सन्भूतेककारणम् ॥ 
जौ वनं सव्वेग्दलानां यत्र लोकः प्रलौयते। 

चऋानन्दं त्रह्मखः च्यम यत्पश्यन्ति सुसुच्तवः॥ 
तन्मध्ये नि्कितं ब्रह्म केवलं ज्ञानलच्तणम् । 

पातु" तिष्धे्मशरेन खोऽ्ुते योगमैश्वरम् ॥ 
जैकलच्चं हिलं्तं वा चिलक्तं न नवाह्मकम् । 
सर्न्योपाधिविनिम्मु्तं समाधिरभिधौवते ॥ 
बाह्ये चाभ्यन्तरे पुत्र ! यच्च यत्र मनः च्िपेत् । 
तच्च तच्राह्मनो रूपमानन्दमनुभूयते ॥ 
संस्थाप्य मयि चाल्मानं परं ज्योतिषि निय । 

सहते तिष्ठतः खाचात्तस्य चादुभवो भवेत् ॥ 
स््ञ्जः प्ररिपूमेच जरामरणवव्नितः। 
सतप्रसादाद्वैदयोमौ नान्यथा कौष्चखदन ! ॥ 

त्नात् सबै परि्यव्य कम्भनातं सुदुष्करम् । 
मामेकं शरणं गच्छेदश्चानं नाशयाम्यहम् ॥ 
ज्राञ्चणाः चत्रिया त्र्या मूद्राच्ान्ये च 

सङ्कराः । 
मद्धक्तिभावमा पूता यान्ति मत्परमं पदम् ॥ 
जगतः प्रलये प्राप्रे नरे च कमलोद्धवे। 

मद्वक्ता मैव नश्यन्ति खच्छादियद्टधारिणः । 
योगिनां कभ्निां चेव तापखानां यताल्मनाम् । 
अहमेव गतिस्तेषां नान्दस््तौति निचयः ॥” 
इति ्रह्मपुराणोपपुराये शरखौरे शिवस्छन्द- 
संवादे यमनियमप्रायायामादिकथनंर्रे ्यः॥ 

अथय योगान्तरावा वथा,- 
भयोगान्तरावास्तस्याय जायन्ते युञ्जतः पनः । 

` नध्यन्तेढभ्यासतक्तएपि प्रणिधानेन वे गुरोः॥” 
त उवाच) 

^“चआलस्यं प्रथमं पञ्चाहधिपौड़ा प्रजायते । 

प्रमादः संशयस्थाने चित्तस्य हानवस्थिति; ॥ 
च्पश्चहाद शनं भ्नान्तिदुःखखख चिवधं तत;। 
दौम्भनस्य मयोग्येष् विषयेषु च योग्यता । 
द्श्रधाभिप्रजायन्ते सुनेर्योगान्तरायका; । 
अलस्य प्रटत्तिश्च गुरुत्वात् काय चित्तयोः ॥ 

दाधयो धातुर्रेवभ्यात् कमला दोषजास्तथा । 
प्रमादस्तु खमाचेस्तु साधनानामभावनम्। 

इदं वेल्वभयसयक्तं विज्ञानं स्थानवषंश्यः 

ऋअनवस्थितचित्तत्वमप्रतिषा हि योगिनः 

लब्धायामपि भूमौ च व्वित्तस्य भवबन्धनात् । 
` ऋश्ङ्ाभावरष्िता ट्त साधनेषु च॥ 
साध्ये चित्तस्य दि गुरौ ज्ञानाचारश्रिवादिष्। 
विप्रग्यन्नानमिति भान्तिदशंनसुच्यते ॥ 

५५ 
योगः 

अनाल्मन्पाह्म विद्वानमन्नानात् तस्य सन्निधौ । 
दुःखमाध्याल्मिकं प्रोक्तं तथा रेवाधिभौ तिकम् ॥ 
अआधिरेविकमिदयक्तं चिविधं सलं पुनः । 
इचछाविघातात् सङ्खोभञ्तसस्तद्दाद्तम् ॥ 
दौगनस्यं निरोद्यं वेराग्येण परेण तु । 
तमसा रजसा्चेव संसं दुम्भन; सतम् ॥ 

तदा मनसि सञ्जात दौम्मैनसूटमिति स्तम्) 

इटाद् खोकरयं छत्वा योम्धायोग्यविषेकतः ॥ 

विषयेष विश्विचेषु जन्तोधिषयलोलता । 

अन्तराया इति सख्खाता योगस्यैते दि योगि- 
नाम् ॥ 

अत्यन्तोल्या इय क्तस्य नश्यन्ति न च शंसय; । 
पनषटेष्वन्तरायेषु दिना पश्चाद्धि योगिनः ॥ 

उपग; प्रवतैन्ते स्व ते सिद्धिष्चकाः। 
प्रतिभा प्रथमा सिद्द्धिंतौया वणा सछता॥ 
वार्ता हृतौवा विप्रन्रास्तुरौया चेद दश्रंना। 
अआखाष्टा पष्वमो प्रोक्ता वेदना षटिकाश्छरता। 

खख्पषट सिद्धिखन्त्यागात् खिदा; खिद्यो 
सने: । 

प्रतिभा प्रतिभाटत्तिः प्रतिभाव इति स्थितिः # 
बुद्धिन्िषैचनः वेदां बुध्यते ब द्िरुच्यत । 
ख्यो यवद्दितेएतोते विप्रक त्वनागते ॥ 
सव्ये सव्ये ज्ञानं प्रतिभादुक्रमेण तु । 
अवात् स्ेश्न्दानामप्रयन्नन योगिनः ॥ 
इख्ठदौधेह्तादौनां शुद्धानां अवखादपि । 
स्पशेस्याधिगमो यस्तु वेदना तूपपादिवा॥ 
दध्रेना दियरूपाणं दशं नष्वाप्रयकतः । 
संविदिथरसे तिघ्राख्ादो छयप्रयन्नतः ॥ 
वार्ता च द्िगन्धानां तष्माचा बद्धिसं विदा। 

विन्दन्ते योगिनस्तखादात्रक्षसेवनं हिना; ॥ 

जगत्यस्मिन् डि देदस्थं चतुःषष्टिगुणं खमम् । 

आओौपसभिकमेतेषु गुशेषु गुपितं हिला: ॥ 
खन्त्याच्यं सम्या खन्धमोौ पखगिं कमाल्मनः । 
वैश्राचे पाधिवच्वाप्यं राचसानां पुरे दिनाः + 
याच्वेतु पेषं प्रोकं गान्वन्ब शसनाह्मकम् । 
रेन्रे योमाल्मकं खयै सौन्य सेव तु मानखम्॥ 
प्राजापद्ये वहङ्कारं बाख बोधमनुत्तमम् । 
अद्यो चाष्टौ दितोये च तथा शोडश्रूपकम्॥ 
चतु'व्वश्त् ढतौचे तु इाजिंग्रच चतुधेके । 
चत्वारिंशत् पश्चमे तु भूतमाचात्मकं ख्छतम् ॥ 

गन्धो रसस्तथा रूपं शब्द; स्यशस्तयव च। 
प्र्येकमद्धा सिद्धं पश्चमे तच्छतक्रतोः ॥ 

तथाद्चलवारिंप्रच षट्पश्चाश्रत् तधैव च। 
चतुःषट्िगुणं त्राश्षं लभते हिलसत्तमाः ॥ 
चओौपखमिंकमात्रद्य भुवने परिव्यसेत् । 
लोकेष्वालोक्ययोगेन योगवित् परमं सखम् ॥ 

स्थलता इस्ता बाल्यं वादनं कयं यौवनं तथा । 
नानाजातिखरूपश्च चतुभिदइघारणम् + 

पाथिंवांश्ं विना निव" सुरभिगेन्धसंयुतः। 
खुतदष्गुणं प्रोक्तमश्वधं पाथिवं मदत् ॥ 
जवे निवखनं यदन्ुम्यामिव विनिगेमः। 
इच्छेच्छक्तः खयं पातु" खसुद्रमपि नातुरः॥ 

योगः 
यच्छति जगद्यस्मिन् तत्रास्य जलद्शंनम् । 
यद्यदस्तु समादाय भोक्तुमिच्छति कामतः ॥ 
लत्तद्रसान्वितं तस्य च्रयाणां देहधारणम् । 

भारं विनाथ हस्तेन जलपिखस्य घारणम् ॥ 
अव्रण्लं शरीरस पाथिवेन समन्वितम् । 
रखुतत् षोड्ग्रकं प्रोक्त माप्यमैश्सत्तमम् ॥ 
देडादय्िविनिम्भाखं तत्तापभवयवव्नितम् । 
लोकं दग्धमपौषाग्यददग्धं खदिधानतः॥ 

जलमध्ये इतवष्डाधाय परिरचचयम् । 
चअभ्रिभिखशयं इते श्छतिमाचेण च्वागमः ॥ 

भौग्भूतविनि्म्मायं यथापूरन्ये सकामतः । 
इाभ्यां रूपविनिष्यत्तिविना तैच्िभिरात्मनः॥ 
चतु नविंशरात्मकं ह्येतत् तेजसं सुनिपृङ्गवाः । 
मनोगतित्वं शूलानामन्तनि वसनं तथा ॥ 
पञ्तादिमद्ाभारस्छन्धनोडहनं पुनः। 
ल्ुत्वश्च गुरुत्वश्च पाणिभ्वां वायुधारणम् ॥ 

ङ्कुल्ययनिपातेन भूमे; सवत्र कम्पनम् । 

रकेन देहनिष्यत्तिवातेश्रय्ये स्छतं बुधैः + 
छायाविद्धौननिष्यत्तिरिन्दरियायाख् दशनम् । 
च्याकाश्चगमनं निव्मिन््रियार्यैः खमन्वितम् + 
द्रे च शब्दग्रहणं सव्बेशन्दावगानम् । 
तन्माच्रलि ङ्य णं सन्वेप्राखिनिदशंनम् ॥ 
शेम श्ग्यमिदुक्तमेतेरक्तः पुरातनः । 
यथाकामोपलब्िञ्च यथाकामविनिगमः॥ 
सन्पचाभिभवद्येव सवेगुद्धनिदश्रंनम् । 
कामागुरूपनिर्म्माखं विल प्रियदश्रंगम् ॥ 
खंखारदशंनष्येव मानसं गुणलन्त यम् । 

छेदनं ताङ्नं बन्धं संसारपरिवक्षैनम् ६ 

सर्वभूत प्रसाद टल कालजणयस्तथा । 
पालाप्र्मिदं प्रोक्तमाहङ्ारिकस॒त्तमम् ॥ 
अकारणजगतृद्टरटिस्तथाबुगह खव च्व । 

प्रजयश्चाधिकारश्च लोकटत्तपरदत्तेनम् ॥ 
असादृश्य मिदं यत्तं निम्मांयञ् एथक् एयक । 
संसारस्य च कशल" ब्रा्षमेतददुत्तमम् ॥ 

खतावत् तत्वमिद्यक्तं प्राधान्धं बेव्यवं पदम् । 

ज्रयः तद्गुणं शक्यं वैत्तमन्येने श्रक्यते ॥ 
विद्यते तत् परं वं षिष्छना नावगम्यते । 

असंस्ययगुखं शुद्वं को जानौयाच्छिवाद्मकम् ॥ 
बुत्थाने सिद्वयश्वेता परसग श्च कौत्तिताः । 
निरोहव्याः प्रयत्न वैराग्ये परेण तु ॥ 
नाशशातिश्यतां ज्ञात्वा विषयेय भयेषु च । 

्पश्रह्या अजेत् सव्ये विरक्त दति कौत्तितः ६ 
वेष्या पुरुषे स्तं गुयपढ ष्यसुच्यते । 
कैराग्ेयोव सन्त्याज्या; सिद्धवश्वौपसगिंका ॥ 
अौपसगिकमाजस्न सुवेष परिव्यलेत् । 
निरस्ध्येव चेत् खनव प्रसोदति महेश्वरः ॥ 
प्रसन्ने विमलाः सुक्तिवराच्येय परे वे) 
अथवानुयहाथंच लोलाये वा तदा सनिः 
अनिरुध्य विचेष्टेद्यः सोप्येवं दि सखौ भवेत्। 
कचिद्धमिं परिव्यच्य आकारे कौडते धिया ॥ 
उदरे कत्विरदान् खष्यागर्थान् समासतः । 
कच्छे तद्येन डोकबल्ः करोति खः 



योगच्ते 

योगच्ते 
कचिटरडकवन्यन्तु कुाहइन्ध' सदस्ण्रः। 

च्छगपत्तिसच्धदस्य रुतञ्ञानश्च विन्दति ॥ 

त्र्मादां स्थावरान्तश्च इस्तामलकवद्धवेत् । 

बहना किसुक्तन विज्ञानानि सहस्रशः ॥ 
उत्पद्यन्ते सुनिश्ष्ठा सुनैस्तस्य महात्मनः । 

अभ्यासेनेव विज्ञानं विशुद्धश्च स्थिरः भवेत् ॥ 
सेजोरूपाण्ि सर्व्वाणि सव्ये पश्ति योगवित् । 
देवविम्बान्धनेकानि षिमानाभि सद्खश्ः ॥ 

पश्यति जस्मविष्णिन्रयमासिवरुणादिकान् ॥ 

मदहनच्चताराच भुवनानि सहसशः॥ 

पातालतलसंस्थाश्च समाधिस्थ; ख पश्यति) 

प्राह्मविद्याप्रदौपेन खस्येनाचलनेन तु ॥ 

प्रखाद्ाग्डतपूर्गेन सत्लपाचस्थितेन तु । 
लमो निद्धव्य पुरुषः पश्यति द्यात्मनौगरम् ॥ 
तस्य प्रसाद्ाडम्भख रेश्वय्ये ज्ञानमेव च। 

वराग्यमपवगेच् नाच काय्य विचारणा ॥ 

न श्रक्धो चिश्तराइक्त् वर्षाणामयुतेरपि । 
योगे पाशुपते निष्ठा स्थातयष्ड सुनोरा; ! ॥” 

शति जिङ्गपुराये ६ अध्यायः ॥) 
अथ जिविधयोगः। 

ओभगवानुवाचच। 

“योगास््रयो मया घोक्ता वृष अयो विधिल्मथा। 

चनं कम्भ च भक्ति नोपायोऽन्योऽस्ति कुच 
चित् ॥ 

नििखानां-त्रानयोगो न्धाखिनामि् कम्भसु । 
तेग्बनिन्निख चित्तानां कम्मेयोगञ्च कामिनाम् ॥ 
यड्चऋया मतुकथादौ नातश्चद्सतु यः पुमान् । 
न निव्विखो नातिसक्तो भक्तियोगो सिद्धिद; ॥ 

लावत् कर्म्माणि छ््वीत न निन्विद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा अद्धा यावन्न चायते ॥ 
स्वध्मेस्थो यजन् यसेरनाश्रौः काम उव !। 
न याति खर्गनरकौ यदान्यन्न समाचरेत् ॥ 
अख्िःज्लोके वततेमानः सखधम्नस्योएनघः शुचि; । 
ऋनं विश्युडमाभ्रोति मद्धक्तिष्च यडच्छया ॥* 
इति ओभागवतते । ११ । २० । ६--९१॥ #। 

सांख्ययोग; २ कम्नेयोगः ९ आ्ानकम्मैन्धास- 
योगः 8 सन्याखयोगः ५ ज्ञानयोगः € विञ्चान- 
योगः ® ब्रह्मयोग; राजगुद्ययोगः £ विभूति- 
योग; १० भक्तियोगः ११ प्रतिपुरुषविवेकः 
योगः ९२ गुखच्चययोगः १३ पुरुषो त्तमयोगः१४ 

ऋअचारषिवैकयोगः ९५ मोतच्तयोगः १६ र्ते 

योगा रखुतेष्वध्यायेषु भगवद्गीतायां वर्या; \#॥ 

कलौ योगसिद्धिर्न स्ति। यडुक्तं काश्रौखख्छे । 
२. अध्याये । 

न सिध्यति कलौ योगो न सिध्यति कलौ 
वपः । 

तथा च तज्रैव ४२ अध्याय । २ 
चच्चतेन्द्रियटत्तिः स्यात् कलिकद्यमघजम्भगात् 

अश्पायुः स्यात्तथा नण कदे योगमदहोदयः॥) 
योगचेमं, कौ, (योगच्च चेमञ्च तयो; खमाहारः।) | 

अगागतागद्गागतरच्तये ) वया मनु; 

“दिवा बक्व्चता पाके रात्रौ खामिनि तदूणदे। 

५९ 
योगजः 

योगक्चेमेए्न्यया चेतत पालो वक्तयतामियात् ॥” 
इचदङ्गिराः। 
“अनागतस्य चानेता आगतस्य च रक्तकः) 

राचावपि वदृग्योण्छ्ि तदा खामौ न दोष- 

भक् ॥” 

इति प्रायश्वित्ततत्वम् ॥ 

( क्था च गौतायाम् । ६।२२१। 

“अनन्धाञिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्थं पासते । 

तैषां निद्याभियक्तानां योगचचेमं वद्ास्वहम् १” 

भ्योगोप्प्राप्रस्य प्रापणं चेमस्तद्रत्तयं तदुभयं 
वद्धामि।*इति शङ्राचचायः ॥ “योगं घनादि- 

काभ चेमश्च ततुपालनं मोक्धं वा सीरप्राधित- 
मपि अष्मेव वद्धामि प्रापयामि। इति 

ओरोधरस्वामो ॥ योगच चेमच्च इतीतरेतरदन्द्र 
पुलिङ्ग वचचनप्रयोगो भवति ।) यथा,-- 
«^योगच्चेमकरः क्त्वा सौताया लच्छणं तत; । 

ग्टगस्यानुपदौ रामो लगाम मजविक्रमः ॥“ 

इति भटङ्िकाखे। ५।५०॥ 
«फलपुष्यादेरलव्यस्य साधनं योग; शरीरादे- 

शेब्धस्य पालनं चेमः।” इति सङौकायां 

भरतः ॥ “योगच्चेमौ शरौरस्थितिपालने ।» 
इति तच्चैव जयमङ्गलः ४ 

योगचरः, पै, (योगेषु चरतीति । चर + “चरेः 1” 
३।२।१६। इतिटः।) नमान् । इति 

शन्द्रन्नावसौ ॥ 
योगनं, क्ती, (योगात् जायते इति । जन् +ड; ।) 

अगुङ। इति भावप्रकाशः ४ योगजाते, 

चि 

योगजः, पु, (योभेभ्यो जायते इति । जन् + डः ।) 
च्यलौकिकसन्निकपेविशेषः। ख च युक्तयुञ्ञान- 
भेदतो दिविधः 1 यथा.-- 
“अलौकिकः सत्निकषेच्छिविधः परिकौततितः। 
सामान्लक्षणो जानलचयो योगस्तथा ॥ 

अखत्तिराञअ्याणान्तु सामान्यन्नानमिस्यते। 

वदिन्द्रियलतद्गम्भबोधखामग्ापेच्छते ॥ 
विषयौ यस्य त्येव ापारो ज्चानल्णः । 
योगनो दिविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः ॥ 
युक्तस्य खबदा भानं चिन्तासङ्छलोःपरः ॥” 

इति भाषापरिच्छदे। ६१--६९ ५५1 
भयोगज इति । योगाभ्यासलनितधम्भे विशेषः । 

श्ुतिषएुराणादिप्रमाण्क इयथः) युक्तेति। 
धुक्तयुज्ञानरूपरयोगिरै विध्यात् धम्मेस्य डे विध्य- 
मिति भावः। युक्तस्येलि । योगाभ्याखावगद्या 
वशौछत-समाधि-समासादित-विविधधषिदियुक्त 
इद्युच्यते । अयमेव विशि र्योगवत्वात् युक्त दयु 
च्यते । सदेति) त्चिन्ताखहकारं विनेव्ययैः। 
भागं सव्विषयाणां प्रद्यच्चम्। अपरो युञ्जानः । 

विषयबाङत्तया मानस्खमाधिख्य; अयण 

यञ्ञान उश्यतै। चिन्ता ध्यानं तदैवं कारणं 

तत्ख्डकारात् स्यलखच्ययवद्ितविप्रलशा- 

गर्थान् मनः प्रद्यच्तौकरोतौीचधैः। 
विद्वएन्तसक्तावलौ । 

योगपो 
योगदानं, कौ, ( योगेन दानम् ।) केन दानम्। 

यथा,-- 

“योगाधमनविक्रौतं योगदानप्रतिग्रष्टम् । 
यच वाप्युपधिं पश्छेत्तत् स्वे विनिवत् ॥” 

इति मानवे < अध्यायः॥ 

“योमाधमनेति। योगश्ब्दज्कलवाचौ दकेन ये 
न्धकविक्रयदानप्रतियदा; क्रियन्ते न तच्वतो- 
पन्यचापि निःचेपादौ यच इद्र जागौयात् 
वस्तुतो निचैपादि न छतं तत् वये निव 
येत् ।* इति तद्कौकायां कुल्लकभटू; ॥ 

योगनाविकः, पु, मद्छविश्रोषः। तत्पश्धायः ! 
गर्गांटः२। इति हारावलौ ॥ । 

योगनिद्रा, स््ी, ( योगश्ित्तटत्तिनिरोधल्तणः 
समाधिच्लद्रषा निद्वा। ) दुर्गा । वथा,-- 

“या निखान्तःस्थलाधस्था जगदरछकप्रालतः । 
विभज्य पुरुषं याति योगनिङ्गति सोच्यते ॥ 

इति कालिकापुराणे ६ अध्यायः ॥ 

^योगनिद्रां यदा विष्युव्नेग भेकाेवौखते । 
ऋस्तोयय 9वमभजत् कच्पान्ते भगवान् प्रस; ११ 
शोगेन सद्हइनोपायादिना साध्या जिदा। 
बौराणां निद्रा। यथा, कामन्दकौयनौति- 
खार! १५ । 88 । । 

“मागें च दुगे विनिविष्सैन्वो 
विधाय स्तां विधिवदिधिन्नः। 

सन्रह्पाश्वस्थितिवीरयोधः ५ 
सेषैत साध्व इुखयोगनिद्राम् ॥* } 

योगप, ञौ, ( योगस्य पटं वसनविश्चेषः। 
योगाय पट़मिति वा।) यहृख्ते एषटलानुवन्धनं 
भवति तत् । यथा.-- 
“पादुके योगपद्श्ठ तच्नैन्धां रौष्यधारणम् । 
न लौवतृपिटटकः कुयात् च्य भातरि 

लौवति ॥* 

तक्षकं यथा,-- 

एड जान्वोः समायोगे वचं वलयवद्टपएम् । 
परिवैष्य यदू इनुस्तिर तद्योगपङकम् ॥* 
शति पाद्यं कात्तिकमादाल्मया २ अध्यायः ॥ 

(योगपदकम् । उत्तरौयविश्चेषः । यथा, याञ्च- 
वल्कः । 
«भावै घौतवच्छाणां ्रणन्तौमाविकानि च। 
कुतपो -योगपङ्ं वा दिजासा येन वा भवैत् १") 

इव्याडिकतच्वम् ५) 

योगपदकं, क्तौ, ( योगस्य पदकम् । ) पूणादौ 
धार््योत्तिरौयविश्रोषः । योगपाटा इति भाषा ॥ 

यथा,-- 
“चिवषिधं योगपदकमादयं खाघ्राजिनोद्धवम् । 
दवितीयं न्टगनम्मप्य ढतौयं तश्तुनिष्नितम् । 
चतुमा च प्रविस्तरः देय यज्चखच्रवत् ॥ 
चतु्मात्ं चतुरङ्लमाचम् +” इति बौर 
मिचोदय्चतसिद्वान्तशेखरः ॥ 

योगपौटं, कतौ, ( योगस्य योगायै वा पौठमाब- 
नमू । ) देवानां योगाखनम् । यथा, 

(अपि च माकंखये देवौमाह म । ८१ ।४६॥ | 

१ व चा कव 



योगरा 
भ्मष्डलं योगपौटन्तु पड्म पड विचिन्तयेत् । 

्यावादौन्यासनानौह चत्वाश्चपि विचिन्तयेत् ॥ 
योगपौठं एथग्धाात्वा मण्डलेन सदेकताम् । 

पनध्यात्वा ततः पञ्चात् पूजयेदासनं ततः ॥ 
ध्यानेन योगपौटस्य ध्यात्वा यदौयते जलम् । 

मेवेरापुष्यधपादि तत् खयश्चोपतिषते ॥ 
सव्व देवां; सगन्धा; सत्तराचरगुद्यकाः 

चिन्तिता; पूलिताच्च स्यर्योगपीटस्य पूजने 1” 
दति कालिकापुराणे ५६ अध्यायः ॥ 

योगमाया, स्तौ, ( योग खव माया।) भगवतौ । 
खाश्व विष्माया । यधा, - 

“तत श्रवैरिभंगवतपरचोदित 
सत समादाय ख खतिकाण्हात्। 

यष्टा बद्धिगेन्तुमियेष तद्येजा 
या योगमायालनिनन्दजायवा ॥* 

शति श्रीभागवते १० स्कन्धं ३ अध्यायः ॥ 

योगरङ्गः, पु, योगेनरङ्गो रागो वस्य!) नारङ्गः। 

इति राजनिषेगटः॥ ( नारङ्गश्न्देःस्य विशेषो 
जेयः ॥ ) 

योगरालगुग गुलः, पै, (योगरालाख्यो गुग गुलु; ।) 
बातरोगादौनामौषधवि्येषः । यथा,-- 

“नायर पिप्यलौ शलं चये सघयच्विच्रकम् । 

च्रं हिङ्जमोद्ा च सपेपो लौरकटडूयम् ॥ 

रेशकेचयवौ पाठा विडङ्गं गजपिष्यलौ । 
कटुकातिविषा भागौ वचा खल्या च पच्चकम्॥ 
देवदार कणा ङु राखा सस्ता च सोन्धवम् । 
रला चिकण्टकः पथ्या घान्यकख विभौतकम्॥ 

धाच्नौ च त्वगुश्रौरख्च यवक्षारोःखिलान्यपि। 
रखुतानि समभागानि खच्छचर्णानि कारयेत् ॥ 
यावन्त्येतानि चर्णानि तावदेवाच्र गुगगुलुः। 
संमदा खपिषा पञ्चात् सव्व संमिश्रयेच तत् ॥ 

र्कं पिं ततः कुशात् धारयेत् छतभाजने । 
गुटिकारटकमाचास्तु खादेत्ताञ्च यथोचितम् ॥ 
यथो चितभिति शोषकालानलादपेच्चया ॥ 

परिभाषा च। 

आदौ श्राणोन्जितं खादेत् ततः कर्षा 
मारकम् । 

ततः कषेमितं खादेत् गुग गुलु" क्रमतो नरः 

दिनानां सप्रके प्रभ्बं गुगगुलोः शायमाशरेत् । 
हितौये कषेमहवनतु पूगे के तत; परम् ॥ 
शुग गुलुर्योगराजोभ्यं मडाभ्सस्यो रसायनः 
सैथनादारपानानां नियमो नाच विदत ॥ 

सव्यान् वातामयान् इन्ात् अमवातमप- 

सछतिम् । 

वातरक्तं तथा कुष्ट तथा दुषत्रणानपि ॥ 
सि यहयौरोगं ज्नौहगुव्ोदराण्यपि । 
ऋगा मन्दमसिष्च श्वासं कासमरोचकम् ॥ 

प्रमेहं नाभिमूलख्च छमिं चयस्रोयहम् । 
शुक्रदोषं रजोदोषसुदावत्ते भगन्दरम् \ # ॥ 
राखादिक्षाथसंयुक्तः सन्नेवातामयान् रेत् । 
काकोल्यादिश्ितात् पित्तं कफमारग्वधादिना॥ 

दाव्वौँितिन मोहच गोखजेय च प्रातम् । 
¦ 3 15 
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योगरू 
मधुना मेदसो ठ्धिं कुष्टं निबग्टतेन चच ॥ 
दिच्राक्रायेन वाता श्रोपं खलकनात् 

श्टतात् । 
पाटलाक्राथसदितो विषं खषकसम्भवम् ॥ 

चिफलाक्राथसंयुक्तो दारुणां नेत्रषैदनाम्। 
पननेवादे; कायेन इन्ति सर्व्वोद्रानपि ॥ #। 
अत्र राक्लादिकायो यथा,-- 
राला पुननेवा शुच्छो गुङ्येरचछजं ष्टम् । 
सप्रधातुगते वाते सामे सन्वाङ्गगे पिवेत् ॥ 
इति योगरालो गुगगुततः ॥ “इति भावप्रकाशः ॥ 

योगकू्एः, प, (योगा्प्रतिपादको रूट; । ) 
योगाथेखहभावैन सू्प्ायेगोधकशब्द;। यथा, 
योगरूए्ाख रूपा यौगिकाखेति ते चिधा ॥ 

“ते शब्दा; एुनच्छिधा भवन्ति । योगरूए्राः 
पङ्कजादयः। पङ्जनिखप्र्ययै; पङननिकचभि- 
धायकेन योगेनापि पदाये खव प्रतिपादयति 
न कृसुमादथं इति । योगाधेपुरस्कारेखापि 
रूप्यं खयेति योगरूएः । रवं ईश्वरसङेत- 
मदिन्ना भदिति पद्मस्येव स्छतेः।“ इद्यलङ्कार 
कौस्तुभे २ किरणः । (“योगरूुः नाम लचयति। 
स्वान्तनिविषटशम्दा्ं स्वाधंयोवोंधंकन्नियः 
योगरूएं न यत्रैकं विनाश्वस्यास्ति शरान्द धौः ॥' 
थत्राम खावयवटत्तिलभ्यार्येन ममं खार्थस्या- 
न्वयगबोधल्लत् तन्नाम योगरूपं यथा पङणलष्य- 
खर्पाधन्भादि तद्धि शान्तनिवद्टानं परङादि- 
शब्दानां उत्तिलभ्यन पङजनिक््रादिना समं 
सखश्क्धस्य पद्मादेरन्वयानुभावकं पङ्जभमिद्या- 

दित; पङ्कजनिक्टं पद्ममित्यनुभवस्य सब्वसिद्ध- 
त्वात् । श्र्यास्तु विश्नेषो यदरएमपि मखपरय- 
कारादिपदं योगाथेविनाक्टतस्य रूप्थेस्सोव 
रूप्य षिनान्चसस्यापि यो गाथेस्य बोधकं मखपे 

शेते श्व्रादौ थोगाषेस् मणखूपानकचादैरिव 
मखपं भोजयेदिव्यादौ खसदिता्स्य णादेर- 
योग्यलेनान्वयःबोधात् । योगर पङ्कलादि- 
पशटमवयवटत्तया रूप्रथमेव ससुदायश्रक्या 
च्वावयवकभ्याैमेवाजुभावयति गलन्छं श्यत्पन्ति- 

वेचिच्रया्तथेव साकाश्ुतात् । अतर्व परकुलं 

कुसदभियच पङकलनिकटेलन भूमौ पङ्लः 
सत्पत्र मित्यादौ च पद्मलेन पञङुलपदस्य लच्चण 

येव कुसरस्थलपद्मयोर्गोध इति वा्तिकम् । ननु 
पुष्यं पद्कजेव्धादौ पङ्कनादेरन्वयस्याबोधात् 
बोधा पङ्कजपुष्यमिव्यादौ निविंभक्तिकेन पङू- 
जादिपदेनोपस्याप्याेष्यान्वयधौखामान्धं प्रेष 
तादशपङ्कलादिपदोत्तरश्रन्दो पस्थाप्यत्वं तनम् 
र्वं पुष्यं पडनमिन्रादौ अन्वयगोधद शं ना त्दबु- 
रोधेन सविभक्तिकपङजा दिपदोपश्याप्यार्थान्वय- 

बोधं प्रति खसमानविभक्तिकपदोपस्याप्यत्वच्च 
तस्तदुपस्यापितस्य पङकजातादेः कथं पदा- 

न्तरादु प्याप्तं “परद्मादावन्वय इति चेदपङ्न- 

इतिः सत्तदयादौ च अभिचारादुक्तद्युत्पततः 
शखललटचर वं ्रौभि तरुययास खपङ्जम् ।' 

षद्यादौ सङ्गोचेनेनि एषाय। नच धेगुप्रदस्य 

योगरू 
धानकरमल्दिशिदा्यां गवौवपङ्नादिपदस्यापि 

पङ्जातत्वादिविशथिष्पद्मादौ रूए्टिरेवास्तु नतु 
योगरूप्टिरिति साभ्यतं अन्यत्र क्प्रश्रक्तिभ्य 
पङ्लन्यादिपदेभ्य रखवाकाङ्ादिसाचियनपङ्ज- 

निकट त्वादेलाभसम्भवे तहिशिख्सय प्ररस्य 

शुरोः ससदायाशक्यतवादनन्धलभ्यस्तैव श्ब्दाथे- 
त्वात् । यद्यापि कटं वाचकडप्रल्ये रव परदत- 
विशिश्स्य ल्तणया लाभसम्भवान्न पङ्ल- 

भागस्य तत्र श्रक्तिरु्विता प्रकारान्तरालभ्यस्यौव 
शब्द शक्यत मि्यक्तत्वात् रतिवनत्तेम{नत्वयोरि- 
बेकपदाथयोरपि कतुं पद्मयो मि ोढन्वयस्य 
सम्भवित्वात् तथाप्यवयवान। शक्तरयदे यद्धेएपि 
वा पद्मादौ तदर्ध॑स्यान्वयधौविरोधिधौदश्ायां 
पङजमस्तोव्यादिनः प्द्ममस्तौव्याद्यवुभवार्धं- 
वश्यं प्डमत्वादिविशिटे पङ्लादिभागस्य 

रूप्िरिपेया इतरया प्रलयर्था व च्छन्नस्योव प्रय 
यायेस्य पदार्थान्तरे णान्वयस्य ययत्पन्नतया इप्र 
व्योपस्थापितस्यापि पद्मस्य! स्तितादिना सदा 
न्वथाजुपपत्तः। अतरव पङ्नादिपदाग्हौत- 
श्क्तिकस्य पसः पङ्कुजमस्सौव्यादितो जात्वपि 
कास्तीव्याकारको नान्वयबोध; प्र्ययमाचोप- 

स्धाप्यस्य कत्तं रन्यच्रान्वये निराकाङ्घवादिति 
वच्यते । किष्धेवमेकाचरकोषावशट्तशक्तिकानां 

कखादिष्रद्यकवणानामेव निरूएल्षणया तत्त- 

दर्थानुभावकलत्वसम्भवाहकनखादिससदायस्यापि 
तत्तद शक्तिव्विलौयेत कादिप्रद्येकवणेस्य शक्ति- 
द्धं विनापि वकादिशब्दादकादेरनुभवाये तत्र 
खक्चदाये ग्रक्तिरिति तु प्रक्तेए्यि समानं डादि- 
प्र्ययमाचस्य पद्मादौ उत्तिमश्वायद्धेएपि पड्- 
खादिखसदायात् पद्मादेरनुभवस्य सन्वेसिद्व- 

लवात्) नेवं चि्रगुरिव्ादावपि चिच्रगोखा- 
भ्वादौ ससदायस्य शक्तिप्रसङ्ग; समाखलस्छा- 
विश्िष्टत्वादिति वाच्यम् अशणद्ौताक्यवट़त्तिकस्य 
पखस्ततोऽर्थानधिगमेनावयवानां र्तेरवश्या- 
पेच्चायां तेषामेव तथाविधाथेवोधकलौन्ियस्य 
बच्यमाखतवादिति। 

पङ्लादिपदेभ्यः केवलस्यव योगाथेस्य रूघ्य- 

धस्य वा बोधद्यदासाथेन्तादश्रा्धयोभिधः 
सखाकाञ्चुत्नियमो न कस्पते परन्तु रूप्याथभिन्न 

योगा्स्य बोधं प्रति रूएधियः प्रतिबन्धकत्वं 

तैन रूर प्रतिसन्धानदशायामवयवश्क्रयव 

पङ्कजं कुसुदभित्यादौ प्रङ्कजनिकटटं त्वादिना 
कैरवादेरवगमस्तथावयवश्रक्तेरनुपस्थितौ स्स- 
दायध्नत्येव भूमौ पङ्कजसृत्वन्नमियादौ पङकल- 

प्रकारेण खयलपद्मादेरतण्व च सेलपदं योगेन 
विललप्रभवं रूपया विलच्तण्द्रयपथवसितं खं 

बोधयेदयोगरूए़मपि पलं पचरमिव्यादौ सुषेपस्य 
सेलमिव्यादौ च शक्ताव प्रद्यकस्य बोधकमिति 
मौमांखकानान्मतसुपन्धस्यति । 

'सप्रधभिन्ने योगाधबद्धौ रूटेविरोधिताम् । 
घदन्ति केचिदेफेकथद्धि सेः कचि दिष्यते \' 
कचित्यसुदायाबयवयोरेकमाचरस्य श्क्तिप्रति- 



योगर 
सन्धानस्यकते यद्यपि प्रद्मान्यधम्मिकपङ्लातत्वा- 

न्वयधौसामान्धं प्रति पङकलपदं परदशक्तमिदयेवं 
रूपए्ज्चिनत्वेन न विरोधितं तादश्रघौस्वेएपि 
कदेमणादिश्भ्यस्ताद्रप्य् करवादेरवशमात् 
नापि परङुजपदजन्धतादश्वोधं प्रद्यव तथा विरो 
धिलं रूफिजचानदश्ायामपि षसुष्टायस्य ल्चख्या 
क्तिश्नमेय वा पङजपदात् पङ्नातत्ेव कुस॒द- 
बोधस्छ सर्मेरपगमात् तथाप्यवयवश्यक्ा पञुणः 
पदजश्वधशान्धधन्भिकपङ्कजातलान्वयवोधं प्रदेव 
रूप्ञचिनत्वन प्रतिबन्धकत्वम् नच कुद 

र्व परद्मतवन रूप्िजिमदश्रायां ताङ्ष्येण कुसुदस्य 

बोधो ग स्याहिरोधिन्धा रूप्यः सत्वादिति 
वाचं पदुान्यधन्मिके त्नेन पद्मत्वानवच्छिन्रविशे- 
च्यताकत्वस्योक्तलवात् । पद्मस्येव कुसदस्यापि 
समुदायश्कवत्वधौद्श्ायामवयवश्च क्रा पङ्कजातं 
कुसद्मिद्याकारकधौस्तौकारेतु कुसुदादिशक्तत्व 

चानाजन्धत्व नापि प्रतिवध्यं विशेषणौयम् । नच्च 
यन्र तात्पथादिधीौविलम्बादयोग्यताशरमादिना- 

प्रतिवन्धाहा रूप्ोपश्िते पदम योगा्धस्य 
पञङ्कनेनिकत्तंरनन्वयस्तजावयवश्यक्वा पङ्कला- 
लव्वेन कुसदादिवोधो ग स्यात् विरोधिनो 
सूपानस्य सत्वादिति वाच्यं मौमांसकाना 

भिश्व्वात् ते छि मखं भोजयेदादावपि 

र्डादौ रूप्धौसक्चं मरू पादिपदानामवयव- 
ध्क्या सखडपानकर्तादेन मन्यन्ते बोधं मतवा 
यष्टानाख्छन्दितस्टेष रप्ययेगो चरतततदयोग्- 
साच्वामादभावविश्िर्स्येव रूपिज्ञागस्यय विरो- 
धिता; सवण्वल्वाश्च। यदिच समुदाय र्व 

परद्मलेन पङ्कजनिकटं लेन च शक्तः प्रमाच्माभ्यां 
पङ्जातं पद्ममिव्याकारको बोधः प्रामािक 
स्तदार्नौ च पङ्कजनिकटं लेन कुस॒दस्य नानव 
यधौ; तदावयवशक्ता्पाय पङ्कनपद्वटक- 
म्दश्नक्रेति प्रतिवध्यकुच्ौ निक्ैपयोयं तहुट- 
कलेश तदिषयिताथापकविषयिसाकल्वमाचं 
तद् वथ इव तज्ाप्यविशिद्म् । यत्त खावयव- 

` शकु पङ्कजपदजन्धं पङजकरतेनान्वयनाधं 
प्रति परश्मल हेतुखच्र कायस्य विशचेष्यत्व' ष्व 
च्छदकल' वा कारणस्य तु समवायस्तादाल्म 
बा प्रद्वासत्तिरिलेताववेव योगार्य॑मथ्धादया 

जुसदारेर्वोध्यशाससम्भषात् उक्तक्रमेख प्रति- 

बन्धक्यायां मानाभावः प्लवं पङ्लप्रयो 

गोपािरिति प्राचौनप्रवाद्याष्याक्तायै श्व 
पव्यवश्षानादिति सनुच्छं पद्मारदचौतश्चक्षिक- 
स्यापि पुः पडकगनिकतुंसेनावयवश्रक्ा कुस 
दस्य बोधाञुदयगप्रसङ्गात् नचैरटापत्तिरदुभव- 
विरोधात् नच रूप्जचानकालौनमेव थोगाचेस्य 
बोधं प्र्यक्तरौया पद्मलस्व तुलं तथा 
सति खप्धौदशायामपरि तदसमानकालौनस्य 
पङ्कजतयन कुतददीघस्य घामान्यसोमयौ- 
मद्िष्वा दुव्धारतापत्तेः स्ूएज्चागासमानका- 
लोगतादश्रगोधं प्रति विग्रेषतो हेलभ्तरस्ा- 
कप्रलीत् तत्कल्यने वचासिगौरवात्। यदपि | 

५८ 

योगर 
पषजननकतयु पङ्ादिपदानां शक्तिसत्वएपि 

पङ्जपदान्न ताद्रप्येण बोध; परन्तु पद्मत्माच्रय 

योगाधेमन्यादया प्रङ्नातत्वप्रकारकबोधसा 

माच्यं प्रदेव प्द्मवविष्िषध रूप्न्नानस्य लाघ- 
वेन विरोधित्वात् पद्मान्धधन्भिकलवादैर्गौरिवेग 
प्रतिषध्यकोख्प्रविदटवादतो योगरूपं नामैव 
नास्ति युधिषिरादिश्चन्दाद्पि रणस्थिरत्वादिकं 

योगां परियच्येव वेजल्वादिप्रकारेण कुन्ती - 
पुच्चाद्यवगमात् । यदुक्तमभियुक्तेः । 
या त्तिरजहत्स्वार्था सेवमच्रोपपादिता । 
जतृस्वाथ तु तत्रैव यत्र रू्व्विरोधिनौ। 
प्ङ्लं मनखादवौ पद्मनाभो युधिषिरः ॥ 

द्ति। तदेतदेयाकरणमसं पङ्कनमसूव्यादितः 
पङ्नातं पद्ममस्तीव्याद्यनुभवस्य न्यायमौमां- 
खादिसकलतन्त्रसिह्वतेन गौरवस्य प्रामाणि- 
कलतवादनादेयमन्यथा अवयवश्रक्तरपि प्रतिवध्य- 
तायामप्रे्रापत्तेल चवै पङ्कजातत्वप्रकारक- 

शान्दखामान्धं परखव रूद्टिधियः प्रतिबन्धकत्वस्य 
छवचत्वात् । नन्वेवं द्रे सरसिजमस्तौयादितो 
इ्र्निष्टं सरोजमिव उदाभिन्ने सरसि जातं 
पद्ममपि प्रतौयत नाभधेयोरमेदान्वये तन्त्रस्य 
नाश्नो समानविभक्तिकत्वस्यानयादिति चैत् 

सद्यं सविभक्तिकनामायेस्य मामान्तरार्थान्वये 

इत्तिश्न्देकदेश्ान्धनेव खमानविभक्तिकनामा- 
म्तरेय सख!रितलस्य तन््रतायाः ख्यैकातवा- 

दिवि 

यद्यदा काङ्कितं योग्यं खद्धिधानं प्रपद्यते । 
तेन तैनान्वितः खाथेः पटे; समधिगम्बते ॥ 
ति रूप्येयोगाधेयोय गद पस्धितौ तथो- 
राकाद्ादिसातिद्यादाइलान्वयबुद्स्यकल रव 

योभायेस्य रूप्यस्य वा नान्धन्रान्वयो नतु 
तयोरेव मिथः साकाङ्खलं अन्यन्न योगाथेख 
बोधने रूएथिवः प्रतिबन्धकत्वं वा प्रमाणा- 
भावात् रवश्च यत्र योगरूप्टिलभ्याथेयोस्ततात- 
पराद्यमद्ाहिरोधिखमवधानाह्वा न प्रथममन्व- 

यघौस्तन्न योगायेमच्यादया प्रङ्कजातत्वेन कुस- 

शादे ससुदाथग्रक्या च पद्यत । 

बोधो भवद्धेषेति मणिक्ठच्छतं दश्रंयति । 
“रूप्ार्चेभन्यच या यत्र यदाकाङ्कादिनिखयः। 
सदेव तत्र योगाधंस्यान्वयो मणिछन्सतः \' 
सत्ुदायश्क्पस्थापिते पदाम्तरटउत्तापस्थापिते 

वा यत्र॒ धम्मिरवान्तरडइत्तिलभ्यायेस्य यदा- 

काङ्कानिश्चथादिस्तरेव तच्च तथान्वयवोघ उत्य- 
दते षम्भूतसामयौ कत्वात् रूप्यथेभिन्ने योगाये- 
स्यान्वयवोध्युदासाय तु रूर्योगापहारिता- 
प्रवादो रूए्यथेमातर योगाथेखयान्वयबौधसामयौ- 
खलाभिप्रायक इति चिन्तामखिकछलताम्मतम् । 

अमरूद" विभजते । 
*सामाखिकृ तद्धिताक्तमिति तन् हविषं भवैत् । 

योगरू्पए' छदन्तस्य समासत वस्थितेः # 
तत् बोगरूए सामासिकं समासाल्मकं छष्य- 
सपादि तद्धिताक्तं बास॒देवादि। शछद्न्तख्यं 

योगसा 
पङ्जादियोगरूएुस्य सामालिक रखवान्तर्भाव 

इति नाधिकम् ॥#॥) 

योगवाडः;, पु, ( योगस्य बाह; । योगं बादहइय- 

तौति। वद्ध + णिच् + श् वा । ) अनुस्वारः । 

विखगे; । जिङाखलोयः । उप्रा्चानौयः। इति 
अकरणम् ॥ 

योगवाहौ, च्छो. (योगं बाइयतौति । वहइ +णिच 
+च्ण् | ततो डौष् ।) चारविश्रेष;। वथा, 

“सख व्निसतु खव्निकासुक्नौ योगवाष्ौ सुव्चिका।* 
श्ति हेमचन्द्रः ॥ 

पारद्श्च। (पु, रोगिश्चेषे मिलितानामौषधानां 
प्रयोगः । यथा, 

प्योगवाद्िरसा; सव्वं स्रोगगलम्रहे ५ 
इतिषेदाकरसेनद्रसारसंग्रदेरक्तपित्ताधिक)रे+) 

योगसारः, प, ( योगस्यौषधप्रयोगस्य उर; । } 

सव्वरोगदहइरणोपावः। वथा,- 

धन्वन्तरिरुवाच । 

“^सब्वैरोगद्धरं सिद्धं योगसारं वदाम्य् । 

ष्ट सुश्रुत ! सं्ेपात् प्राणिनां जीेवद्धेतवै॥ 

निमेषादिष्धेविःकाणश्चिन्ताभिः षड् विधो भवेत् ॥ 
कषायकटुतिक्ताम्बरूत्तादहारादभोजनात्। 
चिन्ता्यवायद्यायामभवग्रोक्प्रजागर)त् ॥ 
उचेभंष्चतिभावाच कम्भयोगातिकषेणात्। 
वायुः कुप्यति पर्छते जो णाति दिनसंचये ॥ 
उव्छाश्वलवणच्तारकटकाजोयभोजनात् । 
तौच्छातपाग्िसन्तापमद्यक्रोधनिषिवणात् ॥ 

विदाहकाले भुक्तस्य मध्याद्गं जलदागमे । 
मौश्मकाचेदवंरा चपि पित्तं कुप्यति देदिनः ॥ 
खादन्बलवणस््िगधगुरुशौतातिभोजनात् । 

मवान्रपिच्छलान् पमाषाभजिस्छन्दिसेवनात् ॥ 

अवखवायो दिवाखप्रग्रययासनद्धखादिभिः। 

कपः प्रदोष भुक्तं च वसन्ते च प्रकुप्यति ॥ 
पारुष्यग्धलसङ्ोचतोदविष्टम्भभोजनात् । 

खरता सप्रता इषं रौचस्तम्भनश्रोषणम् ॥, 
श्यावत्वमङ्गविश्चषवलनाशामवक्तेनम् । 
बायोलिंङ्गानि तयक्तं रोगं वाताल्मकं वदेत् ॥ 
दाद्ोद्मपादसक्तदकोपरागपरिखवाः। 
कदम्ब श ववे गन्थखेदण्ड छ! तिढटञ्रमाः 
हारिद्रं इरितत्श् पित्तलिङ्गानि तेलेयः 
खहोपदेहमाधुयैचिरकारित्ववन्धनम् ॥ 
स्तेमिवडष्टखंघपतश्रोधश्चौतत्वमौरवम् । 
क निद्राभियोगच् लद्धं कच्चसम्भवम् ॥ 
शेतुलतचतणसंसर्गाहिदाहाधिं दिदोषजम् । 
सबद्ेतुससुत्पन्नं चिलिङ्गं सान्निपातिकम् ॥ 

दोषधातुमलाधारो देहिनां देह उश्यते, 
तेषां खमल्वमारोम्पं चयौ विपव;॥ 

रसाखटद्मु) समेदो?स्थिमव्नशरुक्राख धातवः 
वातपित्तकफा रोषा विष्मच्ाद्या मला; च्छताः। 
वायुः श्रौतो लष्ुः खच्छः खरो रूचोण्स्यिरो 

बले । 

पित्तमश्वकयृष्यश्च पक्नोजोरोगकारयम् ॥ 
मधुरो लवशः ्लिग्धो गुरुः इश्रातिपि्छ्लि 
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योगिनो 
शुदश्नो ण्याश्रयो वायुः पित्तं पकाश्रयस्थितम् ॥ 
कषस्यामाश्रयं स्थानं कण्डोरग्ददंसन्धयः। 
कट्तिक्तकषायाश्च कफपित्तादिखंख्रयः। 
कटष्वलवणाः पित्तं खादूषालवगाः कफम् ॥ 
र्त रुव विपर्यस्ताः समायैषां प्रयोजिताः । 
भवन्ति रोगिणां शान्ये सुस्थानां सुखदेवः ॥” 

दद्यादि गारुड १७२ अध्यायः; ॥ 
(योगस्य खार; । शिवस्तवाह्मको न्विश्रोषः॥) 

योगाधमनं, कौ, (योगेनाधमनम् ।) छलेन वन्ध- 

कम् । यथा,- 
५योगाघधमनविक्रौतं योगदानप्रतिग्रदम्। 
यच वायुपधिं पश्यत् तत् स्वे विनिवतैयेत् ॥* 

ति मनुः ॥ 
श्यस्य विवरणं योगदानशब्द द्रर्यम् ॥ 

अओगारङ्गः, पर, ( योगेन ऋतुयोगेन आारङ्गः। ) 

नारङ्ग; । इति राजनिषै्टः 
योगारूएः, चि, (योगं विषयनिटत्तिं यमादिकं वा 

चारू: ।) इन्द्रियभोम्येषु शब्दादिषु ततृखाधन- 
कम्म चानासक्तः। तस्य लच्चणं यथा,-- 
भयदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कममखनु षच्नते । 
स्सङ्कल्यसंन्यासौ योगारूएरू दोच्यते ॥* 
इति ओभगवदङ्गौतायाम्। &। 8 ॥#॥ 
“कौटश्ोण्यं योगारूप्नो यस्य शमः कारण- 

सच॒श्यते इतरा यदेति । इन्दियार्येषु इन्द्रिय 
भोग्ये शब्दादिषु तत्साधनेषु च कममसु यदा 

नानुषच्जते सक्तिं न करोति। तच्र हेतुः 

 चआसक्तिधलभूतान् सव्वान् भोगविषयान् 

कम्म विषयां ख सङ्कल्यान् संन्यसितं व्यक्तः श्ौलं 

यस्य ख; । तदा योगारूए उच्यते ।” इति तङ्ौ- 

कायां गरोधरखामौ ॥ 
योगासन, लौ, ( योगस्याखनं योगखाघनमासन- 

मिति वा। ) ब्रक्षासनम्। ध्यानाखनम् । दति 

हेमचन्द्रः । ६। ५०६९॥ ( तत्त प्रद्मासनादि। 

यथा, भट्टिका ।  । 9७ । 
^इुक्वा खन्ै ्वास्थुवेहधा योगासनानि ते ॥” 
«+योगासखनानि प्रद्माखनानि 1” इति तङ्ोकायां 
जयमङ्गलभरतमल्लिकौ ॥ ) 

 योगिदखः, धर, ( योगिनां दखोभवलम्बनयष्टिः । ) 
वैर; । इति राजनिचटः ॥ 

योगिनी, स्रौ, (योगोग्ख््यस्या इति। योग + इनिः। 
ङौप् । ) योगयुक्ता नारी । (वथा, माकं्डेये । 

५२।३१॥। 

^ते उन ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युमे दिल ॥”) 
भगवव्या; सखोरूपा आवरण्दैवता। सा 

कोटिविधा। तासां मध्ये चतुःषष्टि प्रधानाः । 
यथा। नारायणौ १ गौरौ २ शाकम्भरौ ३ 
भौमा $ रक्तदन्तिका ५ भामरौ ६ पाती 9 
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खद्रागौ १८ छषापिङ्गला १६ अमिच्वाला २० 
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सव्यमङ्गला ५९) लच्जा ५२ कौशिकौ ५३ 
ब्रह्माण ५४ माहेश्वरी ५५ कौमारी ५६ 
वैष्यवौ ५७ रोन्रौ ५८ नारखिंदही ५६. वाराहो 
६० चारा ६१ शिवदूतौ ६२ विष्णुमाया ६३ 
माद्टका ६8। इति इहन्नन्दिकेश्छरपुराणोक्त- 

दुर्मापूजापह्वतिः ॥ अपि च। 
“ब्रह्माण चष्डिका रौद्रौ गौरौन््रागौ तयैव च। 
कौमारी व्ेव्यवी दुर्गां नारसिंहो च कालिका॥ 
च्वासखठा शिवदूती च वाराही कौशिकौ तथा। 
माद्ेश्वरौ शाङ्रौ च जयन्तौ सन्यमङ्गला ॥ 

कालौ कपालिने मेधा शिवा श्ाकम्भरौ तचा। 

भौमा शान्ता ्नामरौ चच सद्राणौ चाम्बिका 

तथा॥ 
चमा घातौ तथा खहा खधापणां महो- 

दरौ। 
घोररूपा मद्ाकालौ भर््रकादषे भयङ्करौ १ 

च्तेमङ्रौ चोखचरडा चरोसा चखनायिका। 

चखा चणवतो चरौ महामोहा प्रियङ्करी ॥ 

बलविकरिणौ देवौ बलप्रमधिनौ तधा । 

मनोन्मधिनौ देवौ च स््भूतस्य दाभिनौ ॥ 
उमा तारा महानिद्रा विजया तच जया तथा । 

पूर्वोक्ता; पोलपुन्ताद्या योगिन्यद्धौ च याः 
, कमात् ॥ 

ताभिराभिशख् सद्ितातुःषटोख योगिनीः। 
पूनयेक्छखडलस्याम्त; स्यकामाथेिह्ये ५” 

दूति कालिकापुराे ६२ अध्यायः ॥#॥ 
अद्योगिन्धयो यथा,-- 

“ततोफ्टपन्रेष्वनस्य पूजयेदद्योगिनौः ॥ 
लपु चखूघणटां स्कन्दमातरमेव च । 
कालरात्रि पृम्नादिचतुर्दिच्चप्रपूणयेत् ॥ 

चरििकामथय कुद्माखौं तया काद्यायनौँ शुभाम् 

महागौर चाप्मिकोखे केलादिषु पूजयेत् ५” 
इति तज्रैव ५३ अध्यायः ॥ # ॥ 

तिथित्वश्चेषै दिग्ि्नेषावस्थितयोगिन्यो यथा,- 

^ब्रह्माणौ संस्थिता पूरं प्रतिषन्रवमौतिधौ । 
माहेश्वर चोत्तरे च हितौयादश्मौतिथौ ॥ 
स्थितासेये च कौमार ठतौचैकादश्रीतिघौ । 
नारायणौ च मेदे चतुथोँहादश्रौतिथौ॥ 
पश्चम्याष्च चयोद्श्यां वाराहो दच्िये तथा। 
षष्याद्धेव चतुद श्यामिन्राणौ पश्चिमे खितः ॥ 
सप्तम्यां पौयेमास्याख् चासुखा वायुगोचरे । 
अदटम्यमावास्ययोश्च महालच्छौश्गोचरे॥ 
योगिनौसं सुखे तैव गमनादि प्रकारयेत् ॥* 

इति गारुड ५६ अध्यायः ॥#॥ 

योगिनी 
अपिच) 

^प्रतिपन्नवमौ पूतं रामा रुद्राश्च पावके । 
श्रत्रयोदशौ याम्ये वेदा मासा तेकते । 
षौ चतुदश पञ्चात् वायां पुनिपूर्िमा। 
हितौया दशमो यच्चे रेष्यानां चाच्मौ कुहूः ॥ 

वामे शुभकरौ देवौ च्लयुदा दच्िणे स्थिता । 

वधवन्धयकरौ चाय एष्ट सन्रायेसाधनी ॥* 
दति ज्यो तिस्त्वम् ॥ # ॥ 

तत्कालयोगिनौ यथा, 

यस्यां रिश्यदयं याति ततो यामार्हस॒क्तिक्ता । 

भ्नमन्तौ तेन मागण भवेत्ततकालयोगिनी॥ 

प्राचचौ धनेच्वरहताश्नकौणपेय- 
वायदययवारुगयमाधिपश्ङ्रेवु) 

खपु क्रमान्निवसति प्रतिपन्रवम्बोः 

षष खिता शुभकरो गिरिराजपुच्चौ ॥” 
षति समयानग्टतम् ॥ #॥ 

अथ योगिनीसाधनम् । भूतडामरे । 

अथातः संप्रवच्यामि योगिनौसाधनोत्तमम् । 
सञवाथंसाधनं नाम देदिनां सव्सिदधिदम् ॥ 
अतिगा महाविद्या देवानामपि इलेभा। 
यासामभ्यच्चैनं सता यच्चेशोपभूहनाधिपः + 
तासामाद्यां प्रवच्छयामि सुराणां सन्दर प्रिये। 
अस्या चभ्यच्ैनेनेव राजत्वं लभते नर; ॥ 
अथ प्रात; संशुत्थाय सत्वा सानादिकं शुभम् । 

प्रासादच समासाद्य कुाद्ाचमनं ततः ॥ 

परणवान्ते सद्ख्ारे हं फट दिग वन्धनं चरेत् ॥ 
प्राणायामं ततः; ज्ञात् खलमन्तेण मन्त्रवित् । 

षड्ङ् मायया कात् पद्ममथ्दलं लिखेत् ॥ 

तञ्िन् पद्य महामन्त्रं जौवन्यासं समाचरेत् । 
पौठे देवीं समावाद्धय ध्यायेरेवौं जगतृप्रियाम् ॥ 
पूेचन्द्रनिभां गौरं विचिच्राखरधारिणौम् । 
पौनोतुङ्गक् चां रामां खव्वंषामभयप्रदाम् ॥ 
इति ध्याला च खलेनटद्यात् पाद्यादिकं शुभम्। 
नध परं नितदव नैवेदं लमन्तरतः । 
मन्धचन्दनतामबृलं खक रं सुशोभनम् ॥ 
परणवान्ते सुवने श्यौ अगच्छ सुरसुन्दरि! 
वद्धरभा धा जपेन्मन्त्रं चिसन्धयश्च दिने दिने॥ 
ख्सेकपरमाशेन ध्यात्वा देवौ खदा वुः । 

मासान्ते याप्य दिवसं बलिपूनां सुश्योभनाम् ॥ 

हत्वा च प्रजपेन्मन्त्रं निशीये बाति सुन्दरी । 
सदए साधकं मत्वा याति खा साधकालग्ने ॥ 
प्रसन्ना साधकाय सदा सेरसुखोौ ततः। 
ष्टदैवं साघकेन््रो दद्यात् पाद्यादिकं शुमम्॥ ` 
सचन्दनं सुमनसो ज्ञातवाभिलधितं वदेत् । 
मातरं भगिनौ वापि भायां वा भक्तिभावतः ॥ 

यदि माता तदा वित्तं यख सुमनोहरम् । 

शभरूपतिलवं प्राथिंतं यत्तददाति दिने दिने। 
पच्तवत् पाति तं लोके सद्यं सद्यं सुनिच्ितम् ॥ 
खसा ददाति दच्च दिवसं तयैव च। 

दिवां कन्यां समानौय नागकन्धां दिने दिने॥ 

यदूयद्धवति भरूतश्च भविष्यतौति यत् पुनः । 

तत् सम्ब साधकेन््राय निवैदयति निश्चितम् ॥ 



योगिनी 
यत् यत् प्राधेयते सम ददातिसा दिने दिने। 
ग्नाटवत् पाति तं लोके कामनाभिमेनोगते; ॥ 
भादा स्याद्यदि सा देवौ साधकस्य मनोहरा। 
राजेन्द्रः सराजानां संसारे साधकोत्तमः ॥ 

स्वग मर्ये च पाताले गति सन्ेत्न निश्चितम् । 
यदूयदूददाति खा देवौ कथितु" नेव शकते ॥ 
सया खादेश्च संभोगं करोति साघकोत्तमः। 
च्यन्यस्छौ गमनं दक्र अन्यया नश्यति भ्रुवम् ॥९४॥ 

ललोभ्धत् साधनं वच्य निम्भितं ब्रह्मखा पुरा। 
नदौतौरं समासाद्य कुशात् खामादिकं ततः॥ 

पूम्धवत् सकलं कां चन्दमेमेखलं लिखेत् । 
स्वमन्त्रं तत्र संलिख्यावाद्य ध्यायेच्नोहराम् ॥ 

कुरङ्नेत्रां शरटिन्दवक्रां 
विभ्बाधरां चन्दनगन्षलिप्राम् । 
न्वोनांमुकां पौनङुचां मनोज्ञां 

श्रयामां सदा कामदुघां विचिच्राम् ॥ 

ख्वे ध्यात्वा जपेद् वौमगुरुघपदौपकः; 
गन्धं पृष्यरसश्चेव ताख्बलारटौँख लतः 

तारं माया गच्छ मनोहरे पावकवक्षभा। 

छंल्वायुतं प्रतिदिनं जपेन्मन्तं प्रसभ्नधौ; ॥ 

मासान्ते याप्य दिवसं कुाच्च जपसुत्तमम् । 

चआनिशौदं जपेन्मन्त्रं ज्ञाता च साधकं दएम् । 
गत्वा च साघकाभ्यासे सुप्रसन्ना मनोहरा। 

तलोपचचिता प्रसन्ना सा पुष्णाति प्राधिंख् यत्॥ 

ष्वणेशतं साधकाय ददातिखा दिने दिनि। 
सावशरोषं अयं कखात् स्थिते तत्त॒ न दास्ति॥ 

चअन्धस्त्नौगमनं तस्य न भवत् सत्यमौ रितम् । 

अद्यादतमतिस्तस्य भवतौति न संश्रयः 

यंति कथिता विद्या सगोप्याया सुरार 
तव सदेन भका च वच्छे? परमेश्वरि ! ॥२॥ 

ततोगन्यत् खाधनं वच्छे शटशव्रेकमनाः पिये । 

भत्वा वटतलं देवीं पूजयेत् साधकोत्तमः ॥ 

प्राणायामं षडङ्ग माययाथ समाचरेत् । 
सदोमांसं वलिं दत्वा पूनयेत्तां समाद्ितः॥ 
चअध्यसुच्छिशरक्तेन दद्यात्तस्य दिने दिने। 
परचखडवद्नां गौरं पक्षविष्बाधर प्रिये ॥ 
रक्ताम्बरधरां बालां सन्धकामप्रदां शुभाम्) 

ख्वं ध्याता जपेष्मन््र मयुतं साधकोत्तमः ॥ 

सप्रदिनं समभ्यच्चैप चाम विधिवच्रेत्। 

कायेन मनसा वाचा पूजयेच्च दिने दिने ॥ 
सारं माया तथा कूच रच्च कम्मणि तद्वद; । 
चऋअगच्छ कनकान्तेतु वतिः खादा महामचुः। 
चऋअनिश्रौयं जपेन्मन्त्रं वलिं दत्वा मनोहरम् ॥ 

साधकन्द्रं दषं मता ययाति साघकालये। 
खाधङेन्द्रो५पि तां दषा दद्यादरष्यादिकं ततः॥ 
तत; खपरिवारेय भाथा स्यात् कामभोजवैः। 
उस्रश्रूषादिकं व्यक्रायाति सा निलमन्दिरम् । 
रुवेभागा भवेत्निद्यं साधकाडानुरूपतः। 
चआ्रत्मभायां परित्यज्य भजेत्ताश्च विच्वच्तखः 

तत; कामेश्वरीं वच्य सव्कामफलप्रदाम् । 

भ्रव सुवनेग्रानौ चागच्छ कासेश्चरि ततः ॥ 

बद्धेभा गा महामन्तं साधकानां सुखावहम् । 

ष् [| 

योगिनी 
पूञैवत् सकलं सत्वा भरूजेपत्र सुशोभने ॥ 
गोरोचनाभिः प्रतिमां विनिम्भाय खलङ्ताम्। 

शग्यामासरुद्य प्रजपैन्मन्मेकमनास्ततः ॥ 

सहसरेकप्रमायोन मासमेकं जपेदूवुधः। 

इतेन मधुना दौपं दद्याच सुखमाडितः॥ 

कामेश्ठरौं ण शाङ्ास्यां चलतखञ्जनलोचनाम् । 

सदा लोलगतिं कान्तां कुसमास््रशिलोसुखोम्॥ 

र्वं ध्याता जपेन्मन्त्रं निशौये याति सा तदा। 
ष्ट्ातु साधकः अेष्ठामान्नां देहौतितां वदेत्॥ 
श्लोभावैन सदा तस्ये दद्यात् पाद्यादिकं ततः । 
स्प्रसन्ना तदा देवौ साधकं तोषयेत् सदा ॥ 

अन्नाद्ेरतिभोगेन पतिवत् पालयेत् खदा । 
नौला रात्रौ सुखेच्येदेत्वा च्च विपुलं धनम् ॥ 
वस््रालङ्कारद्र्यादौन् प्रभाते याति निखितम्। 

र्वं प्रतिदिनं तस्य सिद्धिः स्यात् कामरूपतः ॥४॥ 

सतः पटे विनिम्भाय पुत्तलिं ध्यानरूपतः। 
सवणेवेा गौराङ्गो खन्धालङ्कारभूषिताम् ॥ 
नृषएुराङ्गदहार)प्यां रन्याख् पुष्करेचच णाम् । 
रुवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं दत्त्वा च पाद्यसुत्तमम् ॥ 
सचन्दनेन पुष्येण जातौपुष्येण यत्रतः। 
शग गलं धूपदौपौ च ददयागमूरेन साधकः ॥ 
मन्त्रस्तु । 
वारं मा्थां तथागच्छ रतिसुन्दरिपदं ततः । 

बद्धिनाया चारटसहसं जपेश्मन््रं दिने दिने ॥ 

माखान्ते दिषसं प्राप्य कुथात् पूजादिकं श्चभम्। 
शतदौपं तथा गन्धं पुष्यं ताम्बूलमेव च ॥ 
तावन्मन्त्रं जपेडिदान् यावदायाति सुन्दर । 

्ाला दपए साधकेन्द्रं निशौये याति निञख्खितम्।॥ 
ततस्तामचैयेद्धक्या जातीङ्सुममालया । 
इषमा साधङन्रं तोषयेद्रतिभो जनै; ॥ 
भूला भाग्या चसा तस्ते ददाति वाब्डितं वरम्। 

भूषादिकं परिद्यज्य प्रभाते याति सा भवम् ॥ 
साध्यकान्नानुरूपेण प्रयाति खा दिने दिने। 
निर्जने प्रान्तरे देवि! सिद्धिः स्यान्नाच संशयः 

व्यक्ता भायां मजञेत्ता्च अन्यया नश्यति धवम्॥५॥ 

ततोभन्यत् साधनं वच्छे खण्डे शिवसन्निधौ । 
वैदादां सुवनेश्ौषखागच्छ पदनि बलभा॥ 
पावकस्य महामन्त्रं पून्ववत् सकलं ततः 

मखलं चन्दने; सत्वा ऋलमन््रं लिखित्ततः 
पद्माननां श्यामवया पौनोत्तङ्गपयोधराम् । 

कोमलाङ्गो जरसुखौं रक्तोत्पलदलेचणाम् ॥ 
रवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सषहखच् दिने टिने। 
माषान्ते पूथिंमां पराप्य विधिवत् पूजयेत् खदा ॥ 
ख्ानिग्रोयं जपेन्मन्तं टएाच्यासेन साधकः) , 
खन्यैच कुशलं ज्ञात्वा सा याति साधकालयम्। 
भूत्वा भाथा साधकं छि साधयेद् विविधैरपि । 
भोरोदिर्ेभःघणायः पद्विनौ खः दिने दिने॥ 
पतिवत् पातितं लोके निद्यं खगं च सन्धदा। 
व्यक्रा भां भचतेत् ताश्च साधकेन्द्ः खदा परिये॥६। 

ततो वच्छे महाविदयां विश्वामित्रेण धौमता। 
च्ाता यां साधिता विद्या वक्ता चातिबला प्रिवे॥ 
मकस्तु। 

योगिनो 
प्रणवान्ते महामाया नटिनि पावकप्रिया। 
महाविद्यो कथिता मोपनौया प्रयत्रतः ॥ 
अशोकस्य तलं गत्वा ज्ञानं पूवद चरेत् । 
स्लमन्तेण सकलं कुन्याच सुसमाडह्ितः॥ 

चैलोक्यमोष्दिनीं गौ रौ विचिच्राम्बरधारिरैम्। 
विचिच्रालङ्कतां रम्यां नततकौवेश्रधारिणौम् ॥ 

रवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सषहश्चच्छ दिने दिने। 

मांसोपहारे; संपूज्य धपं दौपं निषैदयेत् ॥ 
गन्धचन्दनताम्बलं दद्यात्तस्य सुद वधः 
मासमेकश्च तां भक्रदा पूजयेत् साधकोत्तमः ॥ 
मासान्ते दिवसं घाप्य कुश्च पूजनं महत् । 
अह्राच्रौ भयं दत्वा किञ्चित् साधकसन्तमने। 
सडप्रं साधकं मत्वा याति सा साधकालयम् ॥ 
विन्याभिः खकलाभिखख किश्चितरोरसखौ ततः । 
वरं वरय शौघ्नं लं यत्त मनसि वतैते ॥ 
तत् श्चुत्वा साध्रकञमष्टो भावयेष्मनसा धिया। 
मातरं भगिनं वापि भागां वा प्रतिभावतः) 

छत्वा खन्तोषयेद्धक्या नटिनौ तत् करोढलम् ॥ 
माता स्यादूयदि सादेवौ पुच्चवत् प्रतितं स्दा। 

खथंश्रतं सिधिद्रव्ं ददाति सा दिने दे ॥. 
भगिनौ यदिसखा कन्यां देवस्य नागकन्यकाम्। 

राजकन्यां समानोय ददाति सा दिने दिने। 
च्तौतानागतां वान्नां सवां जानाति साधकः॥ 

भाग्या स्यात् यदिसा देवौ ददाति विपुलं घनम्। 

अन्नादरोरपचारेश्च ददाति कामभोजनम् ॥ 
ख्यश्रतं खदा तसो ददाति खा धुवं प्रिये 
यत् यत् वाञ्छति तत् स ददाति नाच्नसंशयः।9 
महाविद्यां प्रवच्छयामि सावधानावधारय । 

इङ्कमेन समालिख्य भूव्नेपतरे स्वियं सुदा ॥ 
ततोण्डदलमालिरय कुखान्यासादिकं प्रिये । 

जौवन्धाखादिकं छता ध्यायेत् तच प्रसन्नधीः ॥ 
शुद्स्फटिकसङ्काशां नानारन्नविभ्ूषिताम्। 

मञ्जोरहारङ्यररत्रङुणडलमर्डिताम् । 
ख्वं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सदखन्तु दिनि दिने॥ 

प्रतिपह्निमारभ्य पूनयेत् कुसुमादिभिः 

धूपदौपविधानेश् निखन्थं पूजयेन्मुदा 
पूथिमां प्राप्य गन्धादयः पूजयेत् साधकोत्तमः 
इतदौपं तया धूपं नेवेदयष्च मनोरमम् ॥ 

रात्रौ च दिवसे जप्यं कुथाच सखम तः । 
प्रभातसमये धाति साधकस्यान्तिकं ध्रवम् ॥ 

प्रसन्नवदना भूता तोषयेद्रतिभोजने; । 
देवदानवगन्वच्विद्याष्टगयतच्तरच्तसाम्।॥ 

कन्याभौ रन्रभूषाभिः साधकेन सद्धं इः । 

चये चोव्यादिकं बयं दियं ददातिसाभ्रवम् ॥ 
खगे मद्यं च पाताके यद्स्तु विद्यते प्रिये । 
ष्प्रानय दौयते सद्यं साघकाज्ञानुरूपतः ॥ 
श्वणेशतं सदा तस्त ददाति सा दिने दिमे। 
साधकाय वर दत्वा याति खा निजमन्दिरम् । 
तस्या वरप्रसादेन व्िरजोदौ जिरास्नयः। 

सत्न; सुन्दरः श्नोमान् सगो भवति प्रदम् । 

रेमे साद्ध तय! ददि सदरशखो दिनि & 
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योगी 
लारं सावां तथागच्छानुरागिगि सैधुनघरिये। 
वद्भिभाखा मनुः प्रोक्तः सव्सिदहधिपदायकः ॥ 

रुषा मधुमतौतु स्यात् ससिद्धिप्रदा प्रिये। 

गु्यात् गुद्धतरा विद्या तव सेहात प्रकौ- 
जिता॥=॥ 

देव्यवाच। 
शतश साधनं पुण्यं यन्िणोनां सुखप्रदम् 1 

यस्मिन् काले प्रकत्तैदयं विधिना केन वा प्रभो। 
अच्राधिकारिगः के वा समासेन वद्खमे।॥ 

ईेच्छर उवाच) 
वसन्ते साधयेद्धौमान् दविष्याग्ौ लितेन्धियः। 
सदा ध्यानपरो भूता तदणेनमद्ोतसुकः ॥ 

उल्नट प्रान्तरे वापि कामरूपे विश्रोषतः। 
स्यानेष्वेकतमं प्राप्य साधयेत् सुसमाहितः । 
अनेन विधिना साच्तात् भविष्यति न संशयः ॥ 
देयाश्च सेवका; सर्वै पर चाच्राधिकारिणः। 
तारकनब्रद्यणो ग्टवयं विनाप्यच्राधिकारिणः ॥* 

इति तन््रसारे योगिनौखाधनप्रकरणं समाप्रम् ॥ 
दशविधद शान्तगे तद् शाविश्नोष; 1 वथा,-- 
“सन्तर प्रुवं छत्वा पश्च तत्र विमिश्रयेत् । 

मङ्गलेन हतः श्रोषो मङ्गलादिविनिश्वयः॥ 

मङ्गला पिङ्गला धन्या श्वामरौ भद्िका तथा। 
उल्का सिद्धा सङ्टा च योगिन्यद्टौ प्रकौ निताः। 
अन्देकं मङ्गला धत्ते गेषाससेफेकवहिंकाः। 
पुनस्तराकाच्निवरचन्ते चक्रवत् परिवक्षेनात् ॥* 
अपि च। 

“रोदिणयादौ चिराठत्तया मङ्गलादौ ययाक्रमम्। 
उल्का सिद्धा सङ्टा च अश्िन्यादित्रये पुनः ॥* 

रुतासामन्तदंशरा । 
«द शाव्ेन्तु षट्चिं शद्धागं त्वा विनिदिंेत् । 
यन्तु यस्या हि वदँ तत्तद्धागं प्रकौत्नितम् ॥” 
फलं यथा,-- 

«मङ्गला मङ्गलं धत्तम्तुलभोगं सुखं तथा । 
गोगजाश्वसदखाणि णद तस्य दिने दिने ॥ 
पिङ्गला विविधं दुःखमन्नचिन्तादिसम्भवम् ! 

ददाति नाशं शच॒भ्यो धनधान्यगजादिकम् ॥ 
ध्वन्या च सततं दत्तं सन्ध विजयादिकम् । 

शचुभ्यो रचते निद्यं मावत् परिपालयेत् ॥ 
भ्रामरी विविधं दुःखमन्तःसम्भ. सम्भवम् । 
अकसात्तस्य दरव विधिना प्रेरितं भवेत् ॥ 

भद्रिका विविधान् धत्त सम्मानादिमनोरथान्। 
तुद्धा चेद्धबिका नियं टुं; सुग्रद्धायते ॥ 
उल्का व्याधिकरी प्रोक्ता जित्यः नानाभयप्रदा। 

उल्का यदि समायाति सुयद्ो दुमंहायते ॥ 
सिद्धा च साधवेत् सते मन््रारम्भधनादिकम् । 
यस्य तुष्टा भवेत् सिद्धा लच्छमौसतस्य करे स्थिता ॥ 
सङ्टा सङ्कटं दत्त युडक्तं धान्यधनादिकम् । 
सेवभायासदा निदं रुद्धौ छ्य; फणौ यथा ॥” 

इयुदटूबोधचन्द्रिका॥ 
योगौ, [न् ] पु, (योग; अ््यस्येति । योग + 

दनि; । यद्वा, युज समाधौ । युजिर् योगे वा~+ 
५ सं चाचुरुैति । ”३। २।६.४२ । इति धनुर् ।) 
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योगो 

योगयुक्तः । तस्य लच्तणादि वथा,-- 

“खे लोर द्ेएरण्ये सुच्िग्पे चन्दमे तथा । 
समता भावना यस्य ख योगौ परिकौसतितः॥* 

इति त्र ह्वरेवत्ते गण्पतिखद्छ ३५ अध्यायः ॥ 
अपिच । ~ 

“आमौ पन्येन सम्च्र समं पश्यति यो्छैन ! । 
उखं वा यदिवा दुःखंस्योगौपररमो मतः॥“ 

इति ओरीभगवद्गौतायाम् ७ अध्यायः ॥ 

पन्य । 

ऋषय ऊचु; । 
“भगवन् ! डईैवतारिघ्र) दिरण्यादिनिषटन !। 

चत्वारो द्याश्रमा; प्रोक्तायोगौ नामकं 
उच्यते ॥ 

सकार्म्माणि संन्यस्य समाधिमचलं ध्ितः। 

य आस्ते निश्चलो योगौ स सन्यासी न पष्ठमः।॥ 
सर्वषामाश्रमाणान्तु द्ेविध्यं श्रुतिदश्चंतम् । 
त्रहाच्थपञ्वाणो नैष्टिक ब्रहतत्पर ॥ 
योणधौव्य विधिवददान् ण्दस्थाश्रममात्रजेत् । 
उपङञाण्को ज्ञेयो नैषिको मरणान्तिकः ॥ 
उदासौनसाघकश्च णदस्थो दिविधो भवेत् । 
ऋणानि चौय पाद्व वयक्ता भााधनादिकम्। 

खकाकौ यस्तु विचरेदुदासीनः स मोच्तिकः। 

टुम्बभरणायत्तः साधकोढखौ रदौ भवेत् ॥ 
तपस्तप्यति योणन्घन यजेरंवान् जुदोति च। 
ख्वाध्यातरे तेव निरतो वनख्यस्तपपसो मतः ॥ 
तपसा कर्धिंतोग्यथे यस्तु ध्यानपरो भवेत् । 
सन्र्यासिकः स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ 
योगाभ्यासरतो निव्यमाररु्ुव्नितेन्द्रियः। 
ज्ञानाय वैते भिच्चुः प्रोयते परमेष्टिकः ॥ 

यच्वाल्मरतिरेव स्यान्निव्यटप्रो मदहासुनिः। 
खम्यग् दं नसम्यन्न; स योगौ भिच्चुरुच्यते ॥ 

ज्ञानसत्याखिनः केचिदेद सन्यासिनः परे । 
कम्म सन्यासिनः के चिददिविधा, परमेष्टिकाः ॥ 

योगौ च चिविधो केयो भौतिकः सास्य खव च। 
ढतौयोगन्याख्मौ प्रोक्तौ योगसुत्तममाश्ितः॥* 

इति कौर २ च्यध्यायः ॥ 
( तेषां स््ौसङ्गनिषेधो यचा,- 

“यदि सङ्क करोद्येव बिन्दुस्तस्य विनश्यति । 
अयुःचयो बिन्ददहौनादसामथ्येख लायते । 
तसनात् च्लौणां सङ्गवच्ये कुथादभ्यासमाद- 

रात् । 
योगिनोङ्गस्य सिद्धिः स्यात् सततं जिन्दरधार- 

णात् ॥ 

ति दत्तात्रेयसं ता ॥ 

तेधां पथं यथा, हटयोगप्रदौपिकायाम् । 
र मोधमग्रालियवषट्टिकश्रोभनान्नं 

चौरादाखण्डनवनौतसितामधूनि । 
्रण्टोकपोलकफलादिकपस्चश्ाकं 

सहादिदियसदकच्च यमोन्रप्यम् ॥* 
तेषामपथं यथा, तत्रैव । 
“काङ्म््तिक्तलवणोष्ण हरौ त्ाक- 

खौ वौ रतेलतिलसभेपमद्यमदयम् । 

योग्यः 
ऋजादिमांसदधितक्रकुलव्यकोल- 

पिन्याकडङ्कुलस॒नादयमपश्यमा इः ॥* ) 
योगौष्छरः, पु, ( योगिनामौश्वरः । ) याज्नवल्का ~ 

सनिः। { इति हेमचन्द्र योगेश्रश्न्ददश्रेनात् ॥ 

३। ५८५१ ॥ ) यथा,- 

ध्योगौश्वरं याज्ञवल्कय सम्यूज्य सुनयोपनुवन् । 

वर्णाश्रमेतराणं नो ब्रहि धम्भानश्रोघतः ॥» 

भ्योगिनां सनकादौनां इश्वरः; श्रष्धस्तं याज्ञ- 
वल्क संपूज्य ।” इति मिताच्चरा॥ चि, 

यणिनां खेष्टः । ( यथा, माकर्डेये । ६६। २८ । 
भ्यजन्ति यानस्तमलेम नोभि- 
सोँगौश्वराः केशविसक्तिेतून् ॥”) 

योगौश्वरौ, स्न, ( योगिनामौश्रौ।) इर्गा। 
यथा,- 

श्योगिशक्रादयो देवाः सनकान्तास्तपोधना; ) 

तेषां स्वामौ तथा योगौ ईश्वरौ प्रसुपालना॥ 
चआदीन्द्रिथिमनादीनां संयोगो योग उच्यते। 
तेषां वा योलनाद्योगौ योगीश विगोधना \» 

इति देवौ पुरारे ४५ अभ्यायः। 
योगेश, धु, ( योगस्य ईश; देश्वरः।) वाज्ञ- 

वल्कः । इति हेमचन्द्रः । ३। ८५१ ॥ ( योगे- 

छर, चि। यथा, भागवति । ४ ।१६ 1 ६। 
“कपिलो नारदो दत्तो यगेशा; सनकादयः । 

तमन्वौवुर्भागवता चे च ततुसेवनोतृ्काः ॥” ) 
योगेश्वरः, प, (योगानां ईेश्वरः।) गीछष्णः । 

यथा,- 

“ब्व योगेखरे ल्य ब्रह्मरात धन्भेवभ्भणि । 
स्वां काामधुनोपेते धम्भः कं शरणं गत; ॥“ 

इति भरीभागवते ९ स्कन्धे १ अध्यायः ॥ 
( शिव; । यथा, महाभारते । १३।१४।३२३ । 
“नमस्ते भगवन् दैव ! नमस्त भक्तवत्यल । । 

योगेश्वर ! नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्सम्भव ! ॥” 
देवद्ोत्रतनयः । यथा, भागवते । ८ । १३।६२। 

^ देवष्ो चस्य तनय उ पहत्तां दिवस्पते; । 
योगेश्वरो इरेरंप्रो टृडयां सम्भविष्यति ॥* 

योगेश्रौ, स्त्री, वल्थाकर्कोँटकौ। दति भाव- 

प्रकाशः ( योगानामौशरौ । दुर्गा । वथा,-- 

^त्वच्वं योगेश्वरे तथा-- ।” इति चखोकव- 

चवम् ॥ योगयुक्ते, चि। यथा, माकष्छेये ।६७।८। 

«प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च। 

योगेश्वरेभ्यश्च खदा नमस्यामि छताञ्जलि; ५” } 

योगेष्टं, क्ती, ( योगे सन्धि च्छद्रादिपूरथे दरम् । ) 

सौसकम् । इव्यमरः; । २।६। १०५॥ (तथास्य 

परथाय;। 

ननागं महाबलं ष्चीनं पिष्टं योगेरसौ तकम् ॥* 

इति व्रेदकरन्नमाल्ायाम् ॥) 
योग्यं, क्तौ, (योज्यत इति । युज् + णिच् + ख्यत् 1} 

ऋद्धिनामौषधम्। ठद्धिनामौषघम्। इय 
मर; । २।४।१९२॥ 

योग्यः, चि, ( योगाय प्रभवति । योग् + “योगाद् 
यच्च ।५।१।१०२। षति यत्!) प्रवोणः। 

योगाः । ( यथा, रुः । ६ । २६। 



योग्या 
«कान्त्या गिरा खटृतया च योग्या 

त्वमेव कल्याणि ! तयोस्तृतीया ॥* ) 

उपायौ | शक्तः, इति मेदिनो हेमचन्द्र । 

( यथा, माकंख्छेये । ७१ । १०। 
“चअपक्ञोको नरोभूपन योग्यो निजकम्भ- 

खाम् ॥* 

यो ननसाधनभूत; । यथा, ऋगषेदे । २। ६।६। 
“ऋतस्य वा केशिना योग्याभिः; ।* 

“योग्याभिर्योजनखाधनभूताभौ रब्लभिः । "इति 
सायणः॥ श्रकटादियोजनौयः। यथा, प्रत- 

पथनत्राक्चये । १।३।१ । १३। 
^योक्रण डि योग्यं युञ्जन्यस्ति प्रे पत्ना 

अमेध्ये यदवाचौनम् ।* 

“योग्य योजनौयमनडदणश्वादिकम् !* दति 
लङ्धाष्यम् \ ) पुष्यनच्चच, पु। इति मेदिनौ। 
ये) ४६. ॥ 

योग्यता, च्छे, ( यीम्यस्य भावः। योग्य + तल् । 
टाप् । ) चेमता। इति लोकप्रसिद्धिः ॥ (यया, 

माकंष्छये। ११६।६.। 
^तथान्धानप्ययोग्याएन योग्यतां यान्ति कालतः । 

योम्याग्ययोग्यतां यान्ति कालवश्चा ङ 

योम्यता ॥*) 
प्रान्दबोधकारणविश्चिषः। सतु पदार्थानां 
परस्पर सम्बन्धे वाधाभावः। इति साशिद- 
दपेणम् ॥ न्यायमते तत्पदा तत्प्रदायवत्ता। 
यथा,-- 
“पदां तच तदत्ता योग्यता परिकौर्तिता।* 

ष्ति भाषापरिच्छेदः ॥ 
“योग्यतां निरूपयति पदाधे इव्यादिना। 
रखकपदार्यैभ्परपदाधं सम्बन्धो योग्यता इथे: । 
तज्च्चानाभावाज्च वद्धिना सिश्चतीव्यादौ न 
शान्दबोधः। नन्वेतस्या योग्यताया जानं 
शाब्दबोधात् प्राक् सयत्र न सम्भवति वाक्याे- 
स्यापूम्वत्वादिति चेन्न तत्तत्पदाथेरणे खलति 
कथित संश्रयरूपस्य कचिन्निश्चयरूपस्यापि 

योग्यताया चऋानस्य सम्भवात्। नद्यास्तु 

योग्यताज्ञानं न श्रब्दक्ञाने कारणं बद्धिना 

सिति द्वादौ शेके बद्धिकरणकल्ाभाव- 
रूपायोग्यताया निखयेन प्रतिवन्धात्न ज्ान्द- 

बोधः। तदभावनिख्यस्य लौकिकसत्निकषा- 
जन्यदोषविश्रषाजन्धञ्चःनमाचे प्रतिबन्धकल्वात् 
्रान्द प्रतिबन्धकत्वः जिह्वं योम्यतान्नान- 

विलम्बा शान्द विलम्बो५सिह्ठ इति वदन्ति।\” 

इति धिद्धान्तसुक्तावलौ ॥ 

योग्या, सौ, (योग्य + टाप् ।) अभ्याखः। ( यथा, 
रघुः । ८। १६। 

“ऋअपरः प्रणिधानयोग्यया 

मरतः पञ्च श्ररौर गोचरान् ॥” 

“अपरो रघुः प्रखिधानयोम्यया समाध्य- 
भ्यासेन । इसि मल्लिनाथः \ }) अकंयोषित् । 

६२ 

योजन 
तदः खल्रिका। इति हेमचन््र; । ३। ४५२॥ 

( यथा, सुशुते खत्रस्थाने ६ अध्याये । 

५*अधातो योग्याद्धच्ौयमध्यायं दयास्यास्यामः। 

अधिगतसन्वशाख््राथंमपि शिष्यं योग्याङ्कार 
येत्। शिदयादिष सखदादिषु च कम्भपथसप- 
दिद्ेत् । सबङ््चतोपप्यक्चतयोम्यः कम्भेखयोग्बो 
भवतिं। तचत्रं पुष्यफलालावकालिन्दकचपुषे- 

रुकककारकप्रश्टतिषु हेद्विशरेषान् दशंये- 
दुत्कतेनपरिकरैनानि चोपदिश्येत् । उतिवस्ि- 

रेकप्रश्टतिषूदकपङ्कपूरशे॒  भेदायोग्याम् । 
सरोज्ि चभ्भण्यातते लेख्यस्य । ग्टतपश्ुखिरा- 

खत्पलनालेषु च वेध्यस्य । घुणोपदहतकाषवेण्र- 
नलनालौशुष्कालादबुसुखेष्व ष्यस्य। पनसविग्नो- 

विखफलमव्जग्डतपशरुदन्तष्वाहायस्य। मधु 
च्छद्टोपलिप्त शाल्मलौ फलके विखाद्यस्य ) च्य 
चघनवस््ान्तयोमं इ चम्भान्तयोख सोच्यस्य । पुस्त- 
मयपुरुषाङ्गप्रत्यङ्गविष्रोषिषु बन्पयोग्याम् । टद्- 

मांसपेश्ौषत्पलनारेषु च कं सन्धिवन्धयोग्याम्। 
ब्टद्षु मांसखर्डष्व मिन्तारयोग्याम्। उदक- 
पूेचटपाशवेसोतस्यलावूसुखादिषु च नेच्नप्रणि- 
धानवस्ित्रणवस्तिपौडनयोम्यामिति। भवत- 

चात्र । 
खवमादिषठु मेघ्रावौ योग्यां यथाविधि। 
बरयेषु योग्यां कुाणो न प्रसुद्यति कम्मेसु ॥ 
तसमात् कौश्लमन्िच्छन् शच्छर चास्िकमनसु । 
यस्य यत्रेह साघम्ना तत्र योग्यां समा- 

चरेत् ॥” 
( ब॒वतौ । यथा,- 

^निदाचश्ररदोबाला प्रौड़ा वर्षावसन्तयोः । 
हेमन्ते शिशिरे योग्या न इद्धा कापि शस्यते॥” 

योग्या युवतौ । इति राजवक्ञभः ॥ ) 

योजनं, जौ, ( युज्यते मनो यखिभ्रिति। युज + 
च्छट ।) परमाल्मा । चतुःकोशौ । योगः । इति 
मेदिनौ। ने, ११३॥#॥ (यथा, रि- 

वंश्े। १४६ । १३। 

«गान्वारकन्या बद्ने कृपाणां 

रथे तथा योजनश्धच्नितानाम् ॥* ) 
चतुःकोष्य्ं यथा,-- 
“दादश्चाङ्कुलिकः शङ्कस्तट्इयन्तु प्रयः स्छतः । 
तच्तुष्कं धनुः प्रोक्तं कोशो धनुःस्सिकः। 
तच्तुव्कं योननं स्यादिव्यादि मानश्ास्रम् ॥ 

रुतकते घोडश्सङसहसोर््योलनं भवति । 
ह्ाचिंशत्सहस्रहस्तेरपि योजनम् । यथा,- 

यवोदररङ्गुलमष्टसंस्ये- 
हेस्तोश्ुले; षड गुणिते श्तुभिः। 
खस्तु भिभेवतो षह द्र 
कोशः सहस्रदितयेन तेषाम् । 

स्याटूयोजनं क्रोशतचतुद्येन 
तथा कराणां दश्क्रेन वशर; ॥” 

इति लौैलावतौ ॥ 

ति मदिनौ। ये, ४६. ॥ शस््राभ्यासः। तत्- | योजनगन्धा, स्तौ, ( योल्नं गन्धोभस्याः । योज- 

भथायः। रलौ २ श्रमः ३ अभ्यास; ४।| नात् गन्ोऽख्या षति वा। ) कस्तूरौ । सौता। 

योटकः 
स्वल । इति मेदिनी। घे, ४८॥ ( यधा, 

देवोभागवति। २।२।१८। 

“स््युक्तनतुसा कन्धा च्षणमाचरय भाविनौ। 
छता योजनगन्धातु सुरूपा च वरानना ।”) 

योजनगन्षिका, स्तौ, सद्वती । इति जटाधरः ॥ 
कस्तरौ , इत्यजयपालः ॥ सोता । योननगन्धा- 

शब्दात् खाये कप्रत्ययेन जातत्वात् 1 
योजनपणौं, सलौ, (योजनाय सन्धिख्थानादेस्नलनाथे 

पणे यस्या; । ) मञ्जिष्ठा । इति रत्नमाला ॥ 
योजनवल्लिका, स्तौ ( योजनवल्ली + स्वायं कन् । 

टाप् ।) मक्चिष्ठा। इनि राजनिधैण्टः ॥ 
योजना, स्तौ, योगकारण्ण। इति यान्तयुन- 

धातोरनप्रद्ययेन सिढम् ॥ 

योजनव्लौ, स्तौ, ( योजनगामिनौ अतिदीर्घा 
वक्लौ यस्याः सा । ) मच्जिष्ठा। श्व्यमरः। २। 

४।६१॥ ( तथास्याः पायः; । 

५ समङ्बिष्टा विकसा जिङ्गौ समङ्गा कालमेषिका। 

मरखकपणं भोर भरो योननवल्ञापि ॥ 

रसायन्धरुफा काला रक्ताङ्गी रक्तयष्िका। 
भखोतकौ च गखोरौ मञ्जूषा वस्त्रञ्जिनौ ॥ 

ति भावप्रकाशस्य पून्वखखछ प्रथमे भागे ॥ ) 
योजित, चि, कारितयोजनम् । जान्तयुलघातोः 

कम्मण क्तप्रत्ययेन निष्यत्रम् ॥ (यथा, भाग- 
षते । & । २१। २२। 

“अदं दखधरो राजा प्रजानामि 
योजितः ५”) 

योटकः, पु, योटनम् । मेलनमिति यावत्। विवादे 
राथियोटक-सहयोटक-नक्षच्रयोटक-गणयोटक- 

वशेयोटक-यो नियोटक-वगेयोटकभेदेन सप्तविधो 

 योटकः। तत्र राश्ियोटके षड्ष्टकनवपश्च- 
मदिदादश्रविषमसप्तकयोगा निषिह्धाः। तदाद 

ओरीपतिसंह्ितायाम् । 

५“षड्श्टकं चिकोणश् हिडादशकमेवच। 
परस्परः जन्मरागेख््यक्रा कन्याङुमारयोः ॥ 
षड्ष्टके भवैहोषो परेधयं चछव्यरेव वा। 
चिकोओे एुचहानिः स्यात् घनहानिधंनद्यये॥ 
परुषस्यार्मे कन्धा कन्धायाः षडके पुमान् । . 

शुभं षड़ष्टकं यं नोद्वाहे दूषणं भवेत् ॥ 
नवपश्छमे । 

पसो रात् सतर सुतद्ा च कन्या 
धम्मं स्थिता सृतवतौ पतिवल्लभा च । 
हिदाद्गर घनण्डे धनदाच्च कन्धा 

रिप्फे स्थिता धनवती पतिवल्लभा च ॥ 

योटके सप्रे मेषतुलौ युम्महयौ तथा । 
सिंहषटौ सदा वर्यो तित चा जवौ छवः ॥ 
राजयोटकमाइ दौपिकायाम्। 

रखुकराश्रौ च दभ्यद्योः शुभं स्यात् खमसप्के । 
चतुचेदश्रके चेव तौचेकादशरे तथा + 

इति राशियोटकविचारः॥#॥ 
पहयोटके यदश्रच्रयोगो निषिद्धः । कन्धावर- 
राश्चधिपयष्योः शचत्वे यहशच्ुयोगः। तच 
विबाहे रोगादि; फएलम्.। तदाह गगे;। मरणं 



योनिः 
भावविरोधरे यडरिपुभावे चाचिरेख रोगादिः। 

दति ग्योटकविच्वारः ॥ # ॥ अन्ये योटकाः 
प्रपखभयान्र लिखिताः। इति ज्योतिषम् ॥ 

न्थान्तरे जोटकश्रन्दख्चवगेढतौयादिश्च ॥ 

योतुः, प, ( ययते ज्ञायते अनेनेति । यु+वाह 

लकात् तुः । ) परिमाणम् । इणादिकोषः 
योज, कौ, ( ययते अनेनेति । यु + “दान्नीश्रस यु 

युजस्तु तुद सि सिच मिह-पतदं श-नडः; करये ।” 
इ३।२।१८९२। इति दुन् ।) योक्तम् । एत्यमरः । 
२।६।१३६॥ (यथा, गो रामायये। २) 

४५ । २६। 
“भरतायाभिदखष्टाः ख योच्राय पशवो वथा॥) 

योधा, [ ऋ ] पै, (युभ्यतौति। बुध् +ढच् ।) यह 
कतना । तत्पायः! भटः; २ गोधः; ३1 इत्य 
मरः। २।८।६१॥ (वधा, हरिवंशे भविष्य- 

पव्यणि। २८।१८॥। 
“वाधिष्यते पुरौ योह द्धिद्रं यदि लभेत सः: ॥*) 

योधः, ए, ( यध्यतौति। युध् + अच। ) योद्धा । 
इत्यमर; । २। ८। ६९ ॥ ( यथा, कथासरित् 

खागरे | १२ । २२॥। 

«“सदतमिलित्रे चान्यरयोधासतैः से निके; सह । 
निन्धवेतसेग्रं चर्छमदहासेनान्तिकष्च तत् ॥”) 

योधनं, लौ. युद्धम् । ( यथा, माकंखये ।१३५।१७। 
^“योधनेषु खरूपेण दमो यस्य दुरात्मनः 

ख दमो वारयद्येष इन्सि तस्र रिपोगरुम् ॥) 
अच्छम् ॥ युधधातोभवि करये चानट् (च्यट् ) 
प्रद्ययेन निष्यन्नम्। 

योधसंरावः, पु, ( योधानां संरावः।) अन्योन्य 

योध्रानां वुद्वायाह्ानम् । तत्पश्चायः। क्रन्द- 

मम् २। इवमरभरतौ ॥ 
योचेयः, पु, ( युध् + भाषै घम् । योधं य॒ करो- 

तोति। योध+खः।) योदा योधश्न्दात् 
ष्येयप्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ 

 योनलः, पु, ( यदस्य नल इव नलः काणोस्य । 
एषोदरादि; । ) शस्यविश्रेषः। ततृपायः 
यवनाल; ९ जख[हयः ३ देवधान्यम् 8 

जोन्ताला ५ बोजपुष्िका ९। इति हेम्नः । 
` ४ । २८४४ ॥ 

योनिः, घ, खौ, ( यौति संयोजयतोति। यु + 
५वद्हिशिशरुयुदम्लाद्धात्वरिभ्यो नित् |“ उशा० 
४।५१। इति निः) अकरः । इति मेदिनो 

ने, १६॥ कारणम् । ( यथा, उत्तरराम- 

चरिते। ६। 

^ऋषयो राचचसौमाहुर्वा चस॒ष्मत्तप्रयोः । 
खा योनि; खब्ढेराणां सादि लोकस्य 

निकेत; ५”) 

जलम् । इति हेमचन्द्रः । ३। २४६. ॥ (कुश 

है पश्यनदौ विश्चेषः । यथा,मा कंय ।\२२।७१। 
^ध्षुतपापरा नदौ नाम योनिश्वेव पुनः खता, 

सौतं दितौया विच्धेवासा चेवद्दिनिशा- 
स्ता 1” 

तन््रश्ाच््रविश्रोषः;। वथा, मदासिद्िसारसखते। 
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^सनतृकुमारकं तन्त्रं योनितन््रं प्रकौ सितम् । 
तन््रान्तरश् देवेशि ! नवरलेश्वरं तथा ॥* ) 
प्राखिनासुतपत्तिस्थानम् ।. इति जिकारश्रषः 

तत्त चतुरश तिलन्षप्रकारम् । यथा, 

चतुरश्रौतिलच्चाशि चतुमदाश्च जन्तवः । 
अण्डजाः स्वदट्जादव उद्धिच्लाश्च जरायुजा, 

रखुकविंशतिलच्षाणि द्यणडला; परिकोत्तिता; । 
स्वेदजाश्च तयेवोक्ता उदूभिष्नास्ततप्रमाणतः ॥ 
जरायुजाञ्च तावन्तो मनुष्याद्याश्च जन्तवः । 
स्वेषामेव जन्तनां मानुषत्वं सुडलेभम् ॥” 
इति ओीगरुड्पुराओे प्रेतकल्पं धन्भप्रकटनो नाम 

२ अध्यायः॥ # ॥ अन्यच्। 

“जलजा नव लच्षाणि स्थावरा लच्चविंश्रतिः। 

छमयो रुद्रसद्वयाका; पत्तिणां दशलतच्तकम्॥ 

चिंशकलचाणि पशव्तुलंच्ाणि मानुषाः । 
सब्वयोनिं परिद्यच्य ब्रह्मयोनिं ततोएभ्यगात् ॥* 

। इति हददिष्णुपराणम् ॥#॥ 
चपि ष्व । 

“स्थावराच्छिंग्रक्लन्त्च जलजो नवलच्तकः। 

छमिजा द्ग़लच्चश्च रद्रलत्तख पल्चिणः॥ 

पश्वो विंशलच्चश्च चतुलंचश्च मानवाः। 
रुतेषु भ्नमणं छत्वा हि जत्वत्तुपजायते ॥* 

स्ति कम्भविपाकः॥ 

( “भूलानाखतुध्विधा योनिभेवति चजरायष्ड- 
खवदोद्धिदः । तासां खलु चतद्धणामपि चोनौना 

. भेकेका योनिरपरिसद्चपयमेदा भवति भूता 
नामालछतिविश्चेषापरिसद्धपयत्वात् । तत्र जरा- 

युजानामण्डजानां प्राणिनामेते गभंकरा भावा 

यांयां योनिमापद्यन्ते तस्यां तस्यां योनौ तथा 
तथा रूपा भवन्ति) तद्यथा कनकरजतताचलर- 

चपुसौखा आसिच्यमानाक्तेषठ तेषु मधच्छि्ट- 

विम्बेषु। ति यदा मनुष्यविम्बमापदन्ते तदा 

मनुष्यवियद्ेण जायन्ते, त्नात् ससुदाया- 

हकः खन् गभो मनुष्यविग्रदेय जायते मनुष्यो 
मबुष्यप्रभव इव्यच्चते तद्योनितलवात् 1” इति 

चरके शारौरस्याने तोयमध्ये ॥ # ॥) 
भगम् । इत्यमरः; ।२।६।७६ ॥ तत्राय: । वरा- 

छ्गम् २ उपस्थः ३ सरमन्दिरिम् 8 । इति राल- 

निरष॑ण्टः । रतिम् ५ जन्मवत्मे ६ अधरम् 9 
अवाच्यटेष्ः < प्रलति; £ अपयम् १० सर 

कूपकः १९ प्रदेशः १२ प्रङ्ूति; १३ पुष्यो १8 
संसारमागेकः १५ संसारमागे; १६ गद्यम् १७ 

खरागारम् ९८ सरध्वजम् १६ रव्यङ्गम् २० 

रतिकुहरम् २१ कलच्नम् २२ अधः; २३। 

इति शब्दरत्रावलौ॥ रतिमन्दिरिम् २४ सर 

यहम् २५ कन्दपेकरपः २६ कन्दपेसम्दाधः ९७ 
 कन्दपेवन्वि; २८ स्त्र चदिद्धम् २६ । इति जटा- 
धरः॥ ख तु गर्भख्यायाः सप्तभिर्मरेभेवति। 
इति सुखबोघ; ॥ #॥ तस्य लच्तणं यथा,-- 
५सुभः कमठणडाभो गजस्कन्धोपसमो भगः । 
वामोत्रतश्धेत् कम्याज; एुतच्तजो दच्िगोन्नतः ॥ 

आखुरोमा गूएमणिः सञ्ज; संतः एयुः। 

योनिः 
तुङ्गः कमलवर्णाभः शुभोखत्यदलाकतिः ॥ 
कुरङ्गखुररूपो यञ्च लिकोदरसन्निभः। 
रोमशो विडतास्यच्च टश्यनासोःतिदृ्भगः॥ 

शद्वावर्तो भगो यस्या; सा गर्भम नेच्छति । 
न्िपिटः कपराकारः किङरौपददो भगः ॥ 
व॑श्रवेतसपचाभो गजरोमोचनासिकः । 
विकटः कुटिलाकारो लम्बगल्लस्तथाश्ुभः ॥* 

इति काश्ौखर्छ ३० अध्याय; ॥ # ॥ 
अपिच्च) 

^प्रह्नाभ्वाकछषतिर्योनिच््यावता सा च 
कौ्निता। 

तस्यास्ततौये त्वावन्तं गभे शग्या प्रतिष्टिता ॥*#॥ 

अथ योनिरोगाधिकारः। 

तत्न योनिरोगाणां निदानान्याइ। 

"मिथ्याहारविहारार्भ्यां दष्टेरदोषिः प्रदूषितात् । 
आत्तवादौयैतश्चापि देवादा स्यभगे गदाः 

रोगिणोनां योनौनां नामान्याह । 

उदावता तथा वस्था विश्चता च परिश्ुता। 
बातला योनयो खमा वातदोषेख पष्ठघा ॥ 

पञ्चधा पित्तरोषैण तच्रादौ लोह्ितच्चरा । 
प्रखंसिनौ वाभिनौ च पुच्चप्नौ पित्तला तथा ॥ 
अद्यानन्दा कणिनौ च चरणानन्दपूथ्विका । 
ऋअतिपूर्न्वापि खा स्या शेद्मला च कफादिमाः।॥ 
खाख्डिनौ च मतौ खतचतौवक्ता चिदोषिखौ। 
पद्चेता योनयः परोक्ता; सन्धदोषप्रकोपतः ॥' 
चथ तासां लत्तणान्धाद। 

“सखा फेणिलसुदादर्ता रजः लच्छ्रण सुष्चति । 

बल्या नष्टाततेवा स्ेया विशता निद्दवेदना ॥ 
परिश्चता या भवति ाम्यधम्नं रुजा शम् । 
वातला ककंशा स्तवा श्ूलनिस्तोदपौड्ता॥ 
्वतद्धष्वमि ाद्यासु भवन्द्यनिलषेद्नाः ४" 

च्निलवैदनास्तोदादयः॥ वातल्ायां त्वति- 

शयिता वातदैदना बोदद्या। वातला दव्य 
न्वयात् ॥ # ॥ 

“खदाषं चरते रक्तं यस्याः साः लोह्ितच्चरा । 
परखंसिनौ संसत च च्षोभिता दुःप्रजायिनौ ॥' 

चोभिता विमददिता खंखते खस्यानात् च्यवते. 
इःप्रजायिनौ दुद्प्रजननणशौला। 

“संवातसुज्गिरेद्ौग्ये वामिनौ रजसा युतम् । 

स्थितं {दितं इन्ति गभ पएचचप्नौ रक्तसं स्वात् ॥' 
एतच शब्दोभच्राप्रद्योप्रलक्तकः। 

“अव्ये पित्तला योनिदांडपाकल्वरान्विता । 

श्तद्ष्वपि चाद्यास्ञ पित्तलिङ्ञोच्छछयो भवेत् ॥' 

ऋअत्यानन्दानसन्तोषं ग्राम्यघर्नय विन्दति । 
कणिन्यां कणिका योनौ सेश्राद्ग्भ्यां प्रजायते+' 
कणिका मांस कथिंकारो यन्धि; + 
(्लैधुने चरणापूरनवे पुरुषादतिरि च्यते ।' 
अतिरिच्यते रजो सचति इव्यैः। 
"बह्शचातिचरणा तयोन्दींजं न तिष्ठति ४ 
बहश; वारं वारं अतिरिच्यते तयो; चर- 
शातिचरण्यौः। 

षद ष्रल्ला पिच्छिला योनिः; कणयुक्तातिश्यौतला । 



योनिः 
चतद्धम्बपि चाद्यासु शेद्रलिङ्गाच्छरयो भवेत् 1 

च्यनानैवास्तन खरौ खरस्यशां च मेधने॥ 

स्तनौ ईषत् स्तनौ यस्यां सा यच्र ल्या 
खण्डे । अर्डिनौम1दइ । 

मदमेएटग्रह्धौताया बालाया अरिडिनौ भवेत् ॥ 

मद्धामेएः परुषः तेन ग्रहधौताया बालायाः 

खन्यमयोनि्छद्रया अखिनौ अर्डवल्लम्बमाना 

योनिभंवति। 

“विदतातिमहायोनिः चौ वक्रातिसंटठता । 

सव्यलिङ्गससुत्थानात् सदोपप्रकोपजा। 

चतष्वपि चाद्यासु समलिङ्गनिदशंनम् ॥' 
च््रसाध्या योनौराद। 

“पश्ासाध्या भवन्तौ योनयः स्दोषला; ॥' 
पश खरो प्रतयः ॥ # ॥ 

अथ योनिकन्द्स्य निदानम् । 

“दिबाखभ्रादतिक्रोधाङ्गयायामादतिमेधनात्। 

्तताच्च नखदन्तादयोातादाः कुपिता यथा 
वातादय; कुपिता यथा यथा निद्ानङुपिता 

वाताद्या; ॥ # + रूपमाइ । 

^“पूयशोखितसङ्ाशं लक्चाछतिसनत्रिभम् । 

जनयन्ति यदा योनौ नारा कन्द; खयोनिजः।” 
लकुचाकछतिसन्रिभं लकुचाकाराकारम् । गुड- 
कम्र विश्ोव्यं बोद्वयम् ॥#॥ वातजादिमेदेन 

रूपमेदमा ङ् । 

“रूं विवे स्फुटितं वातिकं तं विनिदिश्ेत् । 
दाइरागज्चरयुतं विद्यात् पित्तात्मकंतु तम् ॥ 

तिलप्यप्रतौकाशः कणडेमन्तं कफाल्मकम् । 

सञ्यलिङ्गखमायुक्तं सच्निपातात्मकं भवेत् ॥*#॥ 

च्य योनिरोगाणां त्िकिल्वा। तत्र कन्था- 
चि{कित्घा। तस्या लत्तयमाद । वन्ध्या नष्टात्तैवा 

येति । ततः प्रथमतो नष्टात्ैवा चिकित्छा । 
अआतैवादश्ेने नारौ मद्यान् सेवेत निद्यशः। 
काञ्जिक तिलान् माष्ानुद्श्चिच् तथा द्धि॥ 

इ्चुकुवौजदन्तोचपलागुड़दमनकिरखयवमरूके । 

सच्लक्तौरोव्वर्निर्योनिगता कुसुमसञ्जगनौ॥ 
इचुकुः कटुतुम्बौ । चपला पिष्यलौ। दमनो 

सद्नफलम् । किण्वं सुराबौजम् । 
“पीतं च्योतिष्तौपरचरं राजिकोग्रासनं चदम् । 

श्रौतेन पयसा पिष्टं कुस्म जनयेदृष्रवम् ॥' 

च्योतिष्मती कटभौटच्तविश्रषः करदो इति 

लोके, पयसा इुग्बन॥#॥ अथ वन्या 
चिकित्छा। 

“वला सिता सातिबला मधूकं 

वटस्य श्युङ्खं गजकेशरश्च। 

रखतन्सधुच्तोरष्टतैनिपौय 
अन्या सुपुच्चं नियतं प्रते ॥ 

ऋअश्छगन्वाकषायेण सिद्धं दुग्धं छतान्विनम् । 
ऋतुख्ाताङ्गना प्रातः पौल्वा गभे दधाति दि। 

पृष्याद्वतं लच्छणाया सूलं इुग्ेन कन्यया । 

पिष्टा पौला ऋतुख्राता गभ धत्तन संशयः ॥ 
कुरण्टशरलं धातक्या कुसुमानि वटाङ्कराः 
नालोत्पलं प्योदुक्तमेतदूगभप्रदे भवम् ॥ 

६8 
योनिः 

यावला पिवति पाश्चपिष्पलं 

जौरकेग सद्हितं हिताशना। 

खेतया विशििखपुद्धया युतं 
सा सुतं जनयतो नान्धथा ॥” 

च्पेतकुसुमया शरपुखया सद्ट। 

^पत्चमेकं पलाशस्य पिष्टा दुग्धेन गर्भिंणौ । 
पौत्वा पुच्तमवाप्रोति बौशवन्तं न संश्रयः ॥ 

शूकर शिग्बौगलं मध्वा दधि फलस्यसपयस्कम् 

पौत्वायोभयलिङ्गोवीजं कन्यां न ते च्ती\ 
पुत्तमजारौखलं विष्णक्रान्तेशालिङ्गिनौसद्दिता। 
ख्तत् गर्भेण्टदिनं पौला कन्यां न सब्धथा ते ॥ 
पुचमनारौ पतजिया तस्या श्डलम् । दप्रालि- 

ङ्गिनो पचगुरिया॥ #॥ गभंप्रदरमेषजकयना- 
वसरे गभाजनकमपि भेषजमा । 

“पिप्यलौ विड्ङ्गटङ्कणसम चण या पिवेत् पयसा। 

ऋतुसमये नद्हि तस्या गभः संजायते कापि॥ 

च्रनालप्ररिपेषितं चदं 

या जयाङ्मुममत्ति पुष्िये । 
सतएुराणगुड्सुच्िसेविनौ 

सा दधाति नहि गभमङ्गना॥ #॥ 
तासु योनिषु चाद्यास खदादिक्रम इश्यवे। 
वस्त्यभ्यङ्गपरौषेकप्रलेपपिचुधारणम् ॥ 

वस्तिरचोत्तरवस्तिः। क्रमख्िकित्धा। 

"नतवारत्ताकिनौकुष्टसेन्यवामरदारुभिः । 
तिलकेलं पचेन्रारौ पिचु" तस्य विधारयेत् १ 
वि्ुतायां सद! योनौ यथा तेन प्रश्राम्बति ॥' 
नतं तगरम् । 

“वातला ककं शौ स्त्ामल्पस्यशरा तयेव च । 
कुम्भोखरेरुपचरेदन्तर्जेश्सनि संते ॥ 
धारयेह पिचु' योनौ तिलकेलस्य खा सदा । 
पित्तलानाख योनौनां सेकाभ्यङ्गपिचुक्रियाः॥ 

प्रेताः पित्तहराः कान्या; सहनाय तानि च। 
प्रखसिनौँ हताभ्यक्तां चौरस्विन्नां प्रवेशयेत् ॥ 

पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं खमाचरेत् । 

शुणोमि चज्ञष्णाभिरधान्धकाज7जिदाडिमेः ॥ 

पिप्यलौग्धलसंयुर्नव श वारः; स्छतो बुधैः 
धाजौरसं खितायुक्त योनिद्ादे पिवेत् खदा । 

ख्यक्रान्ताभवं शलं पिबेदा तख लाम्बना ॥ 

योन्यान्तु पूयखाविण्यां शोघनद्र्यनिभ्नितेः 
सगोष्डचे; सलवणे; पिण्डः संपूरणं दितम् ॥ 

श्ोधनद्रद्याणि निम्बपन्नादौनि। 

“इगेन्ां पिच्छिलां वापि चुरण; पञ्चकषायजेः। 
पूरयेद्वारयेद्राजटच्चादिकथिताम्बुना ॥” 
परख कषायाः । वचावासापटोलप्रियज्कुनिषना; 
राजटच्चादि धनवद्देरा। .` 
^पिष्यल्यामरि चेम: श्रताहाकु सेन्धवैः । 
वभिस्तुल्या प्रदेशिन्धा योनौ श्ेश्मविश्योधिनौ ॥ 
सुच्या प्रदेशिन्या रेच्य परिणाद्धेन च। 
कणिन्धां वक्षेयो देयाः शोधनद्रवयनिभ्भिता; ॥ 

गुडन्चौचिफलादन्तीकथितोदकधारया। 
योनिं प्रत्तालयेत्तन तच्र कचः प्रशाम्यति ॥ 

सुहपष्यं सखदिरं प्र्यां जातफलं तथा । 

योनिः 
विम्बं पूगञ्च संचये वस्त्रपूतं च्तिपेद्धगे 1 
योनिभेवति संकौणा न खवेचे जलं ततः ॥ 

कपिकच्छछभवं ग्डलं कराथयेहिधिना भिषक् । 

योनिः सङ्कौगतां याति क्रायेनानेन धावनात्॥ 

जोरकदितयं छपा स॒षुवौ सुरभिवचा'। 

वासकः सैन्धवश्चापि यवक्तारो यवानिका ॥ 

रुषो चे ते किश्ित् श्षट्ाखणन मोदकम्। 
छत्वा खादेद्यथावद्भि योनिरोगाहिसुच्यते ५ 

मञ्ञि्टा मधुकं कुष्टं चिफला श्रकरा बला । 
मेदे पयस्या काकोल म्ले वाश्वगन्धजम् ॥ 
अजमोदा हरिद्र इ प्रियङ्ककटरोद्धिणौ । 
उत्पलं कुसुदं द्राच्ता काकोल्यौ चन्दनदयम् 
रखतेषां काषिकभाग घ॑तप्रस्थं विपाचयेत् ॥ 

शतावरौरसं त्तरं तान् न्नेयं चतुर्गगम् । 
सपिरेतन्नरः पौत्वा स्ततौषु निव्यं ठषायते । 

एुचान् जनयते वौरान् मेधाण्यान् परियदश- 

नान् ॥ 

या चैवाख्छिरगर्भा स्यात् पुनं वा जनयेन्मृतम् । 
अल्यायुषं वा जनयेत् याच कन्यां प्रयति ॥ 

योलिरोगे रजोदोषे परिखावे च गश्रस्यते। 

प्रजावद्धनमाधुष्यं सब्वेग्रहनिवारणम् | 

नाम्ना फलष्टतं ह्यतदश्छिभ्यां परिवर्भितम् ॥ 
अनुक्तं लच्यणाग्डलं च्िपन्त्यत्र चिकित्यकाः । 
लीवद्रतृसेकवर्णणया टता प्रयुज्यते । 
परणखयगोमयेनेह वद्भिज्वाला च दौयते॥ 

मेदे मेदा महामेदा तयोरभावे शतावरी 
हिगुणा, देया। पयस्या ्षीरकाकोलौ 

काकोलौयुगलाभावै अश्वगन्धा दिगुण देया। 

भ्रियङ्कुस्थाने केचिद्विङ्क पठन्ति। पयस्या 
काकोलोौद्यक्ता पुनः काकोल्याविति काकोलौ- 

त्तौरकाकोल्यौ देगुणयाथे शतस्य फलष्टतस्य 
पाठो नानातन््ेषु नानाविधः । तत्र हिङ्गवचा- 

तगरनौवकषेभका खवाधिकाः। तत्र जौवकषे- 
भयोरभावै विदारौकन्दो दिगुणो देयः। फल- 
छतं सकलयो निरोगेषठु ॥ # ॥ 

अथ योनिकन्दस्य चिकित्घा। 
गरिकाम्नास्थिजन्तुप्नरजन्धञ्जनकट्फलम् । 

पूरथेदयोनिमेतेषां चे; चौद समन्वितेः ४ 
विफलायाः कषायेण सचच्चौद्रेण च सेचयेत । , 
प्रमदा योनिकन्टेन अयाधिना परररिसुच्त ॥ 

अथ प्रसङ्गात् गुखिण्या रोगाणां ्िकिल्घा। 

'ङ्ोवेरातिविषासुस्तमोचशकरी; श्तं जलम् । 
ददयाद्रभं प्रचलिते प्रदरे कुत्िरच्यपि ॥` 
कुन्विरुक उदरथ्था । चलितगभस्थापने हीवे- 
रादिक्राथः॥ #॥ 

गभखावपातयोि ४२ 

अथय नेद्ानम्। 

वयाम्बघम्भाध्वगमनयानाखनप्रपौडनैः । 
च्वरोपवासोत्पतनघद्ाराजी गं धावन; ॥ 
वमनाच् विरेकाच कुन्थनाङधंपातनात् । 
तौच्तछघ्ारोष्कटुकतिक्तरू निषेवणात् ॥ 
वैगाभिघातादिषमादासनाचछयनाद्धयात् । 
धवथ ॥॥ ४ > 

गभे पतति रक्तस्य सम्रूलं दशनं भवेत् ॥ 
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योनिः 
गभेषातनात् नियमे गभे पातनश्रौ लं द्यं तस्नात्। 
गभेस्य खावपातयोः पून्बरूपमाह । गभं पत- 
लोद्यादि। पतति सखावैण पातेन वा पतिष्यति 

सादपातयोरबधिमा दह । 

‹“अआचतुर्थात्ततो मासात् प्रखवेङ्गभ विद्रवः । 
ततः स्थिरशरौरस्य पातः पष्टमषडयो; ॥' 

अचतुर्थात॒ मासात चतुधेमासपथ्यन्तम् । 
` गभभेस्य विद्रवः। ` शोखितरूपगभेः। सवति 
ष्लोणितमिति भोजवचनाप् स्थिरश्सैरस्य 
कटिनश्ररौरस्य गर्भस्य । गभेपातस्य दृष्टान्तं 
इश्रंयति। 

गर्भो भिवातविषमासनपौडनादरः 

पक्त हमादिव फलं प्रतति षणेन ॥' 
यथा उन्तलयरं परक पलमभिघातेनाकाल खव 
प्रतति तथा ग्भोभ्प्यभिघातादिना अकालेण्पि 

पतति ॥ #\॥ अथ गभेखावस्य चिकित्छा। 
“गुध्विर्या गभेतो रक्तं खवेद्यदि तहमं हः । 
तत्निरोधाय सुच्िर्धसुत्पलादिश्टतं पिवेत् ॥ ` 

उत्परलाटिगणमाद्ट । 

“उत्पलं नौलमारक्तं ककारं कुदं तथा । 
ऋताम्भोजच मधुकसुत्यलादिरयं गणः ॥ 

संश्रौलितो इर्येव दां ष्णां हदामयम्। 
रक्तपित्तञ्च खा तया कटिमरोचकम् ॥' 
अथ गभेपातस्य उपद्ववानादइ । 
“प्रसंश्रमाने गभे स्याद्ाहः मूलच पाश्वेयोः। 
खरक प्रदराना्ौ खऋचसङ्गख्च जायते ॥' 
प्रसंशमाने पतति ॥ #॥ अच गभस्य खाना- 

न्तरगमने चोपद्रवानाह। 

यानात् स्थानान्तरं तस्मिन् प्रयाद्यपि च 
चजायते । 

आमपक्षा्यादौ तु चोभः पूर्ेण्यपद्रवाः ॥" 
पूरेणष्यपदवाः पास्ेमूलादयः ॥ # ॥ 
तच्िकिल्घामाइ । 
ज्िग्धश्नौताः क्रियास्त दाहादिषु समाचरेत् । 
ङशकाशोरवकाशां लेगोँ्चुरकंस्य चच ॥ 

श्तं दुग्धं सितायुक्तं मभिण्याः गूलद्धत् परम् । 

दं दुामधुकच्द्रान्नानै; सिद्धं पयः पिबेत् । 
श्कंरामधुखं युक्तं गुव्िणोवेदनापडम् ॥' 
अन्बानः पष्यजाति;ः। अयं बाणपुष्य इति 

गौडादौ प्रविद्व;। 
"न्टत्कोडागारिका गेष्सम्भवाच्र च ग्टत्तिका। 
खमङ्गः धातकौपुष्यं गीरिकश्च रसाञ्जनम् ५ 
तथा सज्नेरसश्चेतान् यथालाभं विच्वरेयेत् । 
तच्चण मधुना लिद्यान्नारौ प्रदरशान्तये ॥ 
ग्टत्कोागारिकासम्भवा ग्टत्कोष्टागारिका 
वरटौ तच्निभ्भितणुहभवा ्टत्तिका। समङ्गा 

लव्नालु; । 
“कतेरूत्यलग्टङ्गएटकल्क वा पयसा पिवेत् । 
पक्र वचचारसोनाभ्यां हङ्कुसौ वचचैलान्वितम् । 
चऋअनाद्धेतु पिवेत् इग्धं गुख्िणौ सुखिनौ 

भवेत् ॥ 

खौवधैलं चौहार इति लोक । 
॥ 8१8 0 

(टगपख्कम्धलानां कल्कन विपचेत् पयः । 
तत् पयो गुणौ पौता म्ढचसङ्गाद्धिसुच्यते । 

शलोच्तुशुशकाप्र; स्यात् शरेण टणपश्चकम् । 
रषां लं टषादादपित्ताश्टङग्डचसङ्गद्कत् ॥'#॥ 

अध प्रूताया योनेः त्ततादेखिकिल्छा। 

(तुम्बौपचरं तथा लोध्रं समभागं सुपेषयेत् । 

तिन लेपौ भगे काथः शीघ्रं स्यादटूयोनिरच्चता। 

पलाशोड्ग्बरफलं तिले लसमन्वितम् । 
योनौ विलिप्तं विधिना गापएौकरणसुत्तमम् ॥” 

इति भावपकाशः ॥ # ॥ 

अथय कुयोनिप्राभ्निकारणानि। 

“इविव्वहृति नासौ चे गोबिन्द नाचैयन्ति चे। 
लभन्ते नाह्मविद्या सुतीधेविसुखाख ये ४ 
सवणे वस््रताम्बलं रतमन्रं फक्लं जलम् । 

त्तभ्यो न प्रयच्छन्ति सव्व सुकछ्लतदारकाः 

त्रर्मस्दष्च स्त्ौघनानि लोभादेव इरन्तिये। 

बलेन इदान वापि घृत्ताच्च परव्चका; 

नास्तिकाः कुषकाश्चौरा ये चान्धे वकटत्तयः 
बालटड़ातुरस्नीषु निदेया; सद्यवचव्निताः 

अगिदागरदायेचये चान्ये कूटसाच्विशः। 
अगम्बामाभिनः सर्वै ये चान्ये ्रामयाचिनः ॥ 
याधातचचरणसम्यन्रा वर्णा दिधम्भवनिंताः। 
देवोपदेवदनुजरक्षोयन्तादिसेविनः॥ 
सन्बदा मादकद्रव्यपानमत्ता इरिदिषः। 
देवतोच्छछिटपतितनरपश्राह्वात्रभोजिनः॥ 

चऋसत्कम्भरता नित्यं सञ्पातकपापिनः। 
पाषडधम्मभाचरणा; पुरोधोटत्तिजौविनः ॥ 

पि्टमादटस्वसापल्यखदारत्यागिनश्च ये) 

ये कदा लुब्धाश्च नास्तिका घमेदूषकाः ॥ 
त्जन्ति ख्ामिनं दुद्धं नन्ति शरणागतम् । 
गवां भूमेञ्च इक्तारो ये चान्ये रत्दूषकाः॥ 
माच्च सर्वषु प्रतिगरहरताञ्च ये । 
परद्रोहरतायेच तथाये प्राण्दड्िंखकाः॥ 
प्ररापवादिनः पापा देवतामुरखुजिन्दका,;॥ 

ुप्रसि्ाष्िणः सरं सम्भवन्ति पुनः एनः ॥ 
मरेतराचर्पैशा्यतियग् टच कुथो निषु । 
न तैषां खले श्रो५स्ति इह लोके परत्र च) 

तस्त व्यक्रा निषिद्वाथं विदितं कम्मे कारयेत्, 
यज्ञं शानं तपस्तौथे मन्त्रं देवं गुरु" भरेत् ॥ 
नाचरेत् कुद्धितं कम्भ मनसा च कदाचन) 
विपाकं कम्मं दष्टा योनिकोटिषठ दुःस्म् ॥ 
चतुभिरपि वर्खेसतु रेयो धम्मो निरन्तरम् ॥* 

इति प्राद्रोत्तरखकच्छे १८ अध्यायः ॥ # ॥ 
योनिदुटाया असाध्वीतवं वथा,-- 

«“साध्वौ चौ माढटतुल्या च सन्धा हितकारियी। 

अखाध्वौ प्रेरतुल्या च शश्वतसन्तापदायिका । 
सखदु्टा योनिदष्टा ैवासाध्वौति विश्रुता ॥” 
इति ब्रव वतं गगपरतिखर्ड २ अध्यायः ॥#॥ 
पापपुण्यफलं अधमोत्तमयोनिप्राप्नियेधा,- 

^«पापपुरफलं लोओ प्र्यत्तं खलु ट श्यति । 
देवदानवमानुष्यतिकल्वं छमियोनिता ॥ 

नानायोनिष्ठ जन्मानि नानायाधिप्रपौड्ताः। 

योनिः 
मरणं बालटहानामन्धत्वं कुन्ता तथा ॥ 

रेश्वग्ये सुदरिद्रतं पाणिं गखंता तथा। 
रखुताञ्चराश्चरे लोके भवन्ति कथमन्यथा ॥* 

इति पाद्मोत्तरखण्डे २१ अध्यायः ॥ # ॥ 

परच्ियोनिप्राप्निकारणं यथा,- 

^इूति श्चुतकथो विप्र सारसं प्राह वानरः । 
सम्यग्वत्ति भवान् नूनं लं कथं प्चितां गतः। 

उत्तान्तमेतं कथय ओरोतुमिच्छामि सारस ! ॥ 
सारस उवाच । 

कथयिष्यामि तत् कम्भ येनाहं दुर्गतिं गतः। 
पर्तियोनिं गतो येन तत् सन्ये ओोतुमद्खि # 
धान्धखारौश्रतं साग्रसतखषटं हि त्वया पृरा। 
वद्ुभ्यो त्राक्षरेभ्यश्च नम्भदायाः परिणद्ध \ 
पौरोष्टि्मदाक्लोभादष्यित्वा दिलां स्तथा । 
किश्चिदत्वातु तेभ्यश्च गहोतमखिलं मया ४ 

विप्रषाधारणद्रयग्रहणोत्प्न्नपातकात् । 

पतितः कालच नरके रक्तकरमे ॥ 
वक्तमच् गश्रक्रोमि दुःखं वानर ! नारकम्। 
देवात् कथमपि प्राप्र उक्तारो नरकाम्बृधेः ॥ 
मया यदि तथापौडइ शङ्नत्वसुपश्थितम् । 

पप््त्य पुरा कांस्यभाजनं भगिनोर्डात्। 
दातकच्र मया दत्तं तिनमेसारसौ गतिः 

स्यच ब्रा्चणो पून कस्यचौरौ सदारुणा। 
तेने सारसी लाता मह्धाया सहधम्निणौ । 

षति तत्रैव १६ । २० अध्यायौ ॥# ॥ 
पापिनां नरकमोगानन्तर स्थावरादियोनिप्राभि- 
यैया,-- 
^सयावराः छमयोभज्ाश्च पर्तिशः पशवो नराः। 

धाभ्निकास्तिदश्ास्तदन्मोच्िख्ञ्च यथाक्रमम् ॥ 
सहखभागप्रथमा दितौयानुक्रमास्तथा । 
स ह्येते मद्धाभाग यावन्मृक्तिखमाश्नयाः ॥“ 

इति विष्छुपुराये २ चरे ५ अध्यायः! 

< परापिनां नरकभोगानन्तरं स्थावरादाङत्तरो- 
त्रसतल्टास्च नवधा भित्रास्च योनि जन्क्रम- 

माद। स्थावरा इति) अन्ना मद्छयादधः। 

धाभ्भिका नरेष्वेव पुणयविश्रोषेण केचिग्मोचत्ि- 
शद सुसुत्तव्च यथाक्रमं भवन्तौति शेषः 

तेषाश् पून्नबाहल्यसत्तरोत्तरार्प तच्चा खह- 
सखेति । ह्ितीयाजुक्रमाः हितौयोभ्बुक्रम उरशो 
चेषां दितौयस्थानेप्नुक्ान्ता ये कमयस्से स्ख- 

भागप्रथमाः व्खभागाः खहसखगुखाः प्रथमाः 
प्रथमनििंटा; स्थावरा येषांते, छभमिभ्यः 
खद्खगुखमधिकाः स्थावराः । तल्छहख्तम- 

भागा; कछंमयः इव्यथः । पञ्चम्यमापाठ्पि 
दितौयस्थानेभनुक्रान्तात् छभिवर्गात् सहखगुणाः 

स्थावरा दयेवाधै;। तथा स्ने होत इति। 
यथा स्थावराः स्थानान्तरनिरदिंेष्यः छमिभ्यः 
खदखगुणमधिकाः। तथा कमय; स्थानान्तर- 

निर्दिर्भ्योभेभ्यः सदखगुमधिकाः। णवं 
प्च्यादिष्वपि द्रश्यम्। मोच्चं सम्यगाश्रयन्ते 

इति मोच्तसमाश्रया सद्धचचबो च्ाननिास्तत्- 
पथन्तमेवं॒पूमपून्वादुततरोज्ञरन्युनतवेन जन्म- 



योनिः 
कमः । ततः; पर सक्ति; । एतच्च | 
बाहल्यकथनं मोचस्य दुलंभताखचमा्ेम् । 
व्ययश्च नवधा निदो जभ्मक्रमः प्रायिक र्व; 
तड्क्तमादिद्यपुराये। 

यतक्रमेयापि मादुषयं प्राप्यन्ते पुण्यगौरवात् । 
विचि्रा गतयः पुखां कन्यां गुरला घैः; ॥ 

इति त्का ॥ 
कयोनिमोक्षणं यथा.- < 

वाराङ उवाच) 
“येन गभे न गच्छेत तन्ते ष्टण दि माधवि ! । 
कचचिष्यामिते दयेव खन्धधम्विनिश्चयम् ॥ 
छत्वापि विपलं कम्मे च्याह्मानं न प्रशंखति । 
कुन्ति वहुकर्णाणि युद्धतेवाम्तराह्मना 
छल्वापि मम कन्भायि मतप्रिया{ण वसुन्धरे ¦ 
नेव कुव इङ्कार करोधसेव न गच्चति । 
सम पश्यति चित्तन लाभालाभविवलितः। 
पञ्चानामिन्धियाशाख्च समर्यो नियद्े रतः ॥ 
कायाकाय विणानाति स्धर्मषु निष्टित; । 
श्यौतोष्यवातवर्षादि्ुतृपिपाखासश्च यः ॥ 
यो दरिद्रो निरालस्यः खत्वागनद्धयकः । 
खदारनिरतो निद्धं परदारविवलितः ॥ 
सद्यवादौ विशुद्धा्मा नियं भागवतपरियः। 
संविभागौ विश्रेषश्चो निदं ब्ा्धणषल्यलः ॥ 
भरियबादौ हिलानाख् मम कम्मेपरायणः । 
कुयोनिन्तु न गच्छेत मम लोकाय गच्छति ॥*» 
वियोनिमोत्चशं यधा, 
अन्धच्च ते प्रदच्यामि तच्छश्ुष्व वसुन्धरे । । 

यो वियोनिं न गच्छेत मम कम्भपरायखः 
जोव सानिङत्स्त॒ सवभूतद्धितः शुचिः 
सन्यैत्र समतायुक्तः समलोटाश्सका्चमः॥ 
बाच्य श्ितोभपि वयसि चान्तो दाग्तः शरुमे रतः । 
ख्यं नव विजानाति परेाःपशतं कच्चित् ॥ 
स्यश्च संखरेत् हयातदस्यष्च न णख्पति। 
यलोके निडत्तो यः पर्ये सि छतनिश्यः ॥ 
निश तिमान् किश्डित् परोष्ेएपि नच 

श्िपेत् । 
- ऋतुकाकेएभिगच्छंत अपद्याधं खकां ख्यम् ॥ 

डेडश्रास्तु नरा भङ्गं } मम कम्मपरायणा; । 
तै वियोनिं न गच्छन्ति मम गच्छन्ति सुन्दरि ॥” 
तिगयोनिमोक्षयं वधा,-- 

वाराह उवाच्व। 
गद्यानां परमं गुद्धं तच्छणष्व वसुन्धरे ! । 

तिदमयोनिगताश्चापियो ग गच्छन्ति किष्लि- 

घम् ॥ 
अन्याश्च चतुदृश्ां मधुन यो न गच्छति । 
खकरा परस्य चान्रानि यञ्चेव न विङुल्यति ॥ 
वाच्य वस्यप्ि च यो मम नित्यमनुत्रतः 
येन केनापि खनतुष्टः पिटमादरप्रपूनकः ॥ 
धाप्रेन लोवति च यः प्रविभागौ गुणान्वितः । 
अलुः सओकाय्ययु खतन्बो निद्यसंयतः; ॥ 
विकम्मे नाभिकृव्वींत कौमारत्रतखं स्थित; 
सम्भूतदयायुक्तः त्वेन च खमन्वित; ॥ 

योनिस 
मतिमात्रैव तप्येत परार्थेषु कदाचन । 
ईडशौं द्धिमास्थाय मम कम्भाि कुति । 
तिखग्योनिं न गच्छेत मम लोकाय गच्छति 
ति वराषहपराथे योनिगभमोतच्चयनामाध्यायः।॥ 

योनिकन्दः, पु, ( योगौ कन्द इव!) योनिरोग- 
विशचेषः। तस्य निदानं यचा, 

“दिवाखभ्रादतिक्रोधाद्थायामादतिमेथनात् 1 

च्षताच नखदन्तादसाताद्या; कुपिता यथा॥ 
वातादया; कुपिता यथा । यचा जिदानङुपिता 

वातादा;। रूपमाह । 
"पूयश्यो गितसङ्काशं लकुचाकछतिसन्निभम्। 
जनयन्ति यदायोनौनाख्नरा कन्दः ख योनिलः॥' 
सकुचाकछतिसन्निभं लकुचाकाराकारम्। 
चडकमच्र विग्रोष्यं गोह्यम् ॥ # ॥ वातलादि- 
भेदन रूपमेदमाद। 
“चूं विषये स्फुटितं वातिकं तं विनिदिं्ेत्। 
₹ाइरागज्वरयुतं विद्यात् पित्ताह्मकन्तु तत् ॥ 
तिलपृष्यप्रनोकाशं कणडयन्तं कफ़ाल्मकम् । 
सगलिङ्गसमायुक्तं खाच्िपाताल्मवं भवेत् ॥ 
अस्य चिकित्छा। योनिश्ब्दे दष्य्या। 
भावप्रकाशः ॥ 

्ति 

योनिजं, चि, ( योनेष्नायति इति । चन् +- ड; । ) 
योनिनिःखतशसीरादिकम् । यथा, 
“खा च चिधा भवैरेह इन्द्रियं विषयस्तथा । 
योनिजादिभवैदेह इन्ियं प्राणलच्चणम् ॥» 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
“योनिलादौति। योनिलमयोनिनप्से्य्ंः । 
योनिजमपि लरायुनमणटजश्च ! जरायुजं मानु- 
षादौनां अखलं सर्पादौनाम्। अयोनिजं 
स्दनोद्धिदादिकम् । खेदजाः छमिदं श्राया; । 
उद्धिदस्त रुगुख्याद्याः । नारकिणं श्ररीरमप्य- 
योनिजम्।” इति शिड़ान्तसुक्तावलौ ॥ 

योनिदेवता, खौ, ( योनेदेषता । ) पूमषलुणौ- 
नच्चम् । इति हेमच्न््रः ॥ 

योनिदा, स्वौ, ( योच्यालति्॑दरा इस्तभङ्गो । ) 
भगवन्याः पूनायां प्रदशंनौयाङ्गुलौ रचितयोन्धा 
कारसुद्राविश्येषः। यथा,- 
“पञ्च प्रयामान् कत्वाय. ॐ दौ" गरीमितिं मन्तज्ञेः। 
न्येषं पुरतदयोव अधिकाच्या यघेच्छया । 
योनिसदरां तत; पञ्चात् दृशं यित्वा विस्व्नेयेत् ॥ 
हौ पाणो प्रतीर्य लला तूत्तानमञ्जलिम् । 
ह्ह्टाहयं न्यस्य कनिष्टायङ्कयोस्ततः ॥ 
अनामिकायां वामस्य तत्कनिष्धं एरो श्चेत् । 
द्चिर्त्यानामिकायां कनिष्टं दच्िखस्य च॥ 
नामिकायाः षे तु मध्यमे विनियोलयेत् । 
हे तव्नन्यौ कनि्ाये तदयेखोव योजयेत् ॥ 
योनिसद्रा समाख्याता देया; प्रीतिकरौ मता ॥ 
जरिवारं दशयेदमे सूलमन््रेण साधकः 
तां सरां शिरसि न्यस्य मणलं विन्यसेत्ततः; ॥* 

इति कालिकापुराये ५३ अध्यायः॥#॥ 
पारिभाषिकयोनिषन्रा वधा। 
वल्याम् । 

मन्नच॒क्ता- 

योषा 
“उपविश्यासने मन्तो प्राइसुखो वाप्यदढसखः 
षट् चक्रं चिन्तयेदेवि) प्राणायामपुरःसरम् ॥ 
चतुदल स्यादाधार खाधिष्टानन्तु षड्दलम् । 
नाभौ दशदलं पद्मं खसंस्थदलं छदि ॥ 
कण्ठ स्यात् षोडशदलं भूमध्ये हिदलन्तथा । 
सष्टख्दलमास्थातं ब्रह्मरन्यु महापथे ॥ 
चअाधारे कन्दमध्यस्थं चरिकोण्मतिस॒न्दरम्। 
जिकोणमध्ये देवेशि ! कामवौलं सुलद्धणम् ॥ 
कामबोणोद्धवं तत्र खयम्भलिङ्सुतमम् । 
तस्योपरि पनर्यायेत् चत्कलां इंसमाध्िताम् ॥ 
ध्यायेत् कुणलिनौं देवौ स्वयम्भुलिङ्गवेष्टिताम्। 
चित्कलया कुण्डलिनं नैजोरूपां लगन्तयोम् ॥ 
अाघारादौनि पद्मानि भित्वा तेजःखरू- 

पिणौम्। 
सेन मदना देवँ ब्रह्षरन्ध' नयेत् सधीः ॥ 
सदाशिवेन देवेशि ! चणमात्रं रमेत् परिये ! । 
न्टत जायते रषि ! ततृच्तणात् परमेश्रि ! ॥ 
तदुद्गवाच्टतं देषि ! लाच्चारखसमोपमम् । 
तैनान्तेन दषे ! तपेयेत् परदेवताम् ॥ 
षट् चक्रदेवतास्तन्न सन्तर्पया्टतधारया । 
च्यानयेत्तन मागेय ऋलाधारः पुनः सधीः ॥ 
ततस्तु परमेश्रानि ! अच्चमालां विचिन्तयेत् । 
चि्रिणौ विश्रतन्त्राभा बञ्लनाङ्ीगतान्तरा ॥ 
तया संयता ध्येया साच्चाच्जायत्खरूपिखी। 
अयुलोमविलोमेन मन््रवये विभेदतः ॥ 
मन््ेणान्तरितान् वरान् वर्गेनान्तरितं मनुम् । 

 कुादगेमर्यीं मालां सन्धमन््प्रकाशिनौम् ॥ 
चरमाय मेरुर्पं लङ्घनं नेव कारयेत् । 
सविन्दर वणसुचाग पञ्चान्मन््रं जपेत् सुधौः॥ 
अष्टोत्तरशतं ऋलमन््ं ज्ञानेन खंजपेत् । 
वर्गाणामद्वगेय अष्टवारं जपेत् सुधी; ॥ 
चऋअकवचटतप्रयशा द्यवष्ाटटवगंकाः 
योनि्द्रा मद्ेशानि | तव खेदात् प्रकाशिता 
मन्नाय मन्रचतन्धं योनिसद्रां न वैत्तिय;। ` 
्तकोटिजपेनापि तस सिद्धिन जायते ॥ 

इति शाक्तानन्दतरङ्गिणो ॥ 
योनिरोगः, प, (योनेः रोग; ।) भगमदः १ (यथा, 

सश्चते। १। ४५। 
“ूलोदाक्ततिसारप्रवाहिकायोनिरोगग्- 
खावरक्तपित्तश्रमक्तमहरम् ॥” #॥) अस्य 
निदामादिर्योनिशन्दे द्रश्च ॥ ९ 

योग्यः, [स् ] कौ, ( योनिनातमशः। ) योजि- 
जातरोगविशनेषः । सत्पायः। कन्दं ञ्म् २। 
इति तिकाखग्ेषः॥ (यथा, 
“केचित्त शरूवां समेव देश्रसपदिथन्यभ्र॑षं थिश्र- 
मप्थपथं गलस्ुखनाखिकाकर्णाल्तिवत्मानि 
त्वक्च ।“ इति रके चिकिल्धास्याने अमे 
च्ध्याये॥) 

योषा, स्तौ, ( यौति मिग्रीभवतौति। ब मिश्रे + 
बाहुलकात् स;। इदयुव्नृलदत्त; । ३। ६२। 
च्छियां टाप्।) नारौ । इद्यमरः। २।६।२॥ 
( बथा, देबौभागवति । ६। २५।६। 



यौगिकः 
भ्यचा हारमयौ योषा नटादौनां प्रचेष्ठते। 

तथा खकमभवश्रगो देष्ौ सच वरनेते ॥*) 

योषित्, स्छौ, ( योषति पमांसं युष्यते पभिरिति 

वा। युष +“ृषटरुष्िदुषिभ्य इति;।' उणा० 

१।६६। इति एति;।) नारौ । इयमरः ।९। 

६।२॥ (वथा, मेषटूते। १। ३६ । 
ˆ~ भगच्छन्तोमां रमणवसतिं योषितां त्र नक्तं 
४ सह्धालो$ नरपतिपे चिभेदोस्तमोभिः ॥*) 

तस्या अवध्यत्वं यथा, वद्भिपुराॐे। 
“तं प्रच्य भरतं श्रष्टं शप्तो वाक्यमन्रवौत् । 
अद्रध्या; सव्वेभूतानां योषितः ्षम्यतामिति ॥* 

योधित्परिया, स्तै, ( योषितां परिवा।) इरिद्रा। 
इति भावप्रकाशः 

्नोषिता, स्तौ, ( योषित् + टाप् । ) नारौ । यथा, 
श्छौ वघरबला नारो प्रिया रामाजनिव्जनौ। 

योषा योधिदूयोषिता च जोएष्लोषावच 
जोषिता ॥* 

इति शन्दरन्नावलौ । 
( थथा, सुखडकोपनिषदि । २।१।५। 

ॐ “सादि; खमिधो यस्य खयः 
‡ सोमात् प्न्य व्रोषधयः एविवयाम् । 

पमान् रेतः सिष्ति योषितायां 
बङी; प्रलाः पुरुषात् सम्यद्ता; ॥” } 

यौक्तिकः, पु, ( युक्तिं करोतीति । दुक्ति+ठन. |) 
नम्भसच्विवः। इति श्ब्दरत्रावलौ॥ युक्ति- 
योग्ये, चि॥ 
। यौगकः, चि, ( योगस्यायमिति । योग + अण् + 

खाये कन् । ) योगखब्न्धौ । एति लिद्ान्त- 
कौसुदौ ॥ 

` यौगिकः, चि, (योगाय प्रभवतीति। योम+ 
4योगाद्यच्च।*५। १। १२६ । इति ठञ् ।) 

 प्रतिप्रद्यययोगलभ्याथेवाच्कः। यया। योगाय 
प्रभवति । इति योग्यः यौ गिक: । इति सिद्वान्त- 
कौसदौ ॥ “योगरूप्ाशट रूप्राश्च यौगिका- 
खति ते चिधा। चअादितेवादिश्ब्दा यौगिकाः 
अदितेरपद्यानौति एकप्रययेन केवलं योगायै 
श्व ।” इयलङ्कारकौस्तुमे २ किरणः॥# ॥ 
( “यौगिकं नाम लच्चयति विभलते च । 
श्योगलभ्या्ं मात्स्य बोधकं नाम यौगिकम् । 
खमाखस्तहधिताक्तश् छदन्तष्धेति तचिधा ४ 
यन्नाम स्वान्तन्निविष्श्न्दानां योगक्तभ्यस्मैव 
याडश्थेस्यान्वयबोधं प्रतिदेतुस्तन्नाम ताद- 
शां यौगिकम् । योगरूटएनतु छष्णसर्पादिपदं 
योगेनावच्छन्नस्य रूप्ाथेस्य बोधकं न तु 
तम्भाच्रस्य । तच्च यौगिकं चिविधं खमास- 
स्तदधिताक्तं छटन्तद्चति । इन्दोएपि समासः खघ- 

 टकशन्दानामाकाङ्घया लभ्यस्य धवखदिरा- 
 दथधेस्यान्वयकोधकतया यौगिक णव। सवष्योदं 
 रूएान्यलेन विश्ेषणौयं नातः छषासर्परादौ 
 वासदेवादौ पङ्कनादौ च योगरूप्रःतिप्रसङ्ग; । 

ब्रा्चयौ श्वभूः मूेद्यादौ रौवादेः स्लौल- 
वातवे तादशं नाम यौगिकमेव अन्यया तु 
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यौगिकः 
स्तीतादिमति तत्तदर्थे रूपमेव नातो विभा- 
ग्य याघातः ॥ यौगिकेषु समासं लक्षयति । 
'्यादश्रस्य महावाक्यस्यान्तस्वादिसिना धके । 
याडशाथेस्यर धौडेतुः स समासस्तदथकः |! 
याद शमदहावाक्योत्तरच्लतलादिः स्वास्य याड- 

. शार्यावच्छिद्रविषयताश्रालिवोधे हेतुक्ताटणं 

सदाव्धं तथाविधाये समाखः। पाचकादिकन्तु 
पाककत्तादयाथेकं वाक्यमपि स्डघटकानेकनाम 

सभ्यतादश्ायेकल्वविर दात्र महावाक्यम् । प्रल- 
अथे माज्रावच्छन्रप्र्यया्स्यान्वयबोधं प्रद्ययो- 
म्यत्वं वा प्रकते वाक्यस्य मदस्वं वाच्यम् । तैन 

उपङुम्भादौ नाद्याक्निन्नेवा नौलघटललमिादौ 
नौलघटत्वादिभागेठतिप्रखङ्गः । च्षौरपायोद्यादि- 
कस्तु प्रत्यय वच्छत्रलदयेस्यान्वयवोधे समर्थो- 
पिन प्रलव्यधेमाच्रावच्छिन्रस्य दतः पान 

प्रौलसामान्धस्याप्रद्ययात् । रान्न: पुरुषत्वमिव्या- 
दितो राजन्धेव एुरुषभावः प्रतीयते न तु राल- 
पुरुषस्य भावः तसह़ितानां प्रकद्ययेमाच्रान्वित 
स्वाथेवोधकल्वादतो राच्च पुरुषे्यादिभागे न 
प्रसङ्गः। पायंपायमिद्यादिणमनम्तभागस्तु खार्था 
वच्छन्रस्य धात्न्तराधस्येवान्वयबोधको न तु 
लादिप्रद्ययार्थस्य प्रश्याये्यादौ -समासद्यप- 
देशोल्यवादिशन्दसंस्कारप्रयोजनको गौणः ॥* 
र क की कः. 
नयौगिक्रेषु क्रमप्राप्तं त्िताक्तं माम लचचयति । 
ध्यन्नाम तहतं यच्च यतक्रमं सद्यदधैकम् । 

यदृहयं यमूक्रमं तन्न तद्िताक्तं निगद्यते ॥' 

यद्यपि नामोत्तरतद्ितल्वं तड़तोत्तरमामत्वं 

वा प्रयेकं बहृगुडो दाचचै्ादौ दाश्विरिव्यादौ 
ायापकमेव तद्िताक्तः नान्न तथापि यादशं 

माम यच्च तद्गितं यादशानुपूथेवच्छत्रं खया- 
दध्राय स्यान्वयबोधे समथ ताद शानुपू्येव च्छन्न 
सदृहयमपि तादश्रायै तद्विताक्तं मा्मे्यथेः 
पचतितरामिद्यादिकन्तु नामेव ब प्रागेव तु 
सद्धिताक्त' तस्यापि लच्यत्ये यः शब्दस्तद्धितं 
यच्चेति पठनौयं टावादैरपि तद्धितल्ोपगमा- 
श्जात्राद्णोत्यादेनासंयष इति वदन्ति। 
छदम्तं नाम लन्तयति। 

'्यद्धात्वथन्वितस्ाचंधौलत् छदा शं भवेत् । 
तद्वातूत्तरगं तत् शत् छदन्तं नाम तादश्रम् ॥' 

यद्ात्व्थान्वितख्वार्थान्वयबोधं प्रति याहश्ाबु- 

पेष च्छन्नस्य यतरतो निचयः कारणं तहा- 
तूत्तरगं तत् छदेव ताटशानुपूथेवच्छन्न' सत् 
छदन्तं नाम । यथा पाठकपाकछयमानादि तद्धि 
धात्र्थनान्वितस्य स्वरथंकर्तादैः कमभतवादा- 
वन्वयवोधं प्रति दितौयादांे तादशानुपूनवि- 
कत्वेन निञ्चौयमानं हेतुः चेतरेण म्रामस्य 
गन्त्मिदादौ धालथं खाथेमिषटसाघनत्वादिकं 
बोधयदपि तयादिकं धालथेनिदविषयतानिरू- 
पितस्वाथेविषयताकबोधलनकलेन धावर्था- 
न्वितखाथेकमेव भावज्लतामपि खरूपाथंकलं 
दयुतृपादितमेव ॥” इति श्रब्दशरक्तिप्रकाशिका॥ 

४ # 

यौतुकं 
गुरः । ततृपखायो यघा,- 

५“चअयोगुरुः स्तदिष्टो यौगिको लोष्नामभिः\” 

इति गारड २०५ अध्यायः \ ) 

यौलनश्तिकः, चि, ( योजनशतं गच्छतीति । 
योजनशत + “क्रोश्श्तयोलनग्रतयोरुपसं ख्या-~ 

नम् ।” ५।१।७8। द्यस्य वान्नि° इति ठन् ।) 
योजनश्तगमनकनैा। इति खद्वान्तकौसुदौ ॥ 

` ( योजनश्रतादभिगसमनमद्ेतौति वाके योगन- 
छ्यताभिगमनकनैा । इति काशिका ॥) 

यौजनिकः, चि, ( योजनं गच्छतोति । योजन + 
“योजनं गच्छति ।*५। १। ७४ । इति टम् ।) 
रुकयोजनगमनकना | इति सि्वान्तकौसुदौ ॥ 

यौट, ऋ सम्बन्धे । दति कविकक्यदुमः ॥ ( भ्वा^- 
पर०-सक०-सेट् । ) चतुद स्वरौ । ऋ, अयु- 
यौटत् । यौटति काष्टं तच्चा । इति दुर्गादासः ॥ 

यौ, ऋ सब्बन्पे । दति कविकल्पदुम: । ( भ्वा०- 
पर०-खक०-सेट् । ) च्वतुदेश्खरौ। ऋ, अयु- 
यौडत् । यौड्ति का तच्चा । इति दुर्गादासः ॥ 

यौतकं, कौ, ( युतकयोेधूवरयोरिदम्। यतक + 
च्पश् । युतकमेवैति । ख्ार्ये थ् वा।) यौतु- 
कम् । इति इलायुधरायसुङ्गटौ । ९।८। २८ 
( यथा, मनुः । ६ । १३१ 

“मातुस्तु यौतकं यत् स्यात् कुमारौभाग र्व 
सः ॥* 

यस्य विश्रोषविवरणन्तु यौतुकशन्दे द्रश््म् 1) 
यौतवं, जो, परिमाणम् । इ्व्यमरः। २।६।८५॥ 
यौतुकं, कग, यौतकम् ¦ विवाहकाले दम्यद्योलंग्धं 

घनम् । उपचारात् अच्रप्रा्यनादिसंस्कारकाल- 

लब्धमपि । युतकं योनिसम्नन्ध; तच्र भवमिति 

ष्ये यौतकम्। युतयोबेधवरयोरिदमिति वा 
कणि यौतकम् ॥ यौतकसुकारमध्यमपि' 
यौतकं यौतुकश्च तत् । इति वाच्यति; ॥ यौत- 
कादितु येयं स दायो इरण् तदिव्यच्रामर- 

टौकायां भरत; ॥#॥ च्या यौतकधमस्याधि- 
कारक्रमो यचा, 

^यत्त दुद्धिदमाज्राधिकारा्थे गोतमवनच्वनम् । 
(धनं दुदितृामप्रत्तानासप्रतिष्ठितानाश 1 
यच्च नारदस्य । 
(मावुदु {हितरोऽभावे इष्िृणं तदन्वयः ॥" 
यच. काद्यायनस्यापि। 

दुद्िद्णामभावै तु रिक्थं एुचषु तद्धवेत् ॥ 

यच्च यान्नवल्कयस्य । 

“मावु्दहितेरः रेषन्डणात्ताभ्य ऋतेऽन्वयः 
सानि पूर्नोक्तदेवलवचनविरोधेन यौतकधन 
माच्रविषयाणि । अतरव मनुः । ६ । १३९ ॥ 
मातुश्च यौतकं यत् स्यात् कुमारौभाग णव खः 
यौतकं पारणयनलब्धम्। यु मिश्रण इति धातो- 
यत इति पदम् । मिश्चता च च्लौपुखयोरेकशरौ- 

रता तच्वं॑विवाहाद्धवति। अद्धिभिरस्थौनि 

मासिन्भांखानि त्वच्वा त्वचमिति शरुते; । अतो 
विवाहकाललग्धं यौतकम् । ततश्च परिगयन- 
लं स्तोघनं दुह्ितुरेव न पच्चाणाम् । तचैव 



योधिष्ठि 
कमा्े गोतमवचनम् । स्तोधनं दु्िदट्णाम- 

प्रत्तानामप्रतिद्ितानाख्च। प्रथममपरत्तानां तङ 

भावै प्रत्तानां तदभावे सन्धएानाम् । स्तौधनं 

दुहिकशामितिखामान्धतः प्राप्तत्वात् । अप्रत्ता 

नाभिव्यादैस्तु क्रमायेत्वात्। तथा, याञ्ज- 

वल्कः 

` (अप्रजः स्त्ौधनं भरत॑त्रादाादिषु चतुष्वपि। 
दु्िदिशां प्रता चेच्छषेषु पिद्टगामि तत्॥ 

लच्र ब्राह्चयादिषु विवादेषु यल्लव्वमध्यस्िधन 

च्तिया तत् तस्यां तायां प्रथमं इद्त णामेव 

तच्रापि प्रथनं कन्धायास्तद्भावे प्रत्तायास्तद्- 
भावे परिणौतायाः सञ्दुह्िचरभावे च पच- 

स्याधिकारः अप्रजःस्वौधने भक्तुरधिकारात्। 
इडस्यतिना अप्र ् ापदेन अप्रत्ताद्यभावे सरह 

एया अप्यधिकारः; खचित; । 

(्रा्चारेवाषेगान्ध्प्राजापययेषु यद्धनम् । 
अप्रजायामतौतायां भक्तुरेव तदिष्यते ४ 
यत्स्या; स्याइनं दत्तं विबाद्धेष्वासरादिषु। 

अतौतायामप्रजायां मातापिच्रोसतदिष्यते ५" 

चस्या; स्यादत्तमिति पराचौनं पून्बचानुषव्यते। 

तेन विवादेषु यद्धनं दत्तमिति सम्बन्धात् 

बेवाष्डिकधनमाच्रप्रतोतेने यावद्धनविषयलम् 
तथा यमः । 

'ास॒रादिषु यदुं विवाशषु प्रदौयते॥ 

विवाहक्रियायां पूर्न्वापरौभूतायां यदयं षदौ- 
यतेदति यौतकधनमाच्रगोचरत्वमेव प्रतीयते । 
इति दायभागः \#॥ ^“ऊप्ाया यौतकधने प्रथमं 

कुमारौ तदभावे वागदत्ता अधिकारिगौ। 

श्तयोरभावै ऊए़योः एच वतौसम्भावितपुच्रयो- 
यँ गपदधिकारः। रकाभावै नापरायाः। रुतयो- 
रभावे बन्धयाविघवयोस्तुल्धाधिकारः। रखुकाभावे 
च्वापराया;। ततः पतच्तदौदितच्रपौत्तप्रपौच्तस- 
पलौपच्रपौचप्रपौच्ताणां कमेखाधिकारः। यन्ध- 
सन्ति सपल्नोपुच्चानन्तरं दौ हि चस्याधिकार 
शति विशचैषः;। ततो बखयादिविवाहपश्चक- 
समयलब्धयौतकधने भर्ता भाता माता 

चेति क्रमः। आसुराटिविवाहइच्रयसमयलब्ध- 

यौतकधने माता पिता आता भभाचेति क्रमः। 
ततो . देवरः. ततो देवरपएच्रभचशुरपुत्तौ 
भभिनौपचः ततो भरौ भागिनेयः ततो चाढपुत्चः 
ततो जामाता तत; श्वशुरः ततो आाटढरश्शुरः 

तत आनन्तथक्रमेस सपिष्डाः; ततः खकुल्याः 

ततः; खमानोदकाः।* इति तङ्टौकायां ओक्लष्य- 

तर्कालङ्कार, ॥ 
यौधिष्ठिरं, चि, ( युधिष्धिरस्य इदमिति । युधिष्टिर 

+अण् । ) युधिद्िरसम्बन्धि। यथा,-- 

“सा च यौधिद्िरी सेना गाङ्गयप्ररताडिता। 
प्रतिपत्पाठश्रौलानां विद्धेव तनुतां गता ॥* 

इति महाभारतम् ॥ 
( युधिष्िरस्यापे,पु। यथा, महाभारते) 

६ ।५०।५९। 

न्यौधिष्टिरः ससंक्रहः सौबलं निश्रितः श्रर;। 

यौचेयः, 

यौनं, 

हट 
यौवनं 

अटारयत संयामे मघवा इव दानवम् ॥* 

वासुदेवस्य पनौविश्चेषे, सौ । यथा, इरिवंगरे। 

१६० । २०--२१९। 
“कौशिक्यां सुतसोमाय यौधिष्धिां युधिष्िरः। 
कापालौ गरुड्दोव जज्चाति चिच्रयोधिनौ॥ 
रुवमादौनि पुच्ताणां सदख्राणि निबोधमे। 

द्युतं समाख्याता वासुदेवस्य ते सुताः ॥*) 

पु, ( योधमदहतौति। योध~+एन) 
यहा, ^पाश्वादियौचेयादिभ्यामण्णौ ।* ५। 
३।११०७। इति खार्थे अम् । ) योद्धा इति 
सिद्वान्तकौसुकौ ॥ (युविष्टिरपत्तः। स च प्रीय 
राजदौचिचः। यथा, महाभारते ।१।६५।७६ । 
^युधिष्डिरस्तु गोवासनस्य रीयस्य देविकां 
नाम कन्यां स्वयम्बरां लेमे। तस्यां पुचं 
जनयामास यौधेयं नाम ॥* ब्रगरानपुचाः 
यौधेया दति स्याताः। यथा, इरि व॑रो ।३१।२५। 
^इषड्व्यास्तु संज्ञे श्रिविरौग्रौनरो रेपः) 
श्िषैस्तु श्रिवयस्तात ! यौधेयास्तु कृगस्य इ ॥*) 

क्तो, ( योनेरिदमिति। योनि+अश् |) 

योनिसम्बन्धाधौनपापम् । यथा। बौधायनः । 
«खं वत्सरेण पतति पतितेन सद्ाचरन् । 

याजनाध्यापनादूयौनात् खद्यो हि शयना- 
श्नात् ॥* 

समन्तः । यच्चेतेर्यौनमौखश्ौ वादौनां सम्बन्धा 
नामन्धतमेन सद॒ सम्यकंमियात् तस्याप्येतदेव 
प्रायश्चित्तं विदध्यादिति। इयात् कुथात्। 

खुतदेवेति दादश वार्षिकमिव्यथे; । अच्र थाजल- 
नादौनामन्यतमेन सं वतृखरेण परततीत्यवगम्यते। 

इति प्रायश्चित्तविवेकः;॥ ( उत॒पत्तिकारणम्। 

यथा, मद्ाभास्ते।१३। १०२ ।२५।. 

^यच्रासियौनाख वसन्ति लोका 
अब्योनयः पञेलयोनयश्च ॥ 

उत्तरापथजातजातिविश्रषे, पु। वथा, महा- 

भारते । १२ । २०७। ४३। र 
“उत्तरापथजन्मानः कौत्तैयिष्यामि तानपि। 

यौनकाम्भोजगान्धरा; किराता व्र; स ५५ ) 
यौवतं, क्तौ, ( ब॒वतीनां स्ष्छहः । युवति+ 

«भिच्तादिभ्यो्ण् ।* ४।२। ३८ । इति अण । 
पद्ध वाभाव ।) युवतिखन्डहः । इत्यमरः; ।२। 

६। २२ ॥ ( यथा, गौतगोविन्द । १० ।१५ । 
रतिस्तव कलावती रुचिर न्विचरेखे वा- 

वद्धो विवुधयौवतं वद्धसि तन्वि ! एथ्वौगता ५४ 
युवतिभिः; कतमिति। बृद्यविश्नोषः। यथा, 

शङ्गौतदामोदरे। 
“मधुरं बहलौलाभिनं टोभियेच नृति । 
वश्रौकरणविद्याभं तल्लास्यं यौ वतं मतम् ॥* ) 
परिमायम् | इति अमरटौकायां भरतः ॥ 

यौवनं, कौ, (युवन् + «इायनान्तयुवादिभ्यो५य् 1” 
५।१९।१३०। इति अश् । ) यूनो भावः। 
तत्यदायः। तारुण्यम् २। इत्यमरः ॥ वयः; ३ 

इति जटाघरः॥ तत्तु घोड्श्चवषेमारभ्य 
वषेपथन्तम् । वथा,- 

यौवनकशटकं, प, 

यौवनपिडका, स्तौ, 

यौवना 

“चअाषोडशाइवेालस्तसरणस्तत उच्यते । 

इः स्यात् सप्ततेरूे वर्घौयान् नवतेः परम् ॥” 
इति च्छति: ॥ 

नवयौ वनलचच्गं यथा,-- 
^दरोडधिब्रस्तनं किञ्ित चलां मेदुरस्ितम् । 
मनागभिस्पारङद्धावं नयं यौवनसुच्यते ॥” 

इ्त्यव्जललनौलमणिः॥ 
(“गभेश्चरत्वम् अभिनवयौवनत्वमप्रतिरूपत्वम- 

मानुषणशक्तित्खति मदतौयं खल्वनथेपरम्यरा। 
सब्धाविनयानामेकेकमय्येषामायतनम्। किमुत 
खमवायः। यौवनारम्भ च प्रायः शास््रनल- 
प्र्तालननिम्भलापि कालुष्यसुपयाति वुद्धिः। 

्अनुजमितधवलतापि सरागव भवति यनां 

डष्टिः। अपद्टरति च वाद्व शुव्कपत्रं ससु- 

इुनरजोभरान्तिरदूरमा्मेचछया यौवनखमे 
पुरुषं प्रलतिः। इन्द्रियहरिणह्ारिणषैी च 
सततमतिदुरन्तेयसुपभोगग्टगद्टष्णिका। नव- 

यौ वनकषायितात्मनश्च सलिलानौव तान्धेव 
विषयखरूपाण्याखाद्यमानानि मधुरतराण्या- 

पतन्ति मनसः। नाश्रयति च दिद्ोह इवो- 
न्मागेप्रवकेकः पुरुषमव्यासङ्गो विषयेयु 1” इति 

काटम्ब्यां चन्द्रापौङं प्रतिशुकनाशोपदेशः ॥) 
नवयौवनकारकमौषघं यथा,-- 
“अश्गन्धानागवलागुडमांसनिषैविणाम् | 

रूपं भवेद्यथा तदत् नवयौवनचारिणाम् ॥” 
इति गारुड १८६. अध्यायः ॥ 
ज्ञौ, (यौवने कणटकमिव 

दुःखदत्वात्।) युवगण्डः। इति ए्रन्दमाला॥ 

वयस्फोड़ा इति भाषा॥ ; 

( यौवने पिडका।) युवकाले 
सखे जातः चुद्रस्फोटकः। उयस्कोड़ा इति 

भाषा॥ (यथा, सश्रुते निदानस्याते। १३। 

«यौवनपिडका पद्यौ कण्टका जतुमिरि- 
त्यादि ५” ) तल्लच्त खं यथा,-- 

^ श्चाद्यमलोकशण्टक प्रस्थाः कष़मारुतश्रो णिः । 
जायन्ते पिडका युना वक्र या सखटूषिका ॥” 

इति सुश्रुते । १। १४ अध्यायः ॥ 

अस्याशिकित्छा सुखदूषिकाश्न्े द्रश्या॥ 
यौवनलचथं, क्ती ( यौवनस्य लच्चणं चिद्धम् । ) 

क्ावण्यम् । स्तनः । इति मेदिनौ । ने, ११७॥ 
तारुण्य चिद्धम् ॥ 

यौवनाश्वः, पु, (बुवनाश्वस्यापद्चमिति। युवनाश्च + 
अण । ) मान्धाटराजः। इति चिकाष्छश्रोषः ॥ 
चपि च। 

^यौवनाश्वोएय मान्धाता चक्रवभावनौ प्रस; । 
खप्रदौ पवतौमेकः श श्रासाच्यततेजसा 

ईजे च यज्ञं कतुभिरात्मविद रि दत्विणे; ॥ 
खन्वदेवमयं देवं सव्ाल्मकमतौन्रियम् ॥ 

` द्रं मन्त्रो विधियंन्नो यजमानस्तथ त्विजः । 
धर्म्मो देश कालश्च सव्यमेतदट्यदात्मकम् ॥. 
यावत् खन्ध उदेति स यावच्च प्रतितिषटति 1 

तत् ख यौवनाश्वस्य मान्वातुः चैच्रसुच्छते ॥ 
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यौध्राको र र 
श्रशविन्दोदंद्कितर बिन्दमद्यामधाच्रषः } चऋअतिवयम् । अव्यावां अद्यावां खद्यावान् ।| तस्य नामानि यथा,-- 

परकुत्छमम्बरौषं सुत्वुकुन्दश्च योगिनम् ॥ अद्यावया अद्यावाभ्यां अद्यावाभिः। अति-| भ्यो रक्तः क्रोधिनौ रेफः पावकख्लोनसो मत;। 
तेषां खसार; पच्चाश्रत् सौभरिः वव्रिरे पतिम्॥”| मद्यं अद्यावाभ्यां अद्यावभ्यम्। अद्यावत| प्रकाश्रादशंनो दौपो रतछृष्णापरं बलौ ॥ 

इति श्रीभागवते ९ स्कन्पे ६च्ध्यायः । अद्यावाभ्यां यद्यावत्। अतिमम अव्यावयोः| सुनङ्गश्रो मति; ख्यो धातुरक्तः प्रकाशकः । 
यौवनाश्वकः, पु, (यौवना +- खाये कन् ।)| अद्यावयाम् । अद्यावयि अद्यावयोः अद्या-| बयापको रेवतौदासं कुच्यंशो बद्भिमणलम् ॥ 

मान्षाष्टराजः;। इति जटाघरः॥ वासु ॥ # ॥ यस्ञानतिक्रान्तः अव्यद्धं अल्यस्मां उरेखा स्थलद्ण्डो वेदट्क्डपला पुरा । 

यौश्राकं, चि, ( युश्रदट् + अण् । ^“तस्ित्रणि च| अलिवयम्। न्यसनं अव्यां अव्यसनान् । | प्रकतिः सुगलो ब्रह्मश्रन्दश्च गायको धनम् ॥ 

युश्राकास्नाकौ। 8। ३।२। इति प्रकते-| अव्यया अ्यसलाभ्यां अद्यसलाभिः। अतिमनह्यं| ऋरीकण्ड उश्रा हदयं सुखौ चिपुरसन्दरौ 

व॑श्रकादेशः।) यष्तसम्बन्ि। युद्राकमिदं। अग्यसाभ्यां अत्यखत्। अव्यस्त अव्यस्लाभ्यां| सविन्दर्योनिनो ज्वाला श्रीरेलो विश्वतो- 

इव्यय ष्णप्र्ययेन निष्यत्रम् । इति सुग्धवोध-| अव्यस्मत् । अतिमम अल्यखयोः अद्यस्लयाम् । , सखौ ॥? 
दाकरणम् ॥ ( यथा, कथासरित्छागरे। ११२।| व्ययि अव्ययो; अन्यस्नासु । इति इति नानातन्रशाख्छाणि ४ 
२०५ । दुर्गादासः ॥ ( छन्दःश्रास्तोक्तगणविश्रेषः। यथा, इन्दो 
^दइत्धाद्यखामु जल्पतुसु मलिदेष्वच ततृ्तणम्। ४32 मञ्नथाम्। १।८। ^र-लमध्य; 1” लघ्युवयंमध्यो 
विद्याधरो धूमश्रिखो यौद्राकोग्वातरद्वः1”) . र; भवति। तश्यदं साङ्गतिकं चिद्धम् 2) 

यौश्राकौनं, चि, ( युश्रद् + “युष्ठदसदोरन्यतरस्यां र पदादौ अस्यान्षरस्य प्रयोगे दाहो भवति । 

खञ्च ।९।३।१। इति खञ् । “तस्मिन्नि चेति ।” यदुक्तं ठत्तरन्नाकरटौकायाम्। 
४।३।२। इति यु्राकादेश्र;।) यु्मतसख्नन्धि। | र, रेफः । यथा। वर्णात् कारतकारौ रादेफः)| ^्वोलक्छों रस्तु दाष यसनमय लवौ शः सुखं 

युश्चाकमिदं इव्यय णीन् प्र्ययेन निच्छनत्रम् | इति| इति कलापसंचिप्रसारद्याकरणे॥ रेफात् षस्तु खेदम् ५“ 
सग्धबोधव्याकरणम् ॥ युश्नच्छन्टे अलिखित-| कार । रकारः इति प्रक्रियाकौसदौ॥ सतु | धालवरुबन्धविश्रेषः। यथा, कविकल्पदुम । 

ल्वादवसरसङ्गयथा गौणयु्दखच्छब्दप्रयोमोऽच | सप्रविंशदहलवसै;। तस्योचारगस्थानं ब्रद्धा।| “-------च्ोल्षादिर वेदिकः” 
लिख्यते । युश्रददोमुं स्तवे गौणत्वे च सिजस् | इति सुग्धबोधयथाकरणम्॥ #॥ (तथा च| “वैदिको वेदेष्वेव प्रयुक्तो न तु भाषावा- 
डेडसां खरूपयदगात् तेष परेषु लाइय्यवय- | शिक्ायाम् । ९७ । मिद्धं; । यथा, गालिं स्तुतौ जगाति ॥* ) 
तुभ्यमद्चतवममाः; स्यरेव । खिजसादेरन्यच युष “स्यमूहन्या ऋटुरखा दन्ता तंलसाः रः, प, ( राति ऊं गतच्छौति। रा+डः। ) 
दसदो्मस्यत्वे रकवचने परे त्वन्मदौ हिवन्वने छता: ॥*) | पावकः। तौच्तणः। इति मेदिनौ। रे, ११ 
परे युवावौ बहल्चने परे खरूपेणावस्यानम् । | लस्य खरूपं यथा, 8 कामवद्भिः। इति शब्द्रनावलौ ॥ 

गौणत्वे तु परविभक्तिमनाडव्य युद्रदसरदोरेकल | “रेफ चखलापाङ्गि! कुणटलौदयसंयुतम्। | रहः, [स्] कौ, (रमते येनदष्ति। रम्+ 
त्वन्मदौ दिते युवावौ बहुले खरूपेणावस्थान. | रक्तविटुल्लताकारं पष्वदेवात्मकं सदा । “पमे ।» उखा० 8 । २१३। इति असन् । 
मिति५४॥ वथा त्वामतिक्रान्तः अतित्व' अतितवां| पञप्राणमयं वणे चिविन्दसद्ितं खदा ॥* इगागमश्च घातो;। ^ऋदिरदिभ्यामछन् 
अतियूयम्। अतित्वां अतिल्वां अतित्वान्। इति कामधेनुतन््रं ६ पटलः; ॥ # ॥ इति अंहो रहः । इति धातुप्रदौपः।* च्ल 

अतित्वया अतिल्वाभ्यां अतिल्वाभिः। अति. | तस्य केखनप्रकारो यथा,- ज्च्चलदत्तः ।) वेगः । इव्यमरः;।९। १।६०॥ 

तुभ्यं अतिल्वाभ्यां अतित्वभ्यम् । अतितवत् अति | “दन्तः कुण्डलो रेखा वामाद्च्तगताप्यधः। ( बथा, रधुवंश ।२। ३8 । 
त्वाभ्यां अतित्वत्। अतितब अतित्वयो; अति-| पुनहंच्तगता इधा ततोभ्घोगव्य चोदते; ॥ “चलं महौपाल । बव श्चमेम 
त्वयाम् । अतित्ववि अतियो; अतिलान्ष \॥ #॥ | भवानौ शङ्करो बद्धिस्तास॒ तिष्टन्ति नि्यश्रः। प्रयुक्तमप्यख्छ मितो ठथा स्यात्। 

डुवाभतिक्रान्तः ख तत्वं अतियुवां अतियुयम् । | अहं माचा ब्रह्मरूपा मेडाश्रक्तिः प्रको तिता॥ न पारपोभ्भलनश्रक्तिरचः 
अतियुवां अतियुवां अतियुवान्। अतिष्ुवया| अपि च। शिलोच्चये खच्छति मारुतस्य ॥ 

ऋअतियुवाभ्यां अतियुवाभिः। अतितुभ्यं अति-| “ऊङ{धःक्रमतो रेखा चिकोणाधोगता हि खा। | मदादेवः । यथा, महाभारते। १४ । ८। १५। 

वाभ्यां अतियुवभ्यम् । अतियुवत् अतियुवाभ्यां| विधिरौश्ः केशवश्च तासु तिन्ति निशः; ॥ “इरिनेचाय सुखाय शश्रायोत्तरखाच् च । 

अतियुवत्। अतितव अतियुवयोः अतियुवयाम्। | कद्ंख्थितातु या माच्रासाश्रक्तिः परि- भाखराय सुतौ्थांय देवदेवाय रंहसे ॥* 

च्परतियुवयि अतियुवयोः अतियुवाद॥#॥ कौर्तिता। | विष्यः। यथा, महाभारते इरिवंश्पनयि 

युश्रानतिक्रान्तः अतित' अतियुष्यां अतिवृयम् । | तस्य मध्यगता रेखा वद्भिरूपा द्िसाच्छता।| २५१९।१८)। 

अतिदुश्रां अतियुश्नां अतिदुद्मान् । अतिबुश्रया निगौणोभ्लौ खदा वणो न कदाचित् गुणौभवेत्॥” | “नमस्कृ सुरेशाय त्त देवाय रसे । 
अतियुद्राभ्यां अतियुश्माभिः;। अतितुभ्यं अति- | . अस्य ध्यानं यथा,-- प्रयाता; प्रागदिशं एण्यां विएलं कश्चपाश्र- 

बुश्राभ्यां अतियुश्मभ्यम् । -अतियु्रत् अति-| ^“ललव्निह्णां मद्ारौद्रीं रक्तास्यां रक्तलोच- मम् ॥” ) 
युग्माभ्यां अतियुश्रत्। अतितव अतियुश्मयोः नाम् । |रक, कखादे आपने । इति कविकलष्यदमः ४ 
च्तियुश्मवाम् । अतियुश्चि अतियुश्मयोः अति-| रक्तव्णामषटसलां रक्तपष्योपश्रोभिताम् ॥ स्वादो रसोपादनम्। क, राकयति मोदकं 

युश्रास ॥ #॥ मामतिक्रान्तः अद्यं अतिमां| रक्तमाल्याखरधरां रक्तालङ्कारभ्रूषिताम्। बालकः। इति दुगांदासः॥ 

चतिवयम् । अतिमां अतिमां अतिमान्। | महामोत्प्रदां निद्यामद्सिद्िप्रदायिकाम्॥ | रक्तं, कौ, (र्यत चङ्गमनेनेति । रनृन् +क्तः। ) 

अतिमया अतिमाभ्यां अतिमाभिः। अतिमह्यं | र्वं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशा जपेत् ॥” भुद्ुमम् । ताज्म् । ( अस्य पयायो यथा, 

ऋअतिमाभ्यां अतिमभ्यम्। अतिमत् अति-| ततप्रणाममन््रो वथा,-- ^रक्तंवरिष्टं म्न च्छस्य तान्त्र चुख्खसुडम्बरम् ४ 
माभ्यां अतिमत्) अतिमम अत्तिमयोः| ^जिश्रक्तिस्ितं देवि! यात्मादितत््वसंयुतम् । ति वेदकरनमालायाम् 1) 

अतिमयाम्। अतिमयि अतिमयोः अति-| सब्ेतेनोमयं व सततं प्रणमाम्यद्म् }” प्राचौनामलकम्। इति मेदिनौ। ते, ४८॥। 

मास ॥ # ॥ अावामतिक्रान्तः अद्यं अल्यावां इति वर्योह्एरतन््रम् ॥ # ॥ पद्मकम् । ( अस्य प्रायो यथाः 
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# 

र्ती 

“रक्तं कोकनदं परद्मसल्पमन्यदलो हितम् ॥” 
इति रत्रमाला॥) 

िन्द्रम्। दिह्ुलम्। इति राजनिधेशटः ॥ 
( अस्य पर्यायो यथा,-- 
“रक्तं मर्कट शौषे् िङ्लं दरदो रसः ॥” 

षति रत्रमाला॥) 

( रक्तचन्द्नभेद्; । तत्पर्ायो यथा,-- 

«पतङं रञ्जनं रक्तं पचाङ्गख कुषचन्दनम् ॥*“ 

इस्ति रन्नमाला॥) 

श्चरेरस्थसप्रधातवन्तगे तधातुविश्ेषः। तत् 
प्यायः) सधिरम् २ अषदटक् ३ लोहितम् 8 

च्पखम् ५ शच्ततजम् ६ शोखितम् अ। इत्य 
मर; । २।६।६४॥ पलङ्कारम् = रोहितम् ६ 

रङ्गकम् ९१०। इति शन्दरन्नावलौ॥ कौला- 

लम् ११ अङ्गजम् २२ रोधिरम् १९ खलम्१४। 
शति जटाधरः॥ वगम् १५ श्ोणम् ९६ 

सोहम् १७ च्वम्भजम् १८। इति राज- 

निधेण्टः॥ #॥ अथ रक्तस्य खरूपमाइ। 
“यदा रसो यजक्रट्याति तच्र रञ्जकपितच्ततः। 

रागं पाकश्च संप्राप्य स भवेद्रक्तसं्कः ॥ 

रक्तं सव्रशरौरस्यं जोवस्याधार उत्तमः। 

च्जिग्धं गुरु चलं स्वादु विदग्धं पित्तवद्धवेत् ॥ 
चैवस्याधार उत्तम इति । यत आद । 

खवो वसति सब्यसजिन् देद्धे तन्न विग्रेषतः। 

बी रक्तं मले यसिन् च्षौये याति चयं चखा- 
दिति॥ 

वीरं रक्त मले च शरौरारम्भके।-वागभटोक्त- 
परिमाखमिते शुञधे जौ वसति न तुद्ट 
प्रवद्ध. रक्तख्ावणोपदेशस्य वेयथप्रसङ्गात् । 
पित्तवद्धवेत् ¦ अच्च भवेदि्यथे;॥%॥ अथ 
रक्तस्य स्थानमा । 
शलत् शौहा च रक्तस्य सुखं ख्यानं तयोः 

स्थितम् । 

चऋअन्धन्नापि द्ितवतां रक्तानां पोषकं भवेत् ॥” 

इति भावप्रकाश; ॥ 

रक्तदोषनाग्रकौघधं यथा, 
“ब्रह्मयष्टिफलं पिष्टः वारिणा तनु लेपतः । 

तेन ष्टं रक्ृदोषः प्रणश्यति न संशयः; ॥> 
इति गारुङ् १६२ अध्यायः । 

(“ख खस्वाप्यो रसो यलतृननौ हानौ प्राप्य राग 
सुपेति ॥ भवतश्चात्र । 

रञ्चितास्तेनखा ज्ञाप; शरौरस्येन देश्िनाभ् । 
चअथापत्नाः प्रसन्नेन रक्तमिद्यभिधोयते ॥ 

रसादेतय त्वया रक्तं रजःसं्ं प्रवते । 

सङर्षाद्ादश्यादूं याति पच्चाश्रतः चयम् 1” 
“र खाद्रक्तं ततो मांसम् ॥” 

^“ तच्र केनिलमर्ं छं परुषं तनु शौत्र- 

भमस्कन्दि च वातेन दुष्टम् । नौलं बौतं 

रितं श्यावं विखमनिष्टुं पिपीलिकामचि- 
काणामस्कन्दि च पित्तदुटम् । रिकोदक- 
प्रतौकाथं च्िग्धं शौतलं वष्लं पिच्छिलं चिर 

खावि मांपेश्रौप्रभं छग्मदुर्ख। सम्कद्चण- 

9 

रक्तः 

संयुक्तं काञ्जिकाभं विश्रेषतो दुगेन्धि च सच्नि- 
पातदुष्टम्। पित्तवद्रक्तनातिकछष्यश्च। दिदोष- 
लिङ्ख सखम् ॥ 

«इन्द्रगोपप्रतौका गमसं हतम विवय प्रतिस्थं 
जानौयातु ॥” 

“त्वगदोषा रन्धयः शोफाः रोगा; शोणित- 
जाश्चये। 

. रक्तमोत्तणग्रैलानां न भवन्ति कदाचन ॥” 

५देइस्य रुधिरं खलं रुधिरेरेव धाते ।. 

तस्ाद्यक्रन संरच्ं रक्तं जोव इति स्थिदिः। 
इति सुश्रुते खच्रस्थाने चतुद प्रोडध्याये ॥ # ॥ 

“प्रौ तोष्यच्तिग्धरुश्तायरे रपक्रान्ताश्च ये गदाः । 
सम्यक्साध्या न षिहन्ति रक्तजांस्तान् विभा- 

च बथेत् ॥* 

अरणाभं भवेद्धातात् फेणिलं विषदं तनु । 
पित्तात्यौताखितं रक्त' सौव्णातृष्त्यायति व 

चिरात् ॥ 

देधत् पाणडकफादष्टं पिच्छिलं तन्तुमहनम् । 

दिदोषलिङ्ख संसर्गाच्िलिङ्ं सान्निपातिकम्॥ 

“नाद्यष्यश्नौतं लषुदौ पनौयं 
रक्त 2पनोते छितमनच्रपानम् । 

तदा शरीरं हयनवख्िताद्ट- 

गस्िच्विोषेण तच रच्ितद्यः ॥ 

प्रसन्नवर्थेन्द्रियिमिन्दियार्या 
निच्छन्तमव्ाहतपक्तिवेगम् । 

खखान्वितं पुटिबिलोपपन्नं 

विशुहरक्तः पुरुषं वदन्ति ॥” 

शति चरके खचस्थाने २४ अध्यायः ॥ ) 

रक्तः, प, लोह्ितवणेः । इव्यमरः।९।५।१५॥ 

कुसम्भः । हिव्नलः;। इति राजनिषेयट; ॥ 
(बन्धकः ॥ ततपायो यथा, 

“बन्धको बन्ुनेवच्च रक्तो माध्याद्धिकोभ्पि 
न्व 1 

इति भावप्रकाशब्य पून्वेखरछे प्रथमे भागे ॥ ) 
रक्तः, चि, अनुरक्तः । नौल्यादिरञ्जितः। लोष्ितः। 

इति मेदिनौ। तै, ४८ ॥ क्रौड्ारतः। दति 
धरणि; ॥ # ॥ रक्तवगेवस्तुनि यथा,-- 
^“श्नोखानि भौमतीत्तणांशुतास्कुङ्कमतच्चकाः । 
गुङ्धेद्रगोपखद्योतविदुतङुञ्चरबिन्दवः ॥ 

उगन्ताधरजिङाखङ्यांसखिन्द्रधातवः । 

हिङ्गुलं कुकंटशिखा तेज; सारसमस्तकम् ॥ 
माणिक्य इंसचच्छुखधरो शकमवांटयोमुं खम् । 
नकोरकोकिलपारावतनेत्रनखास्नयः 
कुसुम्भकिंश्युकाश्रोकजवाबन्धकपाटलाः 

कमलं दाड्डिमौ पुष्यं विम्नकिम्याकपलल्लवौ ॥ 
ताम्बलरागो मञन्ञिालक्तकं रक्तचन्दनम् । 

चेता नखच्ततचेच्रधग्भरौद्ररसादयः ॥” # ॥ 
रक्तनोलवाचकानि वथा, 

«लो इितनौलौ पएष्कर इरि विहमकमललष्य- 
रुन्नानि। 

सिन्द्रश्रूषणोत्यलधनञ्जयाम्मोलिनौदलानि॥ 
यथा) पएष्करं प्रद्माकाश्योः। इरि; खय 

रतक 

कष्णायो;। विद्मः प्रवालविशिष्टच्चयोः। 
कमलं पदमपाणैयामलयोः सष्णरत" कौसु- 
भेन््रनोलयो;। सिन्द्रभूषणं सिन्द्रालङ्गार- 
गजयोः । उत्परलसुतृछ्टमांसेन्दोवरयोः । धन- 

ञ्जयो?स्पाधेयोः । अम्भोजनोदलं पद्मपच्रपू- 
टकिन्योः। 

कमलाधिपपदीश्यौ नागलित्कान्तभूः । 
रन्नाकरवरग्रीक सदाधिकमलदुतिः +” 

कमलाधिपपदीशौ खथछूष्णो। नागजित् 
गरुडो नागस्यह्धं च 1 कान्तः कमनौय; कं 

जलं तस्यान्तञ्च । खछनभू; दर्योद्धवो यमञ्च । 
५खदा सिन्दुरसुष्नेला कलयन् कमलश्चियम् । 

स्फटप्योभनताच््रग्रीतरादस्वामिदोधिति;॥ 

र्वं स॒सम्यत्रखप्रभः विदूरमखिदौधितिः। 
प्रवालप्रबलच्छायः कलभानुमितच्छ विः ॥”#॥ 

रक्त्तवाचकानि यथा, 

^रक्तन्धतौ इरिशुत्िपुव्करश्रतपत्रद्डश्का- 
म्तानः। 

नवद्टंसमहापद्माकंसोदराः कमलकीलासे ॥» 
इरिश्वन्द्रखष्योः। शुचिः श्वेतवेश्वानरयोः। 
पुष्करं चलपद्मयोः। श्रतपच्रं हंसपद्मयोः । खथ- 

कान्तः स्फटिके खवत्काम्ते च । अनः श्रद्चाम्ब- 

जयो; नवद्धंस; नवद से प्रत्ययं च । मद्ा- 

पद्मः खेतनगे पद्मो च। अकः स्फटिकयोः। 
कमलं जलाब्बुजयोः। कौलालं जलरक्तयोः। 
“खद्दनादिभिर्भानो रन्नेनामो रदांशुकैः। 
जलेभ्यो जन्मश्नोभाभि; सरोलकुसुदारिभि; ॥* 

भानो; परसात् सद्धद्रनादभिः। #॥ 
सितरक्तौ यथा। रविमिच्रं चन्द्र; रवितुल्य च । 
भानुर खकान्तः रविपद्मरागौ च । अमि- 
रतं खष्कान्तोढमिपद्मरागौ च। रदांशुकं , 
दन्तवस्त्रे अधरञ् । जलजणश्रोभा जलना चासौ 
श्रोभ। चेति पर्त पद्मकान्तिः। वं सरोलारि 
प्रोभा सरोजस्य शोभा परे सरोजारिश्चन्द्ः। 
कृसदारिशोभा कृसदस्यदि शोभा पके कुस- 
दारिरादित्यः। इति कविकस्पलतायाम् २ 
श्षस्तवके उदिषटवणेनं नाम ९ कुसुमम् ॥ 

रक्तकः, पै, (रक्तं रक्तवणे कायति प्राप्नोतीति। 

क+कः। ) अम्बानट्तः। बन्धकटन्त;। रक्त- 
वस्त्रम् । अनुरागौ । इति मेदिनौ । के, १४५॥ 
विनोदौ। इति शन्दरत्रावलौ ॥ रक्तशियः 
रक्तरण्डः। इति राजनिषेश्टः॥ ( अश 
विश्रैषः ।यथा, अश्ववेद्यक्े । ३।१००। 

“परौतको इरितः; घोक्तः कषायो रक्तकः ष्तः । 
पक्रतालनिभो वाज कया; पररिकक्जितः ॥* 

रक्त रव स्वाथे कन्। लोहितवर्ण, चि। 
यथा, इइत्संदितायाम् । < । ४६ । 

^ऋअलसस्तु जन; प्रमादिखं ते 
डमरं रक्तकपुष्यबौननाश; ॥*) 

रक्तकन्दः, पु, (रक्तः रक्तवशः कन्दोऽस्य ।) विदुमः। 
इति हेमचन्रः। 81 १३२ ॥ राजपलाण्ुः । 
रक्ता्ुः । इति राजनिधैपटः ॥ 



रक्तकु 

रक्तकन्दलः, पु, (रक्त रक्तवणे कन्दलं नवाङ्करो 
` यस्य। ) प्रवालम् । इति चिकाण्डञनोषः। 

( गुणादयो्स्य प्रवालशन्दे वि्नेयाः॥ ) 
रक्तकमलं, को, ( रक्तं रक्तवण कमलम् । ) रक्त- 

वर्णोत् पलम् । तत्प्रथायः। कोकनदम्र रक्ताम्भो- 
जम् इ अरुगकमलम् ४ श्रोणपद्मम् ५ रक्तोत- 

पलम् ६ अरविन्दम् अ रविप्रियम् ८ रक्त 

वारिजम् ६ । (रक्तकम्बलम् १०। इति पादौ 

तरखश्ड १३ अध्यायः ॥ ) अस्य गुणाः । कटु- 
त्वम्। तिक्तत्वम् । मधरुरत्वम् । शिश्गिरत्वम्। 

रक्तदोपरङइरत्वम् ¦! पित्तकफवातशमनत्वम्। 

सन्तपेणकारगत्वम् ! ठष्यत्व्च। इति राज- 

निर्षेर्ट; ॥ तत्पायगुणाः। 
“वियतः खितं पदं पुखरौीकमिति छलम् । 

रक्तं कोकनद्ं सेयं नौलमिन्दौवरं च्छतम् ॥ 

धवलं कमलं श्रौतं मधुरं कफपित्तलित्। 

तस्मादस्पगुणं किच्विदन्यद्रक्तोत्पलादिकम् ॥” 
इति भावप्रकाशः 

रक्तकम्बलं, को, (कम्बलं जलमाश्रयतये नास्त्यस्येति । 
अश्रं आदुच्। रक्तं रक्तवणे कम्बलसुत्पल- 
मिति ।) रक्तोत्पलम् । यथा, 

चन्दनागुरुकपू रकुङमश्च सगन्विभिः 

कमले; कुसुटैः पुष्ये: कारे रक्तकम्बसे; ॥ 
फलेधु पेरपूपैश्च शरोभनेगं डमिभ्मितेः 
अच्वैयेहलिराजानं मन्त दिलसत्तमः ॥* 

इति पाद्मोत्तरखर्ड १३ अध्यायः ॥ 

` रक्तकरवौरकः, पु, (करवौर+खार्थे कन् ! ततो 
रक्तः रक्तवगेः करवीरकः । ) लोष्ठितवगेकर- 
बौ रपुष्यटउत्तः। लाल् कनेल् इति दन्दो 
भाषा । तत्पथ्धायः। रक्तप्रसवः २ गयेश- 

ङुसमःद चखौकुसमः४ कुरः५ भूतद्रावोई रवि- 

परियः9 । अस्य गुखाः। कटत्वम्। तौच्छात्वम् । 
विश्रोधनत्वम्। त्वह्नोषव्रकखडतिकुष्टविषष्र- 

त्वष्च। इति राजनिघेख्टः \ तत्पथायगुणाः 

५करवौर; खतपुष्यः शतङम्भोण्खमारकः 

इितौयो रक्तुष्यश्च चालो लगुड़स्तथा ॥ 

 करवौरहवयं तिक्तं कषायं कटुकश्च तत् । 
ब्रगलाचवज्लत्रचकोपकुष्टव्रणापद्धम् । 

बीर््योश्थं कमिकण्डत्न भच्ितं विषवन्सतम् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

रक्तकाश्चनः, पु, (रक्तः रक्तवः काश्चनः।) 
खनामस्यातपुव्यटच्चविेषः। तत्पायः । 

विदल; २ चमरिकः३) इति शन्टरत्नावलौ ॥ 

काष्डनालः ४ ताच्पुष्यः५ कुदार; ६। इति 

जटाघरः ॥ 

रक्तकाखा, स्तौ, ( रक्तः रक्तवणे; काणः दणो- 
ग्स्याः। ) रक्तपुननंवा। इति राजनिषेयटः; ॥ 
( विवरणमस्या रक्तंपुनने वाश्रन्दे विद्यम् \ ) 

रक्तकाषट, क्तौ, ( रक्तं काशं यस्य ।) पत्तङ्गम् । 
दति राजनिर्व॑ण्ट; ॥ लोद्ितवणंदारु च ॥ 

रक्तकृतदं कौ, ( रक्तं र्चवये कुसुदम्।) रक्त- 
करवम्। इति जटाधर; 

७१ 
रक्तयु 

रक्तकुसुमः, पु. (रक्तानि रक्तवर्णानि कुसुमा- 

न्यस्य । ) पारिभद्र; । धन्वनटर्तः। इति राज- 

निषेण्टः ॥ 

रक्तशेशररः, पु, (रक्ताः कश्रराः किञ्जल्काः स्य।) 
पारिभद्रः । इति रत्रमाला॥ 

रक्तकरवं, जौ, ( रक्तं रक्तवथे फैरवम् ।) रक्त- 
कुसदम् । इति जटाधरः ॥ (यथास्य प्रथायः। 
तदल्पगन्वं सोमाख्यं इष्लकं रक्तकंरवम् ॥” 

इ्तिवदाकरनेमाला॥) 

रक्तकयोकनद, ज्ञौ, (रक्तं रक्तवथे कोकनदम् ।) 

रक्तोत्मलम् । इति जटाधरः ॥ ( विद्धेषोण्स्य 
रक्तोत्पलशबन्दे ज्ातद्य; \) 

रक्तखदिरः, पु, ( रक्तः रक्तवणं; खदिरः ।) 
रक्तवशेखदिरट च्चः । तत्मन्यायः। रक्तसारः; २ 
ससारः ३ ताच्रसारकः 8 बदहुशल्छः५ यान्निकःद् 

कुषटनोदनः ॐ यूपहमः < अम्रखदिरः £ 

अरः १०। अस गुणाः । कटुल्वम् । उष्तवम्। 
कधायत्वम् । गुरुत्वम् । तिक्तत्वम् । अआमवाता- 

खवातत्रगभूतच्चरनाश्ित्वष्ठ। इति राल- 
निर्धण्ट; ॥ तत्पथायगुणा ख । 
“खदिरो रक्तसारञ्च गायन्तौ दन्तधावनः 
कण्टकौ बालपच्रख्च बहग्रल्यश्च यश्जियः ॥ 
खदिरः शौतलो दन्यः कण्डकासारुचिप्रशत् । 
तिक्तः कषायो मेदोप्नः कमिमेहच्वरतव्रणान् । 

श्वित्रश्रोयामपित्ताखपाखक्ृष्टकंफान् इरेत् ॥* 

ति भावप्रकाशः ॥ 

रक्तगन्धकं, कौ, ( रक्तं रक्तवं गन्धकम् । ) 
बोलम् । इति राजनिषेगट; ४ 

रक्तगुल्मः, प, ( रक्तजो गुल्यः इति मध्यपदलोपौ 

कम्मधारयः।) च्छो णं रक्तजगुद्यरोगः । तस्यौ- 
षधं यथा.- 

“दिजयष्टौचिकटकं चे पौतं हरे च्छव !। 

तिलक्राथन संयुक्तं रक्तगुख्यं स्तिया इर ! ॥* 

द्रति गारूङ् १६६ अध्यायः 

( वास्य निदानादिकंयथा,-- 

‰शोखितगुख्मस्तु खलु च्िया र्व भवतिन 
एुरषस्य गभेको ात्तैवागमनवैशेष्यात् । पार- 
तन््रयाद्वैश्रारयात॒ सततमपच्ारानुरोध- 
इगाङुदौर्णादुपरन्धन््या अमगर्भे बाप्यन्विरात् 
पतित तथाप्यचिरप्रजाताया ऋतौ वा वास- 
परकोपनान्धासेवसानाया वातः प्रकोपमाप- 

द्यते । ख प्रकुपितो योन्या सुखमनुप्रविश्यातैव- 

सुपरुणष्धि मासि मासि तदारततैवसुपरुध्यमानं 

कुच्चि वद्धंयति। तस्याः अूलकासातीतार- 
च्छदौरोचकाविपाकाङ्गमदंनिद्रालस्यकपप्रसेका; 
खसुपरजायन्तं स्तनयो स्तन्यमोषटयो; स्तनमख- 

लयो कार्ष म्वा निः; चच्चुषो ष चछा इल्लासो 
दोददः अयथ; पाटयोरौषच्यो़मो रोमराच्या 

योन्याख्ानालत्वमपिच योन्धा दौगन्यमाखाव- 
शोपनायते। केवलश्चास्या शुद्मः स्यन्दत 
तामगर्भाङ्गभिणौमिव्याद्र एना; ।* इति चरके 
जिदानस्याने दतोचेग्ध्याये ॥ यथा च। 

रक्तच 

^न स्यन्दते नोद्रमेति इद्धि 

भवन्ति लिङ्गानि च गभिंणीनाम् । 
तं गभेकालातिगमे चि किव्य- 

मद्टग भवं गुल्यमसुग्र न्ति तज्ञाः ॥* 

इति सुश्रुते उत्तरतन्त्रे ४२ अध्यायः ॥ 

तथा च । रक्तगुल्मस्तु स्तिया रव प्रजायते । 

धया,-- 

“ऋतौ वा नवद्धता वा यदिवा योनिरोगिणी । 
सेवते वातलानिस्त्ौ क्रद्वस्तस्याः समौरणः ॥ 

निरुण्डदाैवं योन्धां प्रतिमाखमवस्थितम् । 

कच्तं करोति तद् गभलिङ्गमाविष्करोति च ॥ 
क्षासदौहदस्तन्यदश्रंनं चामतादिकम् । 
क्रमेण वायुसं सर्गात् पित्तयोनितथा च तत्॥ 

शोणितं कुरुते तस्या वातपित्तोत्यगुल्म नान । 
रकस्तम्भदाहातौसारटडज्वरादौनुपद्रवान् ५ 

गर्भाशये च सुतरां मूलं दुादगाश्रये। 
योग्याश्च खावदौगन्यतोदस्यन्द नवेदनाः ॥ 
न चाङ्रगमेवद्गुल्यः स्फ्रव्पि तु मूलवान् । 
पिौभूतः स रखवास्याः कदाचित् स्यन्दते 

चिरात् ॥ 

मचवार्छा बह्धते कुचिर्ग॑स्यमरखुव तु व़ते। 

खदोषसं श्रयो गुल्मः; सर्वो भवति तेन सः॥ 
पाकं चिरेण भलतेनेववा ॥% 

इति वाभटे निदानस्थाने रकाद शरःध्याये ॥*॥ 

तथास्य चिकिल्या । 

“खर क्तगु्रे न च पाच्चनन्तु 
म दङ्कपान कटिचालनश्च। 

न चेव संखदनमद्नखख 

नवा क्रमेन्नोतक्नवनं षितष्छ॥ 

रोधाव्लंनं खदिरमागधिका समङ्गा 
क्ाथोटएब्वैतससमं तस प्रयुक्तम् । 

गुल्भं सरक्तमपि चाथ निहन्ति शौघ्नं 
तक्तदनख्च विनिदन्ति च क्रडरक्तम् ४ 

ोरपानं प्रदातचयं तसौ वच्चैलान्वितम् । 
रक्तगुह्यविनाश्ाय यजछलद्धिच्ततजेए्पिवा 

न हिङ्कुसंयुतं पथ्यं न चोष्णं न विदाष्िच। 
रक्तजे चतजे गुल्मे मांसानि जाङ्गलानि च ॥ 

ति इारौते चिकिल्ितस्थाने चतुर्थेएध्याये \) 
अन्यत् गुख््मशन्द द्रर्यम् ॥ # ॥ 

रक्तघ्तः, प, ( रक्तं इन्तौति। न् + “अमनुष्य 

करु च ।* ३। २८।५३। इति टक्।) 

रोद्ितकटक्तः। इति जटाधरः ॥ ( रह्ितक- 
चन्द्रस्य विद्रेषो छेः ॥ ) 

रक्तप्नौ, स्तौ, (रक्तः इन्तौति। इन् + टक । डौष् 1) 
दूववाविशचेषः। गं7ठिया दूर्वा दति भाषा ॥ वथा, 
“महहौषधिश्च गोलोभ्यां रक्तप्नौ रक्तपित्तष्टा ५४ 

इति शन्दचवन्िका४ 

रक्तचन्दनं, ज्ञौ, ( रक्तं रक्तवणे चन्दनम् ।) रक्त 
वणंचन्दनकाषटम् । (यथा, रामायै ।२।३३।६.। 
^प्रद्मसागोचितां खौतां रक्तचन्दनसेविनौम् । 
वधैसुष्णश्च शोत नेष्यत्याशु विवणेताम् ॥” ) 
तत्प्रभायः;। तिलपर्यो २ पचाङ्गम् ९ रञ्ज- 



रक्रवि 
नम् ४ कुचन्द्नम् ५। इत्यमर; १। ई।, 

१३२ ॥ ताच्नरसारम् ह ताच्रटच्त; ॐ चन्द् 

नम् <। इति रन्रमाला॥ लोहितम् ६ 

शोणितचन्दनम् १० रक्तसारम् १९१ तान्न 

सारकम् १२ च्तुद्रचन्दनम् १३ रकंचन्द 

नम् ९४। इति राजनिषेर्टः॥ रक्ताङ्गम् १५ 

प्रवालफलम् १६ । इति भावप्रकाश; ॥ पत्त- 

क्म् ५७ पत्तगम् १८ रक्तबौजम् १६। इति 

शन्दरत्रावलौ ॥ अस्य गुणाः। अतिश्रौतल- 

त्वम् । तिक्तत्वम् । इेच्चशगताखरदोषश्रूतपित्त- 
कफकासज्वरभ्चान्तिजन्तुवमथुढषानाशितस्च । 

इति राजनिधेण्टः ॥ चपि च। 
“रक्तं शौतं गुरु स्वाद् च्छदिटव्णासख्पित्तद्धत्। 
तिक्तनेचितं टष्यं ज्वरत्रणविषापदम् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

अन्धच्च । 

“रक्तपित्त्रः बच्धं चच्चुष्यं रक्तचन्दनम् ॥” 
इति राजवल्लभः॥ 

रक्तचिवकः, पै, (रक्तो रक्तवणेश्छित्रकः।) 
च्ुपविश्चेषः । राङ्गचिता इति माषा॥ तत्- 

पव्धायः;। कालः२ अव्यालः ३ कालबल; ४ 

अतिदौप्यः ५ मार्जारः ६ अनिः 9 दाहकः < 
पावकः चिचाङ्गः १० मद्धाङ्ग;ः ११ अस्य 

गुणाः । परकायकरत्वम् । रुच्यत्वम् । कुष्ट 
न्नत्वम् । लोहवेधकत्वम् ।` ररुनियामकत्वम् । 

रसाथनत्वश्च। इति राजनि्ैरट; ॥ 
रक्ते, कौ, ( रक्तं रक्तवे चणम् । ) सिन्ट्- 

रम् । इति इारावलौ । ४४ ॥ रक्तवयं चृणे 
माच्च ॥ 

रक्तजन्तुकः, पु, (रक्तः रक्तवर्णो जन्तुः! ततः स्वाथे 
कन् । अथवा रक्ता आसक्ता जन्तवो?स्िन् । ) 
भरूनागः। इति राजनिषेश्ट;॥ रक्तवणंजन्तु- 
मान ॥ 

रक्तनिङ्कः, पु, ( रक्ता रक्तवर्णां श्रोखितपानादौ 
आसक्ता वा जिह्ा यस्य।) सिंद्;। इति 

शन्दमाला ॥ रक्तवणेजिद्धायुक्ते, चि ॥ 
रक्तभिण्टौ, स्तो, (रक्ता रक्तवर्णा भिरटी | ) 

रक्तवयेजिणटौपुष्यब्च्चः। तपयाय; । कुर- 
वकः; २। इ्व्यमर;॥ ( विश्रेषोभ्स्या;ः कुरुवकं 

शब्द ज्ञातद्य; ॥ ) 
रक्ततु्छः, पु, ( रक्तौ तुष्टौ यस्द्र। ) शुकपरदौ । 

इति राजनिषेप्टः । लोहितसुखयुक्ते, चि ॥ 
रक्ततुखकः, पु, ( रक्तस्तुखो यस्य । कन् \ 

भूनागः। ) इति राजनिधंणटः ॥ 
रक्तटटणा, स्तौ, ( रक्तानि ठयान्धस्याम् | ) गोग. 

चिका। इति राजनिर्ध॑राटः; ॥ 

रक्तचिटत्, स्तौ, (रक्ता चित् ।) रक्तवशे- 

च्डता। लाल तेउडौ। इति भाषा ॥ तत 

पथायः। कालिन्दौ २ चिपुटा३ ताश्पुष्यिका४ 
कृलवर्णा ५ मखरौई अखता 9 काक- 
नासिका <। अस्या गुणाः । तिक्तत्वम् । कटुः 
त्वम् । उण्यत्वम् । रेचनत्वम्। य्हौमल- 

अर् 

रक्तप 

विष्टम्भह्ारित्वम्। हदितकारित्वख। इतिराजः 

निघण्टः ॥ ( अस्या विश्रषो यथा,-- 
“तयोमँस्तरं विद्धि खलं यदरुश प्रभम् । 

स॒क्मारे शिशौ इद्ध ख्डुकोष्ट च तत् शुभम् ॥” 

इति चरर कल्पस्थगने सप्रमेट््याये॥ 

“अरुणाभं ठटन्मूलं खष्ठ' शल विरे ष्वने ॥” 

षति सुश्रुते खचस्थाने ४४ अध्यायः॥) 

रक्तदन्तिका, स्त, (रक्ता दन्ताः अस्याः) 

रक्तदन्ता + स्वार्थे कन् । टापिच्त इत्वम् । ) 
चर्डिका।यथा,- 

“भक्तयन्याख तानुग्रान् वैपत्वित्तान् मडा- 
सुरान् । 

रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ 

ततो मां देवता; खगं मद्येलोके च मानवा; । 
स्तुवन्तो याहरिव्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् \” 

इति माकंखडयपुराणे देवौ माहातमयं । ६१ ।४.॥ 
रक्तदला, स्तौ, ( रक्तानि दलान्यस्या;)) नलिका । 

चिविल्िका। इति राजनिर्षंण्ट; ॥ 
रक्तडक्, [श ] पुच्छी, (रक्ता टक् उष्टियंस्य । ) 

कपोतः । 

शिष्ट, चि॥ 

कम् । इति चिकाषश्रेषः॥ ( अस्य पायो 

यथा,- 
“गीरिकं रक्तधातुश्च गरेयं गिरिजन्तथा । 
सवथैगरिकन्लन्यत्ततो रक्ततर हि तत् ॥” 
इति भावप्रकाश्रस्य पून्मखदख् प्रथमे भगे +) 

ताश्म् । दति राजनिषेयट; ॥ रक्तवशेधातु 
माचच्च। 

रक्तनालः, पू, (रक्तो नालोढस्य। )-जोव्शाकः 
ति राजनिघेखटः॥ ( विवरणमस्य जौव. 
श1कशरन्दे विधेयम् ॥ ) 

रक्तनासिकः, पु, ( रक्ता नासिकास्य। ) पेचकः। 

इति शन्दरब्रावलौ | लोहितनासायुक्ते, चि + 
रक्तपः, पु, (रक्तं पिवतीति। प्रा+कः।) 

रात्तसः। इति मदिनी । पे, २११ रक्तपान 

क्ैरि, चि॥ 

रक्तपचः, पु, ( रक्तौ प्रतौ अस्य । ) गरुडः । एति 
केचित् ॥ 

रक्तपचिका, श्छ, (रक्तानि पत्रारयस्याः; । स्वार्थं 
कन् । टापि अततत इत्वश्। ) नाकुलौ। रक्त 

पुननेवा। इति राजनिर्घण्टः ॥ लोह्ितपच्रश्च । 
रक्तपदौ, च्छो, सुद्रटचविद्रोषः। यथा,- 

^ श्रमी पचा रक्तपदौ समङ्गाञ्जलिकारिका ॥* 

स्ति नटाधरः॥ 

रक्तपद्मः, प कै, ( रक्तो रक्तवथों पद्मः ) रक्त 
वशेकमलम् । तत्पायः । रंक्तसरोरुष्धम् २ 
रक्तोत्पलम् ३ कोकनदम् ४। इत्यमरः; १। 
१० । ४२ ॥ अस्य प्रमाथं वथा,- 

“येषा ललितकान्ताख्या देवौ मङ्गलचख्िका । 
वरदाभयहस्ता च दिथना गौरदेष्िका ॥ 
रक्तपरद्मसनश्या च जटासुकुटमख्डिता॥ 

इति केचित् \॥ रक्त वे चच्चुधि- 

| 
रक्तधातुः. पु, (रक्तो रक्तवर्णो धातुः।) गरि 

रक्घपि 
रक्तकौ षेयवस्तरा च स्मितवक्ना शुभानना । 
नवयौवनसम्यन्ना चाङ्गे ललितप्रभा ॥” 

इति तिथ्यादितत्छम् ॥ 

रक्तपह्लवः, पु, ( रक्ताः षल्लवा अस्य । ) यश्ोक- 

उत्तः । इति राजनिर्षणटः ॥ लोहितपच्र्च ॥ 
रक्तपा, स्तौ, (रक्तं पिबतौति। पा+कः+ 

स्यां टाप् । ) जलौका। डाकिनौ। इति 
मेदिनौ । गे, २१ ॥ श्रोणितपानकभैरि, चि 

रक्तपाकौ, श्तौ, ( पच्यते इति। पच् + घम् । 

रक्तः रक्तवणेः पाके यस्याः। ) दृतौ । इति 
राजनिघेर्टः ॥ । 

रक्तपाता, च्छ, (रक्तं पातयतौति । पत+ णिच् 

+अच् । स्वियां टाप्) जलौका! इति 
शब्द्रन्नावल ॥ 

रक्तधादः, पु, ( रक्तौ पादावस्य । ) शुकपक्तौ । 
इदि हेमचन््रः 1 (यथा, रामायण अ।६।५७। 

५^रच्ोगणस्योपरिद्टात् परिभ्रमति कालवत् । 

कपोता रक्तपादाश सारिका विदता ययुः ॥” 
तथा च यान्नवल्कयाः। १९।९७५ । 
^चाषांख रक्तपाद सौनं वज्ञरमेव च । 
मलं च कामतो जग्धुः सोपवासं 

चरेत् ॥“ } 
लोह्ितचरणयुक्त, चि ॥ 

रक्तपादौ, च्छौ, (रक्ताः पादा अस्याः) 

लब्नालुः । ( अस्याः पर्यायो यया,- 
“लव्नालु; स्यात् प्रमौपन्ना समङ्गा जल- 

कारिका। 

रक्तपादौ नमस्कारो नारा खदिरके्यपि ॥* 

इति भावप्रकाश्स्य पूम्बखक्छे प्रथमे भागे 1) 
इंसपदौ । इति राजनिघेशटः ॥ 

रक्तपायिनौ, ची, (रक्तं पातुः शौलमस्याः। 
पा+णिनि। च्ियां ङौष् । ) जलौका। दति 
रालनिधेगटः ॥ 

रक्तपायौ,. [न् ] चि, (रक्तं पातु ग्नौलमस्य। 
पा+खिनि;।) रक्तपानश्रौलः। इति वलकर- 
शम् ॥ 

 रक्तपारदं, ज्ञौ, ( रक्तं रक्ते पारदम् ।) हु 
लम् । इति इारावलौ । १५५ ॥ जटाधर, पु ॥ 

रक्तप, ज्ञी, (रक्तं रक्तव्थे पिखडभिव।) 
जवापुष्यम् इति श्ब्दरत्रावलौ॥ 

रक्तपिछकः, पु, ( रक्तपिरडमिवेति। रक्तपिर्ड+ 

इवाथ कन् । ) रक्तालुः। इति राजनि गट; ॥ 
रक्तपित्त,क्तौ,(रक्तटूषकं पित्तमिति। मध्यपदलोपौ 

कम्भधारयः। “रक्तश्च पित्तश्च रक्तपित्त 

मिति इन्द इति सुश्रुतः । र क्त्च तत् पित्तश्धेति 

रक्तपित्तं रागप्राप्रं पित्तमिति कम्मधारय इति 

चरकः ।* ) रोगविशेषः । तस्य निदानं.यथा, 
धन्वन्तरिरुवाच । 

“अथातो रक्तपित्तस्य निदानं प्रव्ाभ्यद्म् 1 

भ्टशोष्यतिक्तकदृन्बलवणादिविदाह्िभिः॥ 

कोदवोद्ालकेशान्येस्तदु सरतस वतः । 
पितं पित्तल; पिततं द्रवं रक्तञ्च म-छयेव् ॥ 
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रक्तपि 
ते मिथस्तुल्यरूपत्वमागम्य याप्रवेस्तनुम् । 
पित्तरक्तस्य विकते; संसगाद्षणादपि। 

गन्धवर्णानुठत्तषु रक्तन यप्रद्श्ति। 

प्रभवव्यटजस्तसात् छोहतो यजनत तत् ॥ 

शिरोगुरुतसरुचिः शौतेच्छा मधुकोत्कफः। 

करदिंटटकदिवेभव्छं काशः खासो भमः कमः। 
लाहितोढलोहहितो मद्यामगन्यास्य श्च विच्वर;। 

सक्तह्टारिद्रहरितवणंला नयनादिषु ॥ 
नौललोहितपौतानां वर्णानामविचेतनम् । 

स्वप्रे तटथघम्भिलवं भव्यस्सिन् भविष्यति ॥ 

ऊङ्े नासान्तिकर्णास्येम्मषएयोनिगुदेरधः। 

कुपितं रोमङ्पेश्च समस्तेस्तत् प्रवरुते ॥ 

ङ्गं साध्यं कफादट्यस्नात् तह्िरेचनखाधितम् । 

बङ्णौषधय्च पित्तस्य विरेको हइ वरौपद्धय् : 

च्अनुलन्धी कफो यञ्च तच तस्यापि श्ुहिक्रत् ' 
कथाया; स्वाद्तो यस्य विशुद्धे छेष्मलोष्हितःः ॥ 

कटुतिक्तकव्राया वाये निसर्गात् कषावद्धाः। 
अधो याप्यच् नासुश्रात् तत् प्रवद्धंनसाधनम् ॥ 

अल्यौषध्रष्च पित्तस्य वमनं ननु चौषधम् । 
अनुबन्धि च लोपस्य श्चान्तपित्तनरस्य तत् ॥ 

कषायाश्च हितास्तस्य मधुरा खव केवलम् । 

कफमारुतसंस्य टमसाध्यसुपनायनम् ॥ 

असह्यप्रतिलोमत्वादसखाध्यादौषधस्य च। 
नदि संशोधनं किञ्चिदस्य च प्रतिलोमनम् ॥ 

शोधनं प्रतिलोमश्च रक्तण्त्त विनिल्नितम्। 
र्वमेवोपशमनं स्श्रोधनमिष्यते॥ 

 संरष्वाह दोषेषु सतया इट् नं हितम् । ` 
तच्च दोषोएच गमनं शिवास्त्र इव लच्यते। 

उपद्रवाश्च विज्ञतं फलतस्तेषु चाधिकम् ॥” 

इति गारुड ९५३ अध्यायः ॥ # ॥ 

तस्यौषधं यथा,-- 
“चिता चिफला श्यामा पिष्यलौ शक्रा मधु। 
मोदकः सन्निपातान्तो रक्तपित्तच्वरापदहः॥ 

वाश्रायां विदयमानायामाश्रायां जौवितस्य च । 

रक्तपित्तौ चयौ कासौ किमधेमवसौदति ॥ 

च्टरूषकण्टह्धौकापच्याकाथः सशकंरः | 
च्तौद्राए्यः कासनश्वासरक्तपित्तनिवष्टेय; ॥* 

इति गारुड ९७8 ध्यायः ॥*॥ 
अपि च। ^तच्र रक्तपित्तस्य निटानपून्विकां 
संप्राप्निमाइ। 

घम्भव्यायामशोकाध्वदयवायेरतिसेवितेः 

तौच्छोष्णत्तारलवणेरन्बे; कटभिरेव च । 

पित्तं विदग्धं खगुणेव्िददल्याशु श्ोखितम् ॥ 
तौच््छं मरिचादि। उष्णोमितापादिः) चतारो 
यवच्चारादिः। षिदण्धं दूषितम् । खगुरी 
स्कार गीस्ती च्छा 1दिभि; । गुरोरिति बद 
त्वेन तौच्छाान्बलवणकटवाघम्भादये रद्यन्ते । 

विदहति दूषयति ॥ # ॥ रक्तपित्तस्य सामान्घ- 

लच्तयमा। 
“ततः प्रवकनैते रक्तङ्धं वाधो हिधापिवा।' 
रक्तमिद्युपलच्चणम् । तत॒सं सगि पित्तच्च । अत- 
ख्व रक्तश्च पित्तश्च रक्तपित्तमिति इन्द द्रति 
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रक्तपि 
सुश्तः ॥ रक्तञ्च तत् पित्तश्चति रक्तपित्तं राग- 
प्राप्रं पित्तमिति कम्भधारय इति चरकः।॥ 
मार्गानादइ। 

'ऊङ नासाच्तिक्गास्येम्मएयोनिगुरेरधः। 

कुपितं रोमङ्रपेश्च समस्तेस्तत् प्रवत्तते ॥ 
कुपितमतिक्रुपितम् ॥#॥ पून्वरूपमाइ । 

"सदनं श्रोतकामिलं कण्ठधूमायनं वमिः । 

लोहगन्धिञ्च निश्वासो भवव्यस्िन् भविष्यति ॥' 
विषिद्धं रूपमाह। 

“खान्द्रं सपाण ससत हं पिच्छलद्छ कफान्वितम् 
प्रयावारुणं सफेरच्च तनुरूच्षद् वातिकम् ॥ 

रक्तपित्तं कषायाभं कषां गोरट्सन्रिभम् । 

मेचकागारधूमाभमञ्जनाभच्च पेत्तिकम् । 
सुखटलिङ्क संसर्गा चिलिङ्क सान्निपातिकम् ॥' 

सपाण्ड देषत्पाष्ड । परि ्छलं मयरपिच्छच्छवि- 
यक्तम्! छां कच्नलाभम् । मेचकं च्िक्रण- 

छष्छरणेम् । अञ्जनं श्रोतोभञ्नं तद्ाभम् ॥*#॥ 
संसर्गाविश्रोषेण मागेभेदमाद । 

“ऊङ्ंगं कफसंखरटमधोगं मारतानुगम् । 

द्धिमागे कफवाताभ्यां उभाभ्यां तत्मवतैते ॥*#+ 
उपद्रवानाह। 

(दोब्च्यश्वाखकासल्वरवमथमदाः पाता 

दादरा 
सक्तं घोरो विदादसछषटतिरपि सदा हव्य 

तुच्छा च पौड़ । 
ष्या कोस्य मेदः शिरसि च तपनं पूति- 

नि्धौवनच्च 

इषो यंक्तेए्विपाको विहछलतिरपि भवेदक्तपि- 
न्तो परसर्गा; ॥' 

उपसर्गां उपद्रवाः। विक्नतिमेखप्र्ालनाभ- 
त्वादि; ॥ # ॥ साध्यत्वादिकमाड। 

'ख्कदोषाजुगं साध्यं हिदोषं याप्यसुच्यते । 
यच्िदोषमसाध्यं स्याच्मन्दासेरतिवेगवत् ॥ 

ऊढं खाध्यमधघो याप्यमसाध्यं युगपङ्गतम् । 
धिभिः चौण्टेहस्य ठडस्यानस्रतश्च यत् ॥' 
साध्यमाइ । 

(कमा बलवतो नातिषैगं न चोल्ितम् । 
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्याच्चिर्पद्रवम् ॥› 

सखे काले हिमशिशिरयोः॥#॥ असाध्यमाह । 

"मांसप्र्षालनाभं कथितमिव च यत् कदंमष््मो- 

निभंवा 

भेदः पूयाख्कल्पं यदिव यदिवा पङ््जंवा 

कफाभनम्। 

यत् छष्णं यच्च नलं श्टशमपि कुणपं यच 

च्चोक्ता विकारा- 
सह्ृव्नैय रक्तपित्तं ए॒रपरतिधयुषा यच्च तुल्यं 

विभाति ॥' 

उक्ता विकारा दौबवल्यादयः। सरपतिघनुषा 
तुयं नानावणेम् । 

श्येन चोपदतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः। 
पश्यद्श्यं विवच्वापि तच्वासाध्यमसं शयम् ॥ 

येन रक्तपित्तेन उपहतो मनुष्य; डश्यं घटपटा- 

रक्तपि 

दिवां वियच्च रक्तं पश्यति ख नश्यति वियचापि 

अटश्यमपौ्यथेः ॥ # ॥ अरि दटमाइ । 

(्लोष्ितं देये दट्यस्तु वह्ृ्रो लोहिते णः । 
लोह्ितोदृगारदग्रौं च ज्यति रक्तपित्तकः ॥` 
लोदितोद्गार्दश्यौं याधिमद्िन्नोदूगारमपि 
लोदितं पश्यति इत्यथः; ॥#1 अथ रक्तपित्तस्य 

चिकित्ा । 

“पित्ता स्तम्भयेन्नादौ प्रटत्तं बलिनोऽचरतः । 
त॒पाण्डयहणोरोगश्नोदगुल्दाज्वरादिछत् ॥ 
श्ालिषच्िकनौवारकोरदूषप्रसाधिकाः। 
श्यामाकाच्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम् ॥' 

पियज्घुः; कङ्क; । 

(मखरस़॒चण्काः समकुष्टाएकौफलाः। 

पशस्ता; खपयघाथं कलिता रक्तपििम!म् ; 

दाडङ्मिमलकं विद्धानस्ताथं चापि दापयेत । 

पटोलनिम्बवेचाग्र्च्वेतसप््नवाः ॥ 

एकाय णाकसात्मयरानां तखलौयादयो हिताः) 
पारावतान् कपोतांश्च लानाजकताचवककान् ॥ 

श्रन् कपिञ्जलानेणान् हरिणान् कालपुच्छ- 

कान् । 
रक्तपित्तरान् विदाद्रसांस्तषां प्रयोजयेत् ॥ 

ईैषदस्बाननम्ब्ांख तष्टष्टान् ससेन्धवान् । 
कफानुगे यषश्राके दद्याद्वाताडुगे रसम् ॥ 

पथ्यं सतिलयुषेण ससितालालश्रक्तुभिः । 

धान्याकधाच्रौवासानां द्रान्तापर्पटयोह्दिमः। 
रक्तपित्तं ज्वर दां ठषां शोष नाशयेत् ॥ 
घान्याकादेहिमः॥.# ॥ 
दोवेरसुतपलं ध्यान्यं चन्दनं यश्िकाग्दता। 

उषौर्च ठषश्चषां काथं समधुगशकरम् ॥ 

पाययेत्तन सद्यो हदि रक्तपित्तं प्रणश्यति। 
रक्तपित्त जयद्यख ष्णां दाद्धं ज्वर तथा ॥#। 
पुराणं पौनमानौय कुद्माखस्य फलं टप्रम् । 
तद्वौजाधारबौनत्वकशिरागरन्धं समाश्वरेत् ॥ 
ततस्तस्य तुलां नौत्वा पचेच्नलतुलाङ्ये । 

तस्िन्नौरेष्डवशिरे तु यत्रतः शौतलोकते ॥ 
लानि कुष्राख्खखानि पौड्येड् एवाससा । 

यत्रतस्तच्जलं नौत्वा पुनःपाकाय धारयेत् ॥ 

ङुश्राखं शोषयेद् घम्म ताश्नपाच्रे ततः च्विपेत् 
्िप्रा तत्न इतप्रस्थं कुश्माखं तेन भव्नयेत् # 

मधुवे तदालोक्य तच्नलं तच्च नि; च्तिषेत् । 

चितायाश्च तुलां तच्र च्विप्ुः तल्ले्टवत् पचेत् ॥ 

सपक पिष्यलौशुष्छौजोरा्णां इ परलेएटयक् । 
एयक पलादं धन्याकपरचेलामरिचं तच्चम् ॥ 
चगेमेषां च्विपेत्तच ताद त्तौदमावपेत् । 
रखुतत् पलमितं खादेदयवाभिवलं वथा 

खरकुश्माणलेोभ्यं रक्तपित्तं विनाशयेत् । 

पित्तज्वरं ठषां टां प्रदरं छश्रतां वमिम् ॥ 

स्वरभेदं सद्धद्रोगं कासं शासं षतं चयम् । 
नाश्यद्यव ठष्योभयं हंहो बलवद्वनः ॥' 

इति खर्डकुद्माखावलेष्टः ) # ॥ 

णतावरीग्रलकस्कं कल्कात् चौर चतुम् । 

चौर तुल्यं इतं गद्यं सितया कल्कतुख्यया ॥ 



गरक्तपि 

हतश्चेधं पचेत्तत्त पलादं लेष्येत् सदा । 
रक्तपित्तं न्पित्तं चयं श्वासश्च नाश्रयेत् ॥' 

श्रतावरौपाकंः। इति रक्तपित्ताधिकारः॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

( सधास्य सनिदानपूमरूपलचयं सम्या । 

“पित्तं यथा भूतं लोद्दितपित्तसंज्ञां लभते 
सत्तथाजुयास्यास्यामः। यदा यस्तु जनतुयेव- 
कोद्ालककोरदूषकप्रायार्यन्नानि नियं सरक्ते 

ष्टश्रोष्तौच्छामपि चान्धदन्रजातं निव्यावमाष- 
सुलत्यच्षारखूपोपदहितं टधिमणोदश्छित् कड़्ग्ब- 

काञ्चिकोपड्ितं वारादहइमाद्िषाविकमद्यगद्य- 
पिशितं पिण्थःकं पिणडालकशाकोपद्हितं 

खलक-ध्येपलन्ुगकरञ्जश्युकखरयूषभूस्तण्क- 
द्ुभनलरपङ्ठरकणीरकालक-पर्णासन्लवक- 
किजभकोपदंशं उुरासौ वीरतुषोदकमेरेय- 
मेदकमधुखकङुवरवदरान्छप्रायाजुपानं पिशान्नो- 
तरभूयिषसुष्याभितप्रो चातिमाच्रमतिवेलं वा 

पथलखा समश्राति ` रौद्धियोकलकङ्ापोतं वा 
सपेपतेलचलार सिद्धं कुकलत्यमाषपिणयाकलाग्बव- 
लकु चपः शौक्तिकेवा वड च्ौरमाममतिमाच- 
मथवा पिबद्युष्छाभितप्स्तद्येवमा चरतः पिततं 
भरकोपमापद्यति । लो शित्च खप्रमायमतिवन्तेते। 

सखिन् प्रमायातिप्रहत्ते पित्तं प्रकुपितं श्रौर- 
मनुखपेदटृयरेव यशतशनोहप्रभवानां लोह्हित- 
वदानां श्रोतखां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि सखा- 

न्धासाद्य प्रतिपद्यते तदेव लोहितं दूषयति। 
सं सर्गान्तलोँषितप्रदूषणाल्लोितगन्ववर्णाबु- 
विधानात पित्तं लोष्ितमिद्ाचच्चते। तस्ये- 
सानि पबवरूपायि। तद्ूयया। अनन्नाभि- 

लाषो सक्तस्य विदाः शुक्ताग्बरसगन्ध उद्- 
जर च्छन्द षोएभोच्छागमनं कदि सस्य वोभक्यता 
स्वरभेदो गाणां सदनं परिदाह स॒खा- 
ह्ुमागम इव लोहलोहितमल्छामगन्विल- 
मपि चास्यस्य रक्त रिस इ रिद्वत्लमङ्ावयव- 

लम्भ च-खेदलालाधिङ्ागकास्यकणेमलपिड्- 
कोलिकापिडकारामसंवेदगालोद्िवनोलपौतस- 

श्यावावामचिष्रसाख्च रूपाणां खश्रदथेन- 
मभौच्छमिति लोह्ितपित्तपून्धरूपाखि । उप- 
अवास्तु खलु दौन्वल्यारोचकाविपाकश्वाख- 
कासल्वरातौखारशोफशोषपष्डुरोगखरमेदाः। 
मार्गो पुनरस्य हौ ऊदष्वाधसख सद्वद्षश्मणि 
शरौरे छश्रसं स्गाट्बं प्रपद्यमानं कणेनासिक्षा- 
नेचाच्येभ्यः प्रच्यवते \ बह््वाते तु शरौरे वात- 
संसगादधः प्रपद्यमानं सखचपुरौषमार्माभ्यां 
भ्रश्यवते । वह्वातञ्चश्मणितु ्ररौरे छद्मवात- 
संसर्माद्ह्ावपि मार्गौ प्रषद्यते। तौ मार्गौ 
श्रपदयमानं सर्वेभ्य रत यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्य 
वते शरौरस्य। तत्र यदूंभागं तल्वाध्यं विरे- 
नवनोपकरमणौयलात् बहौ षधत्वाच \ यदधो- 
भागं तद्वाप्यं बमनोपक्रमणौवत्वात् अरूपौषध्र- 
त्वाच्च । यङ्भयभामं तदसाध्यं वसनविरे्तना 

योगिल्ादनौषघलःच ! रक्तपितप्रकोपस्त॒ खलु 
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रक्पि 
पुरा दत्षयन्नोडंसे सद्रकोपामश्यासिना प्राणिनां 
परिगतश्रौरप्राणानामनुल्वरमभवत्। तस्या- 

शुकारिणो दावासेरिवापतितस्याद्ययिकस्याशु 
प्रशान्तौ यतितं मात्रां दें काल्ाभि- 
समोच्य सन्तपंशोनापतर्पेशेन वा ग्टडमधुर- 
गिश्चिरतिक्तकषायेरभ्यवद्धाय प्रदेषहपरिषेका- 
वगादसंस्यशंनेवेमनादवां तच्नावहितेनेति ॥” 
संच्ेपतोर्स्योपशमनोपायो वथा,-- 

“साध्यं लोद्धितपित्तं तद् यदङग प्रतिपद्यते । 
विरेचनस्य योगित्वाद् वद्ूत्वाद्धषजस्य च ॥ 
वमनं न्धि पित्तस्य इरे श्षटसच्यति । 

यञ्च तत्राजुगो वायुस्तच्छान्दे चावरं मतस् ४ 
स्याच्च योगावद्न्तत्र कायं तिक्तकानि च। 
तख्षाद्याप्यं समाख्यातं यद्रक्तमनुलोमगम् ॥ 

रक्तयित्तन्तु य्ार्गौ इावपि प्रतिपदाति। 
अाध्छम्रभि सज् जेयं पूर्नोक्तादपि कारणात् ॥ 
न्ि संष्योनं किख्विदस्तयस्य प्रतिमागेगम् । 
प्रतिमागेच् हरणं रक्तपित्तं विधौयते ॥ 
रखुवमेवोपशमनं सब्वश्यो नास्य विद्यति । 
खंख्टषु च दोषेषु खनलिच्छमनं मतम् ॥ 

च्युक्तं चिषिधोषके रक्तं मागेविश्ेषता ॥ 
रुभ्यस्तु खलु हेतुभ्यः किख्डित् साध्यं न सिध्यति। 

परष्योपकर राभावात् दौराल्मपादेद्यदोषतः ॥ 
च्कम्भतखख साध्यत्वं कच्िद्रोगो सिवत । 
त्र साध्यत्वमेकं स्यात् साध्ययाप्यपरि- 

क्मात्॥ 
श्क्तपित्तस्य विश्वानमिदं तस्योपदैच्यते । 
यत् छषामयवा गौलं यहा शक्रधगुव्यभम् ॥ 

रक्तपित्तमसाध्यन्तदाससो रञ्जनच्च यत्) 
श्टश पूद्यतिमाचश्ड सर्व्वोपद्रववच्व यत् ॥ 

वलमांखच्तये यच्च तच्वरक्तमखिद्धिमत् ॥ 

येन चोपदतो रक्तं रक्तपिक्तेन मानवः। 
पश्येदट्डश्य' वियच्ेव तच्वासाध्यमसं श्रयम् ॥ 
वच्राखाध्यं प्ररिव्यज्यं यायं यत्नेन यापयेत् । 
साध्यष्वावद्डितः सिद्धभ षले; साधये द्धिषक् ॥ 
कारयं नाम निवत्त पूजरूपाण्युपद्रवान् । 
मार्गो दोषाडुबन्धश्च साध्यतवं ब च हेतुमत् ॥ 
निदाने रक्तपित्तस्य याज्धार पुनच्धसुः। 

बौतमोदरजोदोषलोभमानमदस्य हः ४५ 

दति रके निदानस्थाने दितोयेग्ष्याये ॥ #॥ 

अथास्य चिकिल्वायां रखा; । 
“खतं गन्धं माखिकद्ेव लौं 
म्पे एष" चफलेनोदकेन । 
लोहे पाच्च गोमयैः पाचयित्वा 
रा्नौ दद्यात् रक्तपित्तप्रशान्द्े ॥ 

इति सुधानिघौरसः ॥ 
ऋटताभसण्डतौच्छणष्च माच्तिकं रसतालकम् । 

मन्धकष्ड भवेत्तल्धं यटटिदा चान्टता्रवेः ॥ 
दिमेकं मरथेत् खल्पे खिताचौद्रयुतावटी । 
माषामाच्रा निद्न्त्याशु रक्तपित्तं सुदारुणम् । 

च्वरं दाष ठषां बान्तिं शोषं पित्तान्तको रसः ॥ 
इति रक्तपित्तान्तको रषः । 

गक्तपि 
श्रकंरातिलखं युक्तं चिकत्रययुतन्त्यः । 
रक्तपित्तं निद्न्त्याशु अस्वपित्तद्रं परम् ॥ 

इनि शर्करादं लौहम् ॥” 
इति दरेयकरसेन्रसारसंयहे रक्तपित्ताधिकारे॥ 
अथास्य पथ्यापथ्यविधिः। 

“अधोगते छदेमम्दइं मिगेमे 
विरेचनं स्याद्भयन्न लङ्घनम् । ` 

पुरातनाः षटटिकशालिकोद्रव- 
प्रियङ्कुनौवारयवपसातिकाः ॥ 
सहा मद्रा णकास्तु वर््यो- 
सकुशट्काश्िङ्गटवन्निमस्याः । 

प्रश्न; कपोतो इरिरो नर्द 
प्ररालिपारावतवरक!श्च ॥ 

वक्रा उरणभ्नाख सकालपुच्छाः 

कपिञ्जलाख्चापि कषायवगेः । 

मवामजायाच्च पयो इतश्च 

छतं मश्िष्या; पनसं पियाक्म् ॥ 

रम्भाफलं कश्चटतण्ुलोय- 
पटोलषेचायमदाद्धेकाणि । 
पराणकुष्माखफल्च पक्त 

फलानि तद्रौजजलानि वासा॥ 

ख्खादूनि विम्बानि श्व दाडिमानि 

खच्छरघाच्नोमिषिनारिकलम् ॥ 
कशनोरुष्टङ्गाटमरुष्कराणि 

कपित्यश्रालकपरूघकाणि ॥ 

भूनिखश्राकं पिषुमदं पतं 
वुम्बौकलिङ्गानि च लाजसक्तः । 
द्ाच्चा सिता मान्तिकमेच्तवख 
श्रौतोदकष्ौद्धिददारि चापि॥ 
सेकोभ्वगा; शतधौतसखपि- 
रभ्यङ्गयोगः शिशिरप्रदेष्ः। 

हिमानिलश्वन्दनमिन्द्पादाः 

कथा विचिच्राञच्च मनोभ्नङ्ला; ॥ 
धारारहं भूमिरदं सश्यौतं 
वैड्सक्तामणिघारणच्च । 
रम्भोत्मलाम्भोरुहपचशरम्या 

त्ौमाम्बरच्योपवनं सुशौतम् ॥ 
प्रियज्कुकाचन्दनरूषिताना- 

मालिङ्गनष्चापि वराङ्गनानाम् । 

पद्माकराणां सरितां इदानां 

च्न्द्रोदयानां हिमवद्रौणाम् ॥ ` 

सश्ौतलानां गिरिनिभौराणां 
खतिः प्रशस्तानि च कौक्तितानि। 
प्रखोरनोरः दिमवालुका च 

, भिक बरणां शोखितपित्तरोगे +“ 

अथापथ्यानि। 

«+दायामाध्वनिषैवणं रविकरस्तौच्छानि 

कम्माणि च। 

च्ोभो वैगविधारणख्धपलता हस््यश्वयानानि च॥ 
खदाखसतिघूमपानस्चरतक्रोघाः ङुलल्थो गुडो 

वार्ताकं ति्षमाषसपेषदधित्ताराणि कौपं पयः॥” 
इति वेदकपथ्यपथविधौ रक्तपित्ताधिकारः +) 



"१ "व ४ 

रक्तपु 

रक्तपिक्तहा, स्त्री, ( रक्तपित्तं इन्तौति। हन् + 
डः । च्तियां टाप्। ) रक्तप्नौ। इति शब्द 

न्वन्द्रिका॥ गंठिया दूब इति भाषा॥ 
(विडतिरस्याः रक्तप्नौ शब्दे ज्ञातया ॥) 

रक्तएुननेवा, स्तौ, ( रक्ता रक्तवर्णां पुननेवा।) 
रक्तवणेपुनने वाश्राकः। तत्पथायः;। क्ररा२ 
मखलप्रचिका ३ रक्तकाण्डा 8 वषकेतुः ५ 

लोहिता ९ रक्तपन्निका 9 वेश्राखौ <= रक्त- 
वर्षाभूः ६ शोफक्तौ १० पुष्थिका९९ विकस्वरा१२ 
विषघ्नी १३ प्राटषेरया १९ सारिखौ १५ वर्षा 

भवः १६ प्रोणपच्र; १७ भौमः. १८ पुनभेवः १६ 
नव; २० नद्य; २८१! अस्य गुणाः। तिक्तत्वम्। 

सारकतवम् । ्रोफरक्तप्रदरदोषपाख्पित्तनाश्ि- 
लवश्च । इति रालनिषगटः ॥ 

रक्तपुष्यः, धु, ( रक्तं युष्यमस्य । ) करवौरः । इति 
जटाधरः ॥ ( अस्य पयायो वथा.- 

^करवौरः श्तपुष्यः शतकुम्भोएमारकः । 
दितौयो रक्तपुष्यश्च चातो लगुड्स्तथा 

. इति भावप्रकाशस्य पून्बखण्ड प्रथमे भागे ॥ ) 

रौहितटचच; । इति शब्दमाला ॥ रक्तकाष्न- 
इच्च; । दाडिमटच्चः। वकटक्तः। इति रत 

माला॥ बन्ृकटच्चः। पुत्रागदत्तः। इति 

दराजनिषेण्टः ॥ ( रक्तवयपुष्यविगिर, चि। ) 
यथा, इतृसद्ितायाम् । १५ । १8९। 
^दनद्राधिरेवते रक्तपुव्यपरलश्राखिनः स तिल 

सन्नाः 
 कार्पासमाषचखकाः पुरन्दरहताश्रभक्ताश्च ॥") 

 रक्तपएष्यकः, प, ( रक्तं पुष्यमस्य । कन् । ) पलाश 

 खच्ः। (अस्य पयायो वधा,- 
“पलाशः किंशुकः पर्णो य्चिवो रक्तएुष्यकः । 
्ार्रषटो वातदरो ब्रह्षटच; समिदरः ६” 
इति भावप्रकाध्स्य पूम्नखण्छ प्रथमे भागे ॥ ) 
रौद्ितकश्चः। इति जटाधरः ॥ पप्पं टः । 
शाद्मलिटचच;। इति राणनिघंण्ट; ॥ 

रक्तपुष्या, शौ, ( रक्त पुष्यं चस्याः ।) शाङ्ममलि- 
इचः इति जटाधरः ॥ ( अच्छा; पथयो 

यथा,-- 
५ श्राल्यमकिख्तु भवेकोचा पिच्छला पूरणौति च। 
रक्तपुष्या श्थिरायुख करटकाप्या च वूशिनौ, 
इति भावप्रकाश पूमभखण्छ प्रथमे भागे ॥ ) 

` एगनेवा। सतृपर््यायो यचा, 
पुगनेवा परारक्ता रक्तपुष्या शिकाटिका. ६५ 

विन्दौ । तत्पथायो यचा, 
५सिन्द्रौ रक्तवौणा च रक्तपुष्पा कोमला ॥ 

4 इति भावप्रकाशः \ ) 

 रक्तपुष्िका, च्छ, ( रक्त पुष्या + कन् । टापि त 
इतम् । ) रष्लासु;ः। इति श्म्द्दच्िका॥ 

रक्त पननेवा। भूपाटकिः । इति रालनिषयट; ॥ 
रक्तपष्यो, स्तौ, ( रक्त पष्य अस्याः । रौष् । ) 

पराटलोटच्चः। इति जटाधेरः ॥ जवा। आवने- 

कोलता । गागदमनौ । कर्योटचचः। उद 

काण्डौ इति राजनिषेख्टः॥ ( षावकरौ। 

७१ 

रक्तवी 
ततृपरथायो यथा,-- 

“धातवकौ रक्तपुष्यौ स्यात कुञ्नरा मध्यवाखिनौ।॥ 

ति प्यकरत्रमालायाम् ॥) 

रक्तपूरकं, कौ, (रक्तं पूरयतौति । पर् + श्ठुल् । } 
टक्तान्बम् । इति राजनिधंशट; ॥ ( विवणमस्य 
उच्चास््रशन्दे ज्ञातव्यम् ॥ ) 

रक्तप्रसवः, पु, ( रक्तः रक्तवः प्रसवः पुष्यमस्य ।) 
रक्तकरवौरः;। इति राज- 

नि्घ॑रटः ॥ 
रक्ताम्बानः। 

रक्तपलः, पु, (रक्तं लोह्ठितवमः फलमस्य । ) 
वटटत्तः। दति जटाधरः ॥ ( अस्य परथायो 

यथा,- 
“वटो रक्तफलः श्टङ्गौ न्यमोघ; स्छन्दजो धव; । 
्तौरो वैश्रवणो वासो वद्पादो वन्ति; ॥” 
इति भावप्रकाश्स्य पूम्बखच्छ प्रथमे भागे ॥ ) 

रक्तफला, स्तौ, ( रक्तं पकदशायां लोड्िसवये 
फलमस्या; । ) विभ्विका । इत्यमरः । २। ४) 

९३६. ॥ (अस्याः प्रायो यथा,-- 

^तुद्धौ रक्तफला विम्बौ तुखिकेरौ च विभ्विका॥* 
इति वेदयकरनमालावाम् +) 

स्वशंवललो । इति राजनिर्घण्टः ॥ ( अस्याः 
पथायो यथा,- 
“खणे वल्लौ रक्तफला काकायुः काकवष्लरौ ॥* 

इति भावप्रकाशस्य पूनैखण्डं प्रथमे भागे॥ ) 
रक्तपेनजः, पु, ( रक्तफेनात् जायति इति। जन् 

डः । ) वामपागेख्थक्तोम। सत्प्धःवः। 
एस्फषः २। इति हेमचन्द्रः । ३। २६६ ॥ 

रक्तविन्दरः, पु, ( रक्तानां बिन्द्रः।) रक्तकणा। 

यथा, 
“रक्तबिन्ह्येदा भूमौ पतव्यस्य शरौरतः । 
खसुत्प्रतति मेदिन्धास्ततप्रमाणस्तदासुरः ;” 

ति माकंखूये देवौमादाल्मयम् ॥ ) 
रक्तबौलः, पु, ( र क्तवये बलमस्य । ) दाडिमः 
ति राजनिचैण्टः ॥ ( अरिटकषलः; । रौटा 
दति ख्यात; । ततृपायो वथा,-- 
^च्रिषटकस्तु माङ्गल्य: छष्णवर्णोगयेखाघनः । 
रक्तबोजः पौतफेनः फेनिलो गभेपातनः \” 

इति भावप्रकाशस्य पूरन्येखद्छे प्रथमे भागे ॥ 
रक्तं प्रोतं बौजं कारणमस्य । ) चअसुर- 
चिद्चेषः। स च शुम्भनिश्रम्भसेनापतिः देया 

इतच् । यथया,-- 

^पल्ञायनपरान् इषा रेव्यान् माढगयादितान् । 
योषुमभ्याययौ क््लो रक्तबौजो महासरः 
रक्तविन्डयेदा भूमौ परवव्यस्य शरौरवः 
ससुत्पतति मेदिग्धास्ततप्रमाणस्तदासरः 

युयुधे स गदापाथिरिच्रश्क्या महासरः; । 

तवच्चेन्रौ खवघ्येय रक्तवौजमताङयत् ॥ 
कुलिशेनाहतस्याशु तस्य सुखाव शोणितम् । 

खसुत्तस्युस्ततो योधास्तद्रपास्तत्पराक्रमाः ॥ 

यावन्त; पतितास्तस्य श्ररौराद्रक्तविन्दवः । 
तावन्त; पुरुषा जातास्तद्खौग्वलविक्रमाः ॥ 

स्या इतस्छ बहुधा प्रक्तिगरूलादिभिरुं वि । 

रक्तम 

पपात यो पै रक्तौघस्तेनासब्छतश्ोपसुराः 
तेश्वासुराखटकसम्भतेरसुरो; खकलं जगत् । 

याप्रमासौत्ततो देवा भयमाजमृरुत्तमम् ॥ 

तान् विषखान् सुरान् दृष्टा चण्डिका प्राद्- 

सत्वरा) 

उवाच कालों चासुख विस्तरं वदनं कुरु । 

मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन््न् महासुरान् । 

रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्रणानेन वेगिता । 

भत्चयन्तौ चर रगे तदुत्पन्नान् महासुरान् । 
वमेष षयं टेद्यः च्ौणरक्तो गमिष्यति ॥ 
भच्यमाणस्वया चोग्रा न चोत््ह्धयन्ति चापरे । 
षयक्रा तां ततो देवौ खूलेनाभिजघान तम् ॥ 

सखेन कालौ जणे रक्तबौजस्य श्रोणतम् । 
तस्यादतस्य देहात्तु वह स॒खाव शोणितम् ॥ 
यतस्ततस्तदक्र ण चासुणडा सं प्रतोच्छति । 

सखे ससुहता येएस्या रक्तपाताग्मद्ासुराः। 

तांश्चखादाथ चासुरा पपौ तस्य च शोणितम् ॥ 
देवौ रेन व्येण वायीरसिभिक्ष्टिभिः। 
जवान रक्तबौलं तं चासुखापोतश्नौितम् ॥ 

स प्रपात महो शस्त्रसंचसमाहतः । 
नौरक्तख मद्ोपाल ! रक्तवोलो महासरः ॥ 

सतस्ते इषेमतुलमवापृच्िदश्ा ठप ! । 
तेषां मागणे जातो ननक्तखङुदोहतः ॥ 

इति माकंखये देवौमादहाल्मयम् ॥ 
(भदिषासरपिता दानवो रम्भ रुव जन्मान्तरे 

रक्तबोजो जात;। यथा, देवौभागवते। ५। 
२। ४४--४९ । 
4न्हतं रम्भ" खमानौय यत्तास्ते परमं प्रियम् । 

चितायां रोपयामाद्स्तस्य देहस्य श्ये ॥ 

मद्धिषौ सा पतिं दष्टा चितायां रोपितं तदा । 
प्रवेष्टं सा मतिं श्वक्र पतिना ख पावकम् ॥ 

वाथ्माणापि वचैः सा प्रविश छइताश्ननम् । 

ज्वालामालाकुलं खाध्वौ पतिमादाय वह्लभन् ॥ 

मद्िषस्तु चितामध्यात् ससत्तस्थौ महावलः । 
रम्भोप्यन्यदपुः छत्वा नि; खत; पच्च वत्सलः ॥ 

रक्तौ नोटप्यसौ जातो महिषोऽपि महाबलः । 
अभिषिक्तस्तु राच्येठसौ हयारिरसुरोत्तमैः ॥ 
शवं ख मद्धो जातो रक्तवौजखख दौवान् । 

अवध्यस्तु सररेवेर्मानवेच टृपोत्तम ! ५) 
रक्तवबौजका,स्त्रौ, (रक्तो रक्तवर्णो बौ जोटस्याः। कन् 

+डाप् ।) तरदौरृश्चः । इति राज निषेरटः ४ 
रक्तमञ्जरः, पै, (रक्ता रक्तवणा मञ्जरौ। सा विदते- 

एस्यति । “अशं व्यादिश्य; च्च्च |” ५।२।६२७। 
द्यश्च ¦ ) विचुलटच्चः। इति जिकाखश्रोषः ॥ 
( शुणादयोगसय निद्धलश्ब्दे ज्ञातया; ॥ ) 

रक्तमव्छः, पै, ( रक्तो रक्तवर्णो मव्य; । ) रक्त 
वर्णो मस्त्यविशरेषः । वथा,- 

भ्यो रक्ताङ्गो नातिदीर्घो न चाष्यो 
नातिस्थलो रक्तमल्छः ख तूक्त 
श्रौतो रुच्यः पटटिलरौोपनोग्सौ 
माशं धत्ते किष दोषचरयस्य ॥* 

ति र्ालनिषेशटः ॥ 



रक्तय 

रक्तमलकः, पु, ( रक्त रक्तव्ं लमस्य । कन् । ) 
देवसषेपटन्तः | इति राजनिधेरटः ॥ 

रक्तश्ला, स्त्रो, (रक्तंखलं स्याः) टाप् ।) 

लञ्नालुडृचचः। इति राजनिषेगटः ॥ 
रक्तमेह्ः, पु, ( मेहनं मेहः रक्तस्य मेष्टः। ) 

प्रमेहरोगविश्रोषः । तस्य लक्तणं यथा,-- 

^विस्रसुषां सलवणं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥“ 

मच खचयेदिति योजनौयम् । अस्यौषधम्। 
यथा,-- 

“चन्रप्रभावचासुक्ताभ्रूनिम्बसुरदारवः। 

इरिद्रातिविषादाव्वींपिप्पलौगच चिच्रकम् ॥ 

धान्यकं त्रिफला चव्यं विड्ङ्क गजपिश्चलो। 

सवशेमाक्तिकं घं दौ क्षारौ लवण्चयम् ॥ 
सतानि टङ्कमाच्राणि संगृह्णीयात् टयक षटयक्। 

हिकथेहतलो हं स्यातुष्कर्षा सिता भवेत ॥ 

श्रिलाजत्वष्कथे स्यादष्टौ कर्षाञच गुगगुलोः। 
विधिना योजितैरेतेः कैथा गुटिका शुभा।॥ 
चन्दरप्रमेति विख्याता सव्ररोगप्रणाशिनौ। 
निहन्ति विंशतिं मेहान् कच्छरमदटविधं तथा ॥ 

चतस्र खाषसरौस्तइत् खताधातांस्त्रयोदश । 

अखृहधिं पाणरोगं कामलाख् हलौोमकम् ॥ 

कालं खासं तथा कुषटमस्िमान्यमरोचकम्। 
वातपित्तकफवयाधौन् बल्या उष्या रसायनौ ॥ 

समार्य शिवे तात् प्रयत्नात् गुटिकामिमाम्। 

प्राप्रवांश्चन्रमा य्नात् तसनाच॑न्द्रप्रभा ख्छता॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

( तथास्य लन्तगम् । यया,-- 

^विद्खः ल्षवण्सुष्ाश्च रक्तां मेहति यो नरः। 
पित्तस्य परिकोपेन तं विद्याद्रक्तमेष्धिनम् ॥* 

इति चरके निदानण्थाने चतुर्डध्याये ॥ ) 
रक्तमोचणं, कौ, ( रक्तस्य मोच्तणम् । ) शोखित- 

खाव;। वथा,-- 

“वेदनोपशमार्थाय तथा पाकश्रमाय च। 
चअिरोतृप्रतिते शोधं शोणितस्लावणख्चरेत् ॥ 
श्वरेत् कुत् । 

ख्कतस्तु क्रियाः खब्वा रक्तमोच्चणमेकतः। 
रक्तं छि वेदनाश्लं तचचन्रास्ति न चापि रुक॥ 
विवे कठिने श्यावे व्रशे चात्न्तवेद्ने । 

सविग्रोषे विद्रवे जलौकोभिः परैरपि ॥ 
शोणितखावणश्वरेदिव्यनेनान्वयः।” इति भाव- 
प्रकाशः ॥ (तथाच) 

रक्तावसेच्वमं च्वतुभिः प्रकारोभवति। 
शिराविरेचनेनापि अलावभिस्तथव च ॥ 

अच्छाश्टद्धेनेलौकाभो रक्तश्च खावचेद्वधः 
पूब्बाद् चापरान्ञं च नात्यष्ण नातिश्ौतले॥ 

यबागपरिपौतस्य शोणितं मोच्तयेद्धिषक् । 
प्िरोरोगेषु सव्वषु नाखामध्यपुटे तथा । 

अष्टं रेचयेद्यन्नात् सब्वदा भिषगुत्तमः ॥” 

र्ति हारौ शारौरस्थाने पश्चमेशध्याये ॥) 
सक्तयष्टिः, स्तौ, (रक्ता यष्िरिव। यद्वा रक्ता 

रक्तवर्णां यष्टिः श्राखास्याः।) मज्जिटा। 
इति लटाघ्रः॥ 

\७६€ 
४ 

रक्तव 

रक्तयष्टिका, स्तो, ( रक्तयष्टि+कन् । टाप् |) | 

मञ्जिष्ठा) इति राजनिषेरः॥ ( अस्याः | 
पयायो यथा,-- 

“मञ्जिष्ठा विकसा जिङ्गी काला योजनपशर्वपि । 
तास््रवल्लौ चिच्रपणौं काणडारौ रक्तयष्टिका ॥* 

इति व्रिद्यकरन्रमालायाम् ॥ 
“मञ्जिष्ठा विकसा जिङ्गौ समङ्गा काल- 

मेषिका । 

मण्डकपगीं भखौरौ भणडौ योजनवलललापि॥ 

रसायन्यरुणा काला रक्ताङ्गो रक्तयण्टिका। 

भरोतकौ च गण्डोरो मञ्जषा वस्त्ररञ्जिनौ ॥* 

इति भावप्रकाश्रस्य पूव्बेखण्ड प्रथमे भागे॥) 
रक्तयावनालः, पु, ( रक्तवः यावनाल: ।) तुवर- 

यावनालः। इति राजनिघंग्टः ॥ 

स्क्तरेणः, पै, (रक्ताः रेणवोसिन्निति।) सिन्द्- 
रम् । ( अस्य पायो वया.-- 
“सिन्दूरं रक्तरेणञच नागगभेखच सौसजम् ॥* 

ति भावप्रकाश्स्य पून्वखकछ प्रथमे भागे॥) 
पलाश्कलिका। इति मेदिनौ। ने, १५०५ ॥ 

पुच्रागः । इति राजनि्शटः; ॥ 
रक्तरेणुका, स्त्रो, (रक्ता; रेणवः; परागा अस्याम् ॥ 

कन्। टाप् च|) पलाशकलिका। तत्पायः । 
अङ्गारिका २) इति शब्दमाला॥ 

रक्तरोवतकं, कै, ( रक्तवम रवतकम् । ) मद्ा- 
पारेवतम् । इति राजनिधैरटः ॥ 

रक्तलशानः, प, ( रक्तवर्णो लशुन;।) रक्तवगं- 

सलविभरोष;। तत्प्रपथायः। महाकन्दः २ 

खञ्जनः ३ दौवेपत्रकः 8 एथुपचः५ स्थूल- 
कन्दः ६ यवनेष्ट; ७ । अस्य गुणाः । 

“णञ्जनस्य मधुरं कटु कन्दं 
नालमप्युपदिश्रन्ति कषायम् । 
पत्रस्चयसुश्न्ति सतिक्तं 
रयो लवर्मस्थि वद्न्ति॥* 

इति राजनिधेशटः ॥ 
रक्तला, स्तौ, (रक्तं लाति गह्ञातौति। ला+ 

कः । टाप।) काकतुखूो | इति रालनिषेशटः ॥ 

( विश्चेषोणस्याः काकतुखोशन्दं ज्ञातव्यः ॥ ) 
रक्तलोचनः, पु, (रक्त लोष्िते लोचने अस्य ।) 

कपोतः । इति हेमचन््र;। ४।४०५ ॥ लोदहित- 

लोचनयुक्तं, चि ॥ 
रक्तवटौ, स्तनौ, (रक्ता वटौ बटिकेव।) मद्रिका। 

इति निकाखशरोषः॥ 

रक्तवरटौ, स्तनौ (रक्ता वरटौव।) मखरिका। 
इति जटाधरः ॥ ( मखरिकाशन्दमस्या गुणा- 
दयो ज्ञेथाः; ॥ ) 

रक्तवः; पु, ( रक्तानां लोहितवर्णानां वेः 
समहोच। } दाडिमः । किंशुकम् । लाक्ता। 

बन्धकम् । निग्राद्यम्। कुसुम्भ पुष्पम् । मन्जिा, 

इति.राजनिघशग्टः 

रक्तवणेः, पु, ( रक्तः लोहितः वर्णोभ्स्यि। ) इन्द्र 
गोपः। इति राजनिधेयटः ॥ ( रक्तवशंविशिद्, 
चि। बथा, सुश्रुते खचस्थाने । ४६ अध्याये । 

रक्तशि 
«सितासिताः पौतकरक्तवर्ग्णी 
भवन्ति चेएनेकविधास्तु शिखा; ॥*) 

रक्तवद्वनः, पु, (रक्तं शोणितं वद्धेयतौति । ध + 
णिच् +चल्यः।) वार्ीङकुः। इति शब्दचन्द्रिका + 

( पारावतः । ततपरखायो वधा,- 

“पारावतः कलरवः; कपोतो रक्तवद्वंनः ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूव्येखख्छ प्रयमे भागे \ ) 

रक्तवषाभूः, स्तौ, (रक्तवर्णां वषाभू;।) रक्त- 
पुननेवा। इति राजनिघगाट; ॥ 

सक्तवसनः, पु, (रक्तं वसनमस्य। ) स्त्छासौ । 
इति हेमचन्द्रः । ३। ४७३ ॥ 

रक्तवातः, पु, (रक्तप्रधानो वातः ।) रोगविशेषः । 
अस्यौषधम् । यथा, गारुड १६३ ध्याये । 
“नारिकेलस्य परे सलं ागच्तौरेख संयुतम् । 

पिबेच्च चिविधस्तस्य रक्तवातो विनश्यति ॥ 

रक्तवालुकं, क्तौ, (रक्ता वालुका चणंमच्र।) सिन्द 

रम् । इति हारावलौ ॥ 

रक्तवालुका, स्तौ, (रक्ता वालुकेव।) बिन्द्- | 

रम् । इति श्रब्दरुन्नावलौ॥ 

रक्तदन्ता, स्त्रो, ( रक्तवणे न्तं प्रसववन्धन- 
मस्याः । ) शेफालिका । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

( शेणालिकाश्ब्दमस्या गुणादयो विद्याः ॥ ) 
रक्तटष्टिः, स्तौ, (रक्तानां ष्टिः!) रुधिरवषे- 

णम् । तत्त उत॒पातविश्रोषः;। तत॒फलं शस््रोद 

योगः । वथा । छव्यचिन्तामणौ । 
रक्तं शच्छ्ोद्योगो मांसास्थिवसादिभिसभरकः ! 

धान्यद्दिरण्यत्वक्फलकुरुमादय वपिते भयं 
विद्यात् ॥ 

इति च्योतिस्तत््म् ॥ 

रक्तशालिः, प, ( रक्तवशे; शालिः। ) रक्तवशं- 
धान्यविश्रोषः। ( यथा, सुश्रुते खच्रस्थाने । २२ 

अध्याये) ^रक्तश्ालिषट्टिकगङ्लुकसुकुन्दकपाण्ड 

कपौ तकप्रमोदककालके्यादि ॥”) तत्पायः । 

तान््र्ालि; २ शोणशालिः ३ लोहितः; ४ । 

वस्य गुणाः! मधुरत्वम् । लघुत्वम् । चखखिग्ध- 

त्वम् । बलावदत्वम् । रुचिकारित्वम् । दौषः 

नत्वम् । पश्यत्वम् । पित्तदादानिलाखनागि- 

त्वच) इति राजनिघयटः; ॥ ( तथा च । 
“रक्तश1लिवैरस्तघु बल्यो वणय ख्िदोषजित् । 
चच्ुष्यो चलः स्वयः शुक्रलस्तट् ज्वरापहः । 
विषत्रणश्ासकासद्ाइनुदद्भिपुषिदः ॥” 

इति भावप्रकाशस्य पूञ्खर्छे प्रथमे भागे \ ) 
रक्तासनं, क्तौ. (रक्तं रक्तबणं प्रास्तिवश्रौकरो- 

तौति। श्रास् +च्छः। ) षिन्दूरम्। इति हइारा- 

वल्य ॥ 
रक्तशियुः, पु, ( रक्तवणेः शिण; ) रक्तश्ोभा- 

ज्जनटठत्तः। तत्पायः । रक्तक; २ मधुरः ३ 

बह्लच्छदः 8 सगन्धः५ केशरो ६ लिहः 9 
न्गारि; ८ अस्य गुणा; । मद्ावौयत्वम् । 
मधुरत्म् । रसायनत्वम्। श्रोफाश्ानखमौः 
रा्भिपित्तङश्रनाश्िलम् । सारकत्वद्च। इति 
राजनिषेण्टः ॥ 

। 

। 



रक्तं 
रक्त यौषैकः, पै, (रक्तं रक्तवयो श्रीषे अयमस्य । 

कन् । ) सरलद्रव; । इति रत्रमाजा॥ 

रक्तष्टङ्गिकं, लो, विषम् । इति राजनिषेशटः ॥ 
रक्तसंन्नं, कौ. ( रक्तमिति संन्नास्य ।) कुङमम् । 

इति त्रिकाण्डशेषः ॥ ( गुणादयोभ्स्य कृद्कम- 

प्रा्टं विज्ञेयाः ॥) 

रक्तसन्दश्रिका, स्तौ, ( रक्ताय रक्तपानाय सभ्यक् 
दशतौति। दनृश्र + खल् । टापि अत इत्वे ।) 
जलौका । इति राजनिषेरटः 

रक्तसन्यकं, कौ, ( “रक्तं सन्ध्यवैति रघुनाथः । 

रक्तान् सन्धीन् अकति गच्छति याश्रोतौति। 

कः। इति रायसुकुटभरतमल्लिकौ 1”) रक्त- 
कक्ारम् । ततप्धायः। दल्लकम् २। इवय 

मरः । १।२०।३६॥ 
रक्तसरोरुह, क्ती, (रक्तं सरोरुचम्।) रक्त- 

पञ्चम् । इव्यमर;। १।१० 1 ४९ ॥ 
रक्तसर्षेमः, पु. ( रक्तवणे; सषेष;। ) रालिका। 

इति राजनिषेरट; ॥ । 
रक्तसद्ा, स्री, (रक्तं स्ते इति। सद~ 

च्च +टाप् 1) रक्ताम्नानः। इति राज- 

निषेण्ट; ॥ 

रक्तसार, क्तौ, ( रक्तवणेः सारोभ्लय।) रक्त- 
चन्दनम् । ( यथास्य पयायः । 
«रक्तचन्दनमाख्यातं रक्ताङ्ं चुद्रचन्दनम्। 
तिलपथे रक्तसारं ततुप्रवालफलं सतम् ॥* 
इति भावप्रकाश्स्य पू्यखच्छ प्रथमे भागे +) 

पत्तङ्गम् । इति राजनिषेरटः; \ (अस्य पायो 
यथा,-- 
“पत्तङ्खं रक्तसारद्च सरङ्गं रञ्जनन्तथा। 
पटरञ्जकमाख्यातं पत्तरच्छ कुचन्दनम् ॥*) 

इति भावप्रक्राश्स्य पू्वेखण्ड प्रथमे भागे ॥) 

सक्तसारः, पु, ( रक्तः सारो यस्य । ) अच्छवैतसः । 

रक्तखदिरः। इति रालनिषेण्टः ॥ ( अस्य 
पथायो वथा,-- 

“खदिरो रक्तसारञ् गायन्नौ दन्तधावनः । ` 
कण्टकौ कालपच्रश्च बंड्ग्रल्यखच यज्नियः ॥” 
इति भावप्रकाश्स्य पून्खद्ह प्रथमे भागे ५ 
रक्तं खारो यस्येति ¦ शौोणितसारयुक्त, चि । 
यथा, टदतुखं हि तायाम् । ६< । ६७ +` 

“तादो दन्त पालौ जिङ्ाने्रान्तपायुकर- 

चरमः । 
रक्ेस्तु रक्तसारा वद्सुखवनितःं चयुता; १) 

रक्तसौगन्धिकं, ङ्गी, ( रक्तवे सौगन्धिकम् । ) 
रक्तकच्ारम् ' इति जटाघरः;॥ 

रक्तख्ावः, पु, ( रक्तं खावयतोति। ख + णिच् + 

च् 1) वेतसाम्बः। इति जटाधर; ॥ (रक्तस्य 
खाव;।) रक्तपतनम्। (यथा, दृहतृसं िता- 

याम् । ८5 ।३५॥। 

“कलो नेकंतभागे रक्ता वोथ शस्तरकोपश्च। 
अपराद्ये चमेकतं विनश्यते चर्मकारभयम् ॥) 

रक्तदसा, स्तौ, (रक्ता; वश्ौभूताः हंसा अन्न ।) 
रागिणोविष्रोषः। इति हलायुधः ॥ 
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रक्ता, सौ, (रक्त-+-टाप्।) गुञ्ञा। ( 
प्रायो यथा,- 

“रक्ता सा काकत्िश्चो स्यात् काकानन्तौ तच 

रक्तिका। 

काकादनौ काकपीलु; सा द्छता काकवल्लरौ ॥* 

इति भावप्रकाश्रस्य पूर्वखण्डे प्रथमे भागे ॥ ) 
लान्ता मञ्िा। उष्ुकाणो। इति राज- 

निचेण्टः ॥ 

रक्ताकारः, पु, (रक्तवणं अकारः अवयवोस्य।) 
प्रवालः। इति राजनिषेण्टः ॥ ( विगरेषोण्स्य 
प्रबालश्ब्द विज्ञेयः ॥ ) 

रक्ताक्तं ज्ञे, (रक्तन रक्तवर्णेन अक्तं स्रन्तितम् |) 
रक्तचन्दनम् । इति जटाध्ररः॥ शोखित- 
मिश्रिते, चि॥ 

रक्ताः, पु, (रक्तं लोहिते अच्तिणौ अस्य । 
“अच्छणोभ्टशेनात्।* ५।४। ९ । दरति 
अच् ।) मद्धिषः। पारावतः। चकोरः 
क्रः; । इति मे्दिनौ। षै, ४४॥ सारसः; । इति 

राजनिषेरटः 1 ( अन्दविशेषः । वथा, इ इत्- 
संद्धितायाम् । <। ५१ 

“रक्तात्तमन्दं कथितं तोयं 

यिन् भयं दद्िलतं गदाश ॥” ) 

रक्तवये चचचु्क्त, चरि । ( यया,रामायये । 
२।८८। १६ । 
«“कथमिन्द्रौवरश्यामो रक्तात्षः प्रियदश्रंनः। 
सखभागौ नदु;खार्ो शयितो सेवि राघव;॥” 

अयन्तु सद्ा लच्छौयुक्तो भवेत् । यथा, च्योतिः- 
सागरे । 

«न गरीस्त्यजति रक्तातच्तं नाथे; कनकपिङ्गलम् । 
न दौषैवाडमै शये न सौस्यं प्रइसन्मखम् ॥”) 

रक्ताङ्गं, क्तौ, ( रक्तवणेमङ्गमस्यय । ) - विहमः। 
ङ्कम् । इति मेदिनो । गे, ४८॥ (रक्तचन्द- 
नम् । वथा, भावप्रकाशे पूम्बेखच्छ प्रथमे भागे । 
^रक्तचन्दनमास्यातं रक्ताङ्गं ुद्रचन्दनम्। 
तिल रक्तसारं तत्प्रवालफलं स्तम् ॥” ) 

रक्ताङ्गः, पु, ( रेक्तमङ्गं यस्य । ) मङ्गलयदह; । 
कम्यि्न; । इति मेदिनौ। गे, ४७ ॥ ( अस्य 

पथ्चायो यथा, वेद्यकरत्रमालायाम् । 
^कम्पिक्ञकस्तु रक्ताङ्गो गुखारोचनिकेति वा॥* 

 ^कम्थिक्लः कक्तेश्खन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनोपएपिच॥” 
इति भावप्रकःश्रस्य पून्नखख्े प्रथमभागे ॥ ) 

प्रवालः। मत्कुणः । इति राजनिषेष्टः ॥ 
मण्डलम् इति शब्दरनावलौ ॥ (नागविशेषः । 
यथा, मद्णाभारते। १।५७॥। १७) 

+ऋष्भो वेगवान्नागः पिण्डारकमद्ान् | 
रक्ताङ्गः सर्खारङ्गः सह; पटवासकौ ॥”) 

रक्ताक्गौ, स्तौ, ( रक्ताङ्ग + ठौष् । ) जौवन्तौ । 
दति मेदिनौ । गे, ४६. ॥ मञ्जिहा । इति भाव- 
प्रकाश; ॥ 

रक्तातिसारः, पु, ( रक्तं अव्यन्तं सरद्यसनात् । ख 
+ घन् । ) रोगविश्नषः। “तस्य संप्रा्िमादइ। 
"पित्तकचतत यदाव्थै द्रयमश्राति पैत्तिके । 

रक्ताम्ब 

तदोषाच्नायते श्चीप्रं रक्तातीसार उल्वण 1 
तस्य चिकितसा। 

“बल्मकतरुत्वगाद्रा दाडिमफलसम्भवा त्वक् । 
त्वग्युगलं पलमानं विपनचेदटाङ्गसम्मिते तोये ॥ 

अषटमभागं शेषं काथं मधुना पिवेत् पुरुषः । 

रक्तातिसारसुल्वणमतिग्रयितं नाश्रयेन्नियतम् ३ 

षस्ति कुटजदाड्मक्रायः;॥#॥ 

गो ड्ग्धनवनौतन्तु मधुना सितया सदह । 

लौं रक्तातिसारे तु साकं पश्मं महत् ॥' 
इति नवनौता वले; ॥ # ॥ 

"पौतं मधुसितायुक्तं चन्दनं तग्डलास्बुना । 
रक्तातिखारजिद्रक्तपित्तटटड् टामेष्टनुत् ॥' 

चन्दनमच्न श्वेतम् । इति चन्दनकल्कः ॥” इति 
भावप्रकाश; ॥ ( तथा च। 

“यस्तु रक्तशु विरे चने श्रोषदाङमतिरिच्यते । 

रक्तातिसार इति विज्ञेयो वरेदोमंहामतिभिः ॥ 
धन्वनागरसुस्ता च बालकं वालविख्वकम् ! 

बलानागवला चैतिकाथो रक्तातिसारिणाम् ॥ 
दाड्मिश्च कपित्थ प्याजग्बाच््र पल्लवान् । 

पिष्टा देया मस्तुयुक्ता रक्तातिसारवारणा; ५ 

गुडेन पकं दातव्यं विख्खं रक्तातिसारिणे। 
मनुजे मधुयुक्तावा दप्ना रक्तातिसारदह्ाः॥ 

बत्मकातिविधनागराभया 

पेषितच् मधुमस्तुसंयुतम् । 

लेह खव मधुना च माजुषै 
` रक्तवादमति वारयत्यपि॥ 

कुटजत्वक् च पाठा च विच्ं विल्व धातक । 
मधुना सहितं चे देयं र क्तातिसार्म् ५ 
इति रक्तातिसार; ।” इति इारौते चिकित्- 
सितश्याने ट तौवेग्ध्याये ॥ ) 

रक्ताधारः, पु, ( रक्तस्याधारः। ) चन्म। इति 
राजनिर्धंशटट; ॥ 

रक्तापद्ठ, क्त, ( रक्तमपद्न्तोति। इन् + ड; । ) 
बोलम्। इति राजनिघेणएटः ॥ 

रक्तापामागेः, प, ( रक्तवणेः अपामागे;।) 
रक्तवर्यापामागेच्चुपः। राङ्गा आपार् इति 
वङ्गभाषा। लालचिरचिरौ इति दडिन्दौ भाषा। 

तत्पथायः। चचुद्रापामागे; २ अटक; ३ 
दुश्धिनिका 8 रक्तविट् ५ कल्यप्निका ६) 
अस्य गुणा; । शौतलम् । कटत्वम् । कफवात- 
व्रखकण्डविषनाशितम् | सग्राह्ित्वम्। वान्ति- 

कारित्वच्च। इति राजनिषंण्ट; ॥ तत््थाय- 
गुणाः; । अथ आरक्तचिरचिरा। 

«र क्तोभन्यो वशिरो उत्तफ़लो धामागंबोण्पि च। 
प्र्कपरणीं केशपर्णौ कथिता कपिपिषप्यजौ ॥ 
अपामार्गोभ्रणो वातविशम्भौ कपछद्धिमः । 

रूः पून्वगुणे्यन; कथितो गुणवेदिभिः ॥ 
अपामागफलं खादु रसे पाके च दुव्नंरम्। 

विष्टभ्मि वातलं कूच वातपित्तप्रसादनम् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

रक्ताम्बर, क्तौ, (रक्तं रन्चितमन्बरम् । ) काषाय- 
वस््म् । यथा,-- 



रक्तववु 
^श्वोपरिखमासोनां रक्ताचरपटि्छटाम्। 
रक्तालङ्कारसंयुक्तां गुञ्जाहारविभूषिताम्॥* 

इति तन््रसारशटतसु्छष्चएणालिनौध्यानम् ॥ 

वदुथुक्ते, चि ॥ 
रक्ताः, पु, ( रक्तवः च्ान्रः।) कोशाल्ः। 

इति राजनिषेणटः ॥ ( विवरयमस्य कोश्रान्न- 
शब्द तयम् ॥)} 

रक्तान्नानः, पु, ( रक्तन रक्तवणन अ सम्यक् 
म्नायते इति । श्वा + क्तः । समधिकरक्तवेतवा- 
तथात्वम् । ) र क्तवणंपुष्यविशेवः। तत्पायः। 
रक्तसद्ा२अपरिम्बानः३ रक्तामस्बानकः ४ राग- 

प्रसव;५ रक्तप्रसवः ६ कुरुवक; 9 रामालिङ्गन- 

कामः = बधृत्छवप्रखवः ६ सभगः १० भमरा- 

मन्द्; ११ । अद्य गुणाः । कटुत्वम् । उष्यत्वम्। 

बातामयश्रोफल्वराप्ानश्रलकाशच्ासार्तिप्रथ््- 
मनलतम् । वर्येत्वश्च । इति राज निषराट, ॥ 

रक्ताग्भे, [न्] जौ, (रक्तं ऋच्छतोति। ऋ + मन् ।) 
नेच्ररोगभेदः । तस्य लक्षणं यथा,-- 
“पद्माभं षडु रक्ताग्भ यन्मासं चोयति सिति ॥” 

शति माधवकरः॥ 

गरक्तावदः, पु, लौ, ( रक्तानामनदमच् । ) रोग- 
विद्रे; । यथा, शातातपौयकम्म विपाके । 

“जलोदरयक्त त्नौ ख्ूलरोगव्रणानि च 
"्वासाजौगेञ्चर च्छट भममोह गलया; । 
रक्तान्दुदविखर्पाव्या उपपापोद्धवा गदा; ॥* 

इति मलमासतच्वम् ॥ #॥ 

“रक्तां माह । 
ष्दोषप्रदुष्टा रुधिरं शिरा 
सङ्ोच्य सं पौद्य ततस्वपाकम्। 

सखावसुब्रद्यति माँसपिखं 
मासाङ्करराटतमाशु उद्िम् ॥ 
खवत्यजखं रुधिर प्रदु्ट- 

मसाध्यमेतहधिराल्मकन्तु । 

रक्तचयोपद्रवधौडितत्वात् 
पाण्डभेवेदनदपौडित् ॥' 

दोषोएत्र पित्तं रुधिरं शराश्च सङ्गो संपद्य 
संहतोछव्य मांसाखजोः स्वष्वन्वैदेषु दूष्यत 

तु विशेषतो रक्तद्ष्टि;ः णवं मासान्वै 

विश्चेषतो मांसदुध्बोह्या । ततो मांसपिख- 

सुच्रद्यति उदहृतं करोति। अपाकं ईैषतृपाकं 
यथा स्यादेवमिति क्रियाविश्चेषणम् । ईषत्- 

पाकद्चेकदेशपाकेन। रक्तचयोपद्रवपौड्त- 
लवात् रक्तचयोपदरवाः सुशतेनोक्ताः। तैः 
पौडितलात् अन्दुदपौड्तः ॥ # ॥ अथानंदस्य 
चिकिल्या। 

'पन्धयव्वैदानां न चतो वि्चेषः 

प्रदेशहेलाछतिदोषदूष्येः। 
ऋअतश्थिकित्सेद्धिषगर्न्वदाजि 
विधानविदूपन्थि{चिकिल्पितैन ] 

इरिनद्रालोध्रपत्तङ्गखुदघ्ममनः{्िलाः। 
मधुप्रगापए्नो लेपोभयं मेदोभ्जंदइरः परः ॥ 
खलकस्य छतः चारो इटिद्ायास्तधेव च । 

अटः 
1, 

रक्तशः 

प्रहचर्णेन संयुक्तो लेपः षिद्धोभददायदः ॥ 
वटदुग्धकुष्टरोमकलिप्तं बह्वं वटस्य पञ्चेय । 
अध्यस्थि सप्ररा्रा्ददप्यपश्रान्तिमन्वैदं 

गच्छेत् ॥ 
श्ियणडलकयो््बौजं रचोप्रं सुरसा यवम् । 
तक्रखाश्वरिपु पिष्टा लिम्यदव्वद् शान्तये ॥ 

रच्तोप्नं सषेपम्। सुरसा तुलसौ। यवं इन्रयवम्। 

अश्वरिपु करवौरम् ।* इति भावप्रकाशः 

रक्ताः, [स्] जौ, ( रक्तजनितमंः । ) अरणो 
रोगविशेषः । तस्य लच्तशमादह । 
५रक्तोखखणा गुदे कौलाः पित्ताकछषतिखमन्विताः। 
वटप्ररोहसडशा गुञ्ञाविदमसन्निभाः॥ 
तेण्यये दुर्सष्यश् गाएविड् भिः प्रपौड्ताः । 
खवन्ति सदसा रक्तं तस्य चातिप्रठत्तितः ॥ 

भेकाभः पोष्यते दुःखे; धो णितच्चयसम्भवैः । 
छनवशेवजोल्या हो इतौ जाः कलुषेन्द्रियः ॥ 
विट्श्यावं कठिनं रूच् मधो वायुने वैते । 
तलु चारुणवणं् पफेणिलख्ाखग्रंसाम् ॥ 
कच्युरुगुदगलख दोगव्यं यदि वाधिकम्। 
तच्राजुबन्धो वातस्य दतुयदि च रूक्षणम् ॥ 
शिथिलं श्ेतपौतञ्च विट्ज्जिग्धं गुरु शौतशम् । 

वद्यशेवां घनख्चादक् तत्त॒ सत्पाण्ड पिच्छिलम् 
गुदं खपि छं स्तिमितं गुरु च्िग्धञ्च कारणम् । 
शश्रादुवन्धो विन्नेयस्तच रक्ताशरंसां वुधैः ॥ 
शुदे कौला अश्{सि। पित्ताकछृतिसमन्विताः 
पित्तार्णोलत्तणयुक्ताः। अकारेण च वटप्ररो- 
हादिषडश्राः। दःस; रोगैः । वकपारष्याखु- 
श्रौतप्रा्धनादिभिः कलुषेन्द्रियः याङकुलस्न- 
न्द्रिवः। रक्तजस्यापि वातोखणस्य लच्तण- 

माइ । तत्र रक्ताशंसि अनुवन्ध; उख णत्वम् । 
रूण रत््तयतौति सत्चणं रूं द्रद्यम्। 
पित्तोखणस्य लक्षणं रक्तोल्वणा गुदे कौला 
पित्ताक्लतिखमन्विता रग्यादिनेदोक्तम्। रक्त 
पित्तयोः खमानलिङ्गत्वात् ॥ #॥ कफोखणस्य 

लच्तणमादइ । खपिच्छं पिच्छला्ंसिमित- 
मातरैशवम्भावगुख्छितभिव । तस्य न्विकिल्सा । 
रक्ता वासपेचेव रक्तमादौ खवद्धिषक् । 
इष्टाग्रेणिरुहौते स्युः शूलानाहाद्टगामयाः ॥ 
चन्दनकिराततिक्तकधन्वथवाखा;ः सनागराः 

कथिताः । 

रक्ता॑खां प्र्रमना दाव्वोँवगु्रौरनिष्ना वा॥ 
चन्दनमनत्र रक्तचन्दनम् । इति चन्दनादिक्राथः॥ 

नवनौततिलाभ्याखात् 

केशरनवनौतशरकंराभ्याखात् । 
दधिसरमयिताभ्यासात् 

गुदजाः शाम्यन्ति रक्तवः 
द्रस्तपरि यो भागो घनः खेयुतः खरः 
मथितं सररद्ितम् । निव्नेलं वश्रपूतं दधि । 
सप्द्केशरं चौड नवनौतं नवं लिन् । 
चितकेशरलंयुक्तं रक्ताप्ःस सखौ भवत् ॥ 
पयखा दतेन यषः षतौनस॒ङ्गाएकौमख्राखाम्। 

चओदनमदादन्ेमंधरररौषत्सगन्येश्च ॥ 

रक्तिका 
समङ्गोत्पलमोचाहृतिरौटतिलचन्दैः । 
सिद्गं इागौपयो दद्यादृगुदजे शोखितात्मके ॥ 
समङ्गा लव्नालु;ः। मोचाह्ो मोचरसः । 
तिरौटो लोधरः । चन्दनमन्न रक्तचन्दनम् । सम- 

ज्ञादिड्ग्धम् । 
भावितं रजनौचु्े ही चीरः पुनः एनः । 
बन्धनात् सुडडङ्ं छतं द्िनत्ताथो भगन्दरम् ॥ 

्तारख्म् ॥ 
नाखानाभिसपुल्येषठ तया मेषटरादिजेष्वपि ॥ 

क्रियामशेःसु कुन्वौत तच्र तच्र यथोदिताम् ॥ 

चम्भेकौलन्तु खंद्धिदा ददेत चारेण चासिना । 
वैगावरोधन््नोएडयानान्धुत्कट कासनम् । 
यथाखं दोषलष्डान्नमश्ेध; परि वल्नेयेत् ॥» 

इति भावप्रकाश; ॥ 
( थथा चास्य लत्चषशानि । 

^रक्तजानि न्धम्रोधप्ररोहविहमकाकणन्तिका- 
` फलसडश्चानि पित्तलन्ञगानि च यदावगाषए- 

एरौषप्रपौडितानि भवन्ति तदाद्यं दुटमनस्प- 
मदक् ससा विच्टजन्ति तस्येवातिप्रहत्तौ शो णि- 
तातियोगोपदवा भवन्ति ।*इति सुश्रुते निदान- 

स्थाने दितौयेठध्याये । अथास्य चिकितृसा । 

^रक्ताशंसासुपनचारं वच्यामि श्ण पुतचचक ! । 
प्रातस्तिलान् भ्ये नवनौतविमिशितान् ॥ 
सितएनागरखंयुक्तं नवनौतं सशकेरम् । 
केशरं मातुलुङ्गस्य वड्क्गशकंरायुतम् + 
भेत् क्राणा वलेन्ठं नवनौतेन शकंराम् । 
रुतेन रक्तगुदजान् शमयन्ति विचत्तणा; ॥ 
समङ्गा शास्मलो पुष्यं चन्दनं ककुभतचचम् । 
नौलोत्लमनाच्चौरं पिदा पानमद्टगम्यदान् + 

कुटजम्डलसकेश्ररसुत्पलं 

खदिरघातकिग्डल्टतं पयः । 

पिबति ्रत्तण्योगमद्ग भवं 
गुद जगे छतसङ्कविनाशनम् ५५ 

इति रक्ताशंश्चिकित॒खा ॥ 
इति हारौते चिकिल्ितस्याने ९२ अध्यायः ॥) 

सक्तालुः, प, ( रक्तः रक्तवगे; आलुः । ) रक्त- 
वर्थालुविश्रेषः। शकरकन्द चालु इति भाषा ॥ 
तत्पायः । रक्तपिखडालुः २ रक्तपिखछकः ३ 

लोहितः 8 रक्तकन्दः ५ लोहितालुः ६। अस्य 
गुणाः । शौतत्वम् । मधुरान्बत्वम् । भ्नमपित्त- 

दादहापदत्वम् । टष्यतम् । बलपुष्टिकारित्वम् । 

गुरुत्वच्च । इति राजनिघंशटः ॥ 
रक्तिका, स्त्री, (रक्तो रक्तवर्णोगख्यस्याः। रक्त 

+ “अत इनिठनौ 1” ५।२।११५ । इति ठन् ।) 
गुञ्चा । ( अस्याः पर्यायो यथा,- 
“साङ्गु्ठा छष्ला गुञ्जा रक्तिका काकणन्तिका । 
काकादन काकतिक्ताकाकजङ्ाश्िखणनौ॥” 

इति प्रेद्यकरत्रमालायाम् ॥ 
^रक्तासा काकचिष्धौ स्यात् काकणन्तौच | 

रक्तिका। 

काकादनौ काकपौलु;षास्छता काकवह्लरौ ॥” 
इति भादप्रकाश्रस्य पूमखकछ प्रथते भागे \ ) 



रक्तोत्य 
राजिका। इति राजनिवेए्टः; ॥ 
परिमाणख्॥ 

रक्तुः, पु, ( रक्तो रक्तवणं दन्तु; । ) 
छ वर्शेच्ुः। लाल आक् इति भाषा ॥ तत्पर्यायः । 
ह खच्छपच्ः२ शोणः ३ लोह्हितः 8 उत्कटः ५ 
+ मधुरः ६ इखम्धलः 9 लोहितैः ८। अस्य 

गुणाः । मधुरत्वम् । प्राक शौतलत्वम् । ग्टद्- 

त्वम् । पित्तदाहडइरत्वम् । उष्यम् । तेजो- 
बलविवद्वनत्वश्च। इति राजनिघेरटः 

र्तेरणडः, पु, ( रक्तवः खर; । ) ठच्च विशेषः 

लाल मेरा इति भाषा ॥ तत्पर्यायः । याघ्रः 
इस्तिकणे; ३ रवुः 2 उरुवकः ५ नाग- 
षणे; ६ चश्चुः 9 उत्तानपचरकः = करपणेः 

४ पाचनः १० ्िग्धः ११ व्यात्रतलः १२ रक्तकः 
१ १३ व्विजवीश; १४ इरण; ९५। अस्य 

` शणाः शयथुपवनश्रान्तिर्तातनिपा्डभरान्ति- 
सच्च रारो चकनएशित्म् । लघ्ुत्वश्च। इति 

राजनिषैदटः; ॥ तत्पथायगुणा; । 
शुक्त रणड अमखूख्िच्रो गन्वरः, हस्तकः । 
पश्चाह्ुलो वहमानो दोषैदरो यड्म्बकः ॥ 
रक्तोभ्परोखवूकः स्यादूरुवृको रुबुतथा । 
आाघ्रपृच्छश्च वातारिश्चघ्युरुत्तानपन्नकः॥ 
खरच्छयुग्मं मधुरसव्यं गुरु विनाश्रयेत् । 
ूलप्रोधकटौवल्तिशिरःपौडोदरल्वरान् ॥ 

। अक्रश्वासकफानाइ सासङुष्टाममारुतान् ॥ 
शरणखडपच्रं वातघ्नं कफक्रिमिविनाशयनम् । 
जलच्छरहरष्चापि पित्तरक्तप्रकोपणम् ॥ 
बाताथैग्दलं गुल्वस्तिमरूलहइरं परम । 

¢; कफवातक्षमौन् इन्ति ठद्धिं सप्रविधामपि ५ 

खुरणूपलमदयुष्यं गु ल्यममूलानिलापद्म् । 
यशछलत॒त्रौहोदरार्ण्ोत्नं कटुकं दौपवं परम् । 
तदन्भच्जा च विड्मेदौ वातर्धश्नोदयापडः ५” 

। इति भावप्रकाशः ॥ 
रक्तेनाखः, पु, ( रक्तः रक्त रणे; एवासः; । ) इन्द्र 

वारुणौ । इति राजनिषंगटः ॥ ( विद्ेषो- 
` भ्खेन्रवारुणोशब्ट विश्वेव: ॥ ) 

रक्तोत्पलं, कौ, ( रक्तं रक्तवयेसुत्परलम् । ) रक्त- 
पञ्चम् । तत्पर््यायः। रक्तसरोरुहम् २ कोक- 
नदम् ३ । दव्यमर;।९।१०। 8४२॥ (वथा, 

इहत्खं दितायाम् । २६.। ६.। 
^विन्दाच सिन्द्रवारेण मौक्तिकं कुङ्कुमं कुसुम्भेन । 
रक्तोत्पवेन राजा मन््रौ नौलोत्पलेनोक्तः ॥* 

वथास्य गुणाः । 
“श्चवलं कमलं श्रौतं मधुरं कफपित्तजित् । 
तख्ादल्पगुणं किथ्विदन्यत् रक्तोत्यलादिकम्॥” 
इति भावप्रकाश्रस्य पून्ेखख्डं पथमे भागे \ ) 

रक्तोत्पलः, पु, ( रक्तोत्पलमिव पृष्यमस््यस्य। 
अशंव्यादाच् । ) श्रात्वलिटच्चः। इति राल- 
निरषंयटः ॥ 

रक्तोत्यलाभः; पै, ( रक्तोत्पलस्य अमेव 
अभास्य ।) शोणवणे; । इति जटाधरः । तदू- 

युक्त, जि॥ 

(1 

रक्तिका-। 

€< 

र्ता 

रक्तोपलं, ली, ( रक्तप पलम् । ) गीरिकम् । इति 
हारावलौ । ११५॥ ( गुादयोभसख गीरिक- 
शल्टे ज्ञेयाः ॥ ) 

रच्च, चि पालने। इति कविकसर्पदमः ॥ ( शा०- 
पर सक०-सेट । ) नि, रच्चितोग्ल्ति। इति 
दुर्गादासः ॥ > 

रचः, [स्] लौ, (रक्षव्यसादिति। रच + 
^सब्मेधातुभ्योसुन् ।” उणा० 8 । १८८ । इति 
अस॒न् । ) राक्षसः । इयमरः । १।२१।६२॥ 
तदिशेषो यथा,- 
4इष््ातुषिकलान् यङ्गाननाथान् रोगिणस्तया 
दया न जायते यस्य सर्त दतिमे मति; ॥* 

इत्यापये यमशम्मिलोपास्याननामाध्यायः ॥ 
रचोत्रौषधं यथा,-- 

मनुरुवाच । 
^रचोघ्नाति विषन्नानि यानि धाथाणि भूसला 
अगदानि समाच्चु लानि धन्मेग्टतांवर ॥ 

मव्य उवाच । 

पञ्चिका रोद्िणौ सैव रक्तमाला मद्धौषधौ । 
तथामलकवन्दारं या च चिच्रपटोलिका ॥ 
काकोलौ चोरकाकोलौ पौसुपणौं सयैव च । 
केशिनी ठच्िकालौ च महानागा शतावरी ॥ 
तथा गरुडवेगा च ख्यते कुसुदिनौ तथा । 

स्थले चोतृपलिनौ या च महाभूमिलता च या। 
उन्मादिनो सोमराचौ सन्यरनानि पार्थिव । 
विशेषाग्मरकतान्यच कौटपच्य विशेषतः ॥ 

जौोवजाताख् मणयः सर्वँ धाया विद्रवतः । 
रचोत्राच यशस्या छया वैतालनाश्चना; ॥ 

इति माद्य १६२ अध्यायः ॥ 
र्षःसभं, कौ, (रचचसां राचसानां खभा। ज्लौव- 

त्वमभिघानात् । ) रच्तःसग्इः;। इव्यमरः; । 
३।५।२२॥ 

रच्चकः, चि, ( रचचतौति । रच्च + खल् । ) रचा- 
कर्ता । यथा,- 

"गोरचः खद्रेवञख गकुलो इयर चकः । 
बेरार कुरुदायादो जराणां मातुलक्रमः ॥” 

इति एराणम् ॥ 

रच्चणं, कौ, (रच + भाषे च्यट् ।) रचा । यथा, 
«इति प्रणयबद्वाभि्गोँपौभिः छतरश्चणम् । 

पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदाल्मजम् ॥ 

इति श्रीभागवते १० स्कन्धं ६ अध्यायः; +` 
रच्चणारकः, पु, खचलच्छ्ररोगः। इति शब्द 

रतावलौ॥ कचित् पुस्तके रच्तणोरको्पि 
पाठः 

रचणि;, स्तौ, चायमाणा लता। इति राल- 
नि्ष॑णटः 

रचा, स्तौ, (रचणमिति। रच्च + “गुरो इलः” 
३।३।१६०३२। इति ख;। च्ियां टाप् ;) 

र्षणम् । ( वथा, कुमारे । २।२८। 
“मयि षटिद्िं लोकानां रचा बुग्राख वस्थित। ॥”) 
जतु। इति मेदिनौ। धे, २३॥ भस । इति 
्रन्दरतावलो ॥ यश्रोदाञ्चता रचा वथा,-- 

रक्ता 

«र्तं विदधिरे सम्यक् गोपुच्छश्रमणादिभिः। 
गोभूचेख खापयित्वा पनर्गोरजसाभकम् ॥ 
रतां च चक्रः श्रता इादश्राङ्गेषठ नामभिः। 
गोप्यः संसयश्सल्िला अङ्गु करयोः एथक ॥ 

न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बौजन्यासमङकुनत ॥ 

अवयादनजोणडत्रिमणिमांस्तव लान्वधोरू 

यज्नोभ्यतः कटितटं जठरं हयास्यः । 
तृ केश्रवस्वदुर ईश इनस्तु कण्ट 

विष्भ॑लं सुखसुरुकम देश्वरः कम् । 
च्वक्रायतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात् 

त्वत॒पाश्वेयोधेनुरसो मधुधा जनश्च । 
कोशेषु शंख उरगाय उपयुषेन्र- 
स्ताः चितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् ॥ 

इन्द्रियाय नौके: प्राणान् नारायणोभवतु । 
श्ेतद्धौपपतिश्डिसं जनो योगेश्वरोभ्वतु ! 

एत्रिगभस्तु ते शह्विमाह्मानं भगवान् परः । 
कौड्न्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः॥ 

ब्रजन्तमयथादेकु ण अ सौनं त्वा धियः प्रतिः । 
सञ्जानं यज्चसक पातु खन्येयदभयङ्करः ॥ 

डाकिन्धो यातुधान्यच्च कुष्ण ये7भेकग्रद्ाः । 
भ्रूलमादृपिश्ा चा यत्तरत्तोविनायकाः॥ 

कोटरा रेवती च्येषा पूतना माढकादयः । | 

उन्मादा ये दयपसारा देहप्राणेन्द्रियहहः॥ | 

खभ्रटश्मदोत्पाता टद वालसखहाच्च ये । 

स्वँ नश्यन्तु ते विष्योर्नामय्रदहणभौरवः ॥” 
इति ओरीभागवते १० स्कन्पे ९ अध्यायः॥ # + 
अथ पौयमास्यां रच्तावन्धनम् । राखौर्वेःधा 
इति भाषा । यथा,.- 
नप्रौयेमास्यां हरे रच्ावन्यनं विधिपूखकम् । 
ब्नरालक्मारत्वात् केचिदिच्छन्ति साधवः ।* 

तत्र भव्रादिवद्धावे तामतिक्रभ्येव कुयात् । 
तथा च चछच्न्तरे 

नभद्रायां इ न कैद श्रावणी फालगुनौ तथा । 
श्रवणौ बृपतिं दन्ति मामान् ददति फाल्- 

गुनौति ॥* 

विधिश्च भविष्योत्तरे । । 

«+उडपाकम्भदिने पोक्तण्टषौणाश्वेव तर्पणम् । 
ततोभ्पराक्ञसमये रच्ापोटलिकां खुभाम्.॥ 
कारथेदच्षसीः शस्ते; सिहार्येहंमभूषिताम् । 
वच्तेन्ठिचिवै; कार्पासे; चौमेन्वा मलवव्निते; । 

` विच्चित्र मथितं खचं स्थापयेद्धाजनोपरि ॥ 

उपलणहमध्ये दणड चतुष्के न्यसेनच्छटुभं पौठम् । 

तच्रोपविशयद्राजा खामाबः सपुरोहितः ससुद्धत्॥ 

` तदु पुरोधा पते रचां वक्नौत मन्त्रेण । 

येन बह्नो बलम राजा दानवेन महावलः । 

तेन तवां प्रतिवभ्रामि रचे मा चल मा चल ॥“ 

परेदिकश्च। यदा वघ्न दाच्पणा द्दिख्यः 

शतानौका मनच्च माना तनूमया वक्नामि 

श्रतं शएरदाया युष्मन् जरदिधथ्विथा खम्, 

“त्रा; च तियय; तर ान्धेख मानवैः । 
कक्षयो रच्चणाचचारो विप्रान् शपूच्य शक्तितः ५ 

अनेन विधिना यस्तु रच्िकाबन्धमा्रेत् । 



। र्ता 

स सदोषरदितः सुखं सवत्र वसेदिति॥” 

अथ तहिननिशेयाधे उपाकम्मदिननिशेयः 
क्रियते । यद्ाइ ख्द्यन्तरे । 

“उपाकम्भेतु कुञन्तिते सामङगयज्ञुधिदः। 
ग्रइसंक्रान्तिरक्तषु इस्तश्रवणप्रञसु ॥ 

लयातच। सामवेदिनां भद्रस्य इस्तानचन्नं 

ऋग्येदिनां श्रावणस्य श्रवणनचच्रं यजुदिनां 
श्राव पूणिमोपाकमकालः। उपक्रमकर्िका- 
कौतैनरूपं कम्मे उपाकम्मे। अन्न करणाभावै 
भाद्रे ्रावशेएपि विधेयम्। 

^अटृधमोषधयस्त सिन् मासे न हदि भवन्तितेत्। 

तदा भाद्रपदे मासि खावयीएपि तदिष्यते ॥* 

इति बह्ृचपरिशिवचनात् ॥ 

खावणपर्चम्यनुकल्पः । तदाद गर्म; । 
वदि.स्यात् श्रावणं पञ ग्रहसंक्रान्तिटूषितम्। 

स्याद पाकरणं गुक्तपच्म्यां अवणस्य च॥५दइति ॥ 
अच भूतविद्धा पूणिमा च निषिद्वा। तथाच 
कालिकापूराओे। 

^चतुदेश्यां ससतपन्नावस्रौ मधुकैटभौ । 
वेदान् खौकुवतः पड्योनेस्तौ जघ्नतुः श्रुतौ; ॥. 
इत्वा तावस॒रौ देवः प्रातालतलवासिनौ । 
अतय ताः श्तौस्तसते ददौ लोकगुरुः खयम् ॥ 
सं प्राप्रवान् श्रुतन्रे ा पन्येणयौदयिकै पुनः । 
अतो भूतयुते तसिन्नोपाकरणमिष्यते । 

आसुरं वल्जयेत् कालं वैदाइरण्शङ्कयेति ॥* 

दअासोए्पि। 

“श्रव्ेनतु बत् कम्मे उत्तराषाएसं युतम् । 
संवतृसरछतोऽध्यायस्ततृक्षणादेव नश्यति ॥ 

धनिष्ठासंयतं कुाच्छर।वणं कम्म यद्धतैत् । 

तत् कम्म सफलं विद्यादुपाकरगसं ज्ञकमिति ॥” 

ट० 

ग्तोघ्नः 
पौरषं एरुषग्रठो बह्नाल्मानं भ्रुवो भुवौ ॥ 
खता टे विभ्रोषण तव नित्या डि दैवता, । 

रतास्लरां सततं पान्तु दौधेमायुरवा्चदधि ॥ 
स्वस्तिते भगवान् ्रद्यख्स्तिटेवाश्च कुतताम्। 

खस्तिते चन्द्रखर््यी च खल्तिनारद्पन्तौ॥ 
स्वस्त्यम्िद्येव वायुश सवस्ति देवाः सद्ेन्धगा;। 
पिलामदक्रता रचा खस्त्यायुवदवंतां तव ॥ 
ईतयस्त प्रशाभ्यन्तु सदा भव गतयथः ॥” 

इति म्बादह्ा॥ 

रतैव॑दात्मकेमंन्रः स्या याधिविनाश्रतरैः। 
मयेवं तर्स दौ घं्मायुरवाश्ु ष ५” 

इति सुश्रुते खचस्याने पश्चमेटधयाये ४} 

रचापचः, पु, ( रक्ताय प्रचमस्य । ) भूजेटचः । 
इति राजनिषैरट; । भूजैत्वणि, कौ ॥ 

सचिका, स्तौ, ( रचोव। रत्ता+ खां कन्। 
टापि अत इत्वम् ।) रत्ता। यथा,- 

“अनेन विधना यस्तु रच्िकावन्व माचरेत् । 
स सओदोषरद्धितः सुखं संवत्परं वसेत् ॥* 

इति इरिभक्तिविलासे ५१ विलासः ॥ 

रचितं, नि, (र्त्त +क्तः। ) छतरत्तम्। तत्- 
परथायः। जातम् २ जाणम् ३ अवितम् 8 

गोपायितम् ५ गुप्तम् ६। इवमरः ।३।१।१०६॥ 

( वथा, मनु; । ११ । २३। 

«कल्य यित्वास्थ उत्तिश्च रतेदेनं समन्ततः; । 

राजा हि धम्भषड्भागं तस्मात् " पाभ्नोति 
रच्ितात् ॥* 

ज्ञौ, भाषे क्तः! रत्ता॥#॥ च्ियांटाप्। 

अ्रोवि्रेषः। यथा, मद्धाभारते ।१।६५।५०। 

अलम्बषा मिश्रकेशी विद्यत्पर्णां तिलोत्तमा । 
अरुणा रचिता चेव रम्भा तद्गन्मनोरमा ॥*) 

इति ओरीहरिभक्तिपिलासे ५९. विलाखः॥ रचिता, [ ऋ ] पै, ( रचतोति। रच्च +ढच् । ) 
( रच्ाकम्मे यथा। उदकुम्भाचापो खदहोला 

प्रोच्चयन् रच्ाकमे कुखात् तड्च्छामः.। 

५ छद्यानां प्रतिषाताये तधा रत्तोभयस्य च । 

रच्षाकम्भे करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम् ॥ 

नागा; पिश्राचा गन्धा; पितरो यच्चराचसाः। 

एथिच्यामन्तरौच्चै च ये चरन्ति निशाचराः 
दिच्चं वास्तुनिवासाच पान्तु त्वान्त नमस्कता; 

पान्तुत्वां सुनयो जाश दिया राजषेयस्तया | 
पञताश्चेव न्यञ्च सखा; सव्वेएपि सागराः 

असौ रच्ततु ते जडां प्राणान् वायुस्तयैव च । 
सोमो यानमपानन्ते पर्जन्यः प्ररिरचतु ॥ 
उदानं विद्यतः पान्तु समानं सनयित्रवः 

बलमिन्द्रो बलपरतिर्मनुमेन्यं मतिन्तथ ॥ 

कामांस्ते पान्तु गन्ना: सत्वमिद््रोए़भिरचतु । 

प्रन्ञान्ते वरणो राजा समुद्रो नाभिमखलम् ॥ 
च चुः ख्यो दिश्रः श्रोते चन्द्रमाः पातु ते मनः। 
नच्तचाणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव ॥ 
रेतस्वाप्यायवन्तापो रोमाण्योषधयस्तथा । 

अकाशं खानिति पातु देन्तव वञ्न्धरा ॥ 

बेश्वानरः श्रिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमम् । 

रत्तोत्रः, प, (रच्तौ दन्तौति। 

रत्ताकन्ता। वया,- 

“अयथवन्नो लोकज्ञो देशोत्पत्तिषिशारदः। 
छताकछ्षतन्ञो श्टव्यानां जेयः स्यादेष र त्तिता 1” 

इति मादे १८६. अध्याय; ॥ 
` रच्विवगेः, पु, (रच्विणं वगे; सन्धहः |) राजाङ्ग- 

अभिद्रवन्तियेये तवां ब्रह्माद्या च्रन्तु तान् सद्ा ॥' रक्त कगणः । तत्पायः । अनौकस्थः २। इत्य 

मरः ।२।८।६॥ 

ं, क्ली, ( रक्तो राचसं हम्तौति। इन् + 

टक्) ) काञ्जिकम् । इति हेमचन्द्रः ॥ हि । 
इति राजनि्धंटः ॥ 

न् +टक।) 
भल्लातकटन्तः। `इति विकाण्डपरोषः॥ खेत 

स्पेपः । इति रतरमाला ॥ रचोघ्नमन्तो यथा,- 
“स्थाने हषोकेश्च तव प्रकौत्ता 

जगत् प्रह्धष्यत्यनुरच्यते च । 

रच्तसि भौतानि दिशो दवन्ति 
स्वै नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥”» 

इति भगवद् गौतायाम् । ११ । ३६ ॥ 

“द्याने इव्थयं वुक्तमिवयर्थै। हे इषीकेश्र 
सवँन्द्रिथप्रवततैक यतस्तमेवा्न्ताद्ुतप्रभावो 
भक्तवल्वलश्च ततस्तव प्रकौततैा 

रघुः 

कीया निरतिश्रयप्राश् स्त्यस्य कौैनेन अव 

खेनच न केवलमद्मेव प्रष्यानमि किन्तु सव्व 

मेव जगचेतनमाचं रत्तोविरोधि प्रष्यति 

प्रष्टं हषंमाप्रोति इति यत् तत् स्थाने युक्त 
मिथः । तथा खम जगत् अनुरज्यते च लद्धि- 
घयमतृरागसुपैति इति च यत्तदपि युक्तमेव । 
यथा रत्तांसि भौतानि सन्ति दिशो दवन्ति 
सर्व्वासु दिलु पलायन्त इति यत्तदपि युक्तमेव । 

यथा सर्वषां सिह्ानां कपिलादौनां संघा 
नमस्यन्ति चैति यत्तदपि युक्तमेव , सयत्र तव 

प्रकौनया इव्यस्यान्वयः स्थाने इ्यस्य च। 
पयं श्रोको रच्वोप्नरमन्तः शस्तरप्रसिद्धः।” इति 
तद्ीकायां मधुखदनसरस्ती ॥ (रत्तोविनाश्रके, 

चि। यथा सुश्रुते । १।१५। ^वेदनारचोप्रधंयै- 
धंपयेद्रत्चोपरे च मन्त्रे रचां कुन्त ॥» ) 

रचोप्नी, ची, ( रचो दन्तौति। हन~+टक्। 

ङौप् ।) वश्वा। इति रत्रमाला 
रत्षोजननो, स्तौ, ( रचसां जननोव। ) राचिः। 

षति चिकाणडद्रोषः ॥ रात्तसमाता च ॥ 

रतच्तोद्ा, [न्] पु, (रचो इन्तौति । इन् + किप् 1) 
शुग गुलः । इति राजनिषैण; \ (ऋषि विश्चेषः। 
सदु ऋग्पेदस्य १० मश्लस्य १६२ सक्तस्य 

ऋषिः} राचसदन्तरि, चि । यथा, ऋग्वेदे । 
१०।६अ । ६ । 
५विप्रः स उचते भिषयच्तोहा मीवचातनः ॥* 

५^र च्नोहा रच्तोहन्ता ।” तद्भाष्ये सायणः; ॥) 
र्शः, पु, ( रच्च + “यजया्वयतविच्छपच्छरत्तो 

नङ् ।५३।३।६० । इति नर्! ) चायम् । 

इलमरः; ।३।२।८॥ 

| रख, सपेशे । इति कविकल्यदमः ॥ ( भ्वा०-पर०- 
खक>-सेट् । ) रखति। इति दुर्गादासः ॥ 

रख, इ सपेशे । इति कविकर्प मः ॥ (्रा०-पर०- 
सक०-सेट् । ) इ, रद्धाति। इति दुर्गादासः ॥ 

सग, ₹् गतौ। इति कविकल्यदमः । ( भ्वा०-पर०- 
सक०-सेट् । ) इ, रद्ते । इति दुर्गादाखः॥ 

रग, क खाद् अपने इति कविकल्पटुमः॥ 

( चुरा०-पर०-सक०-अक०्च-सेट् ! ) क, 

रागयति। इति दुर्गादासः ॥ 
रग, मर शङ) इति कविकल्यहुमः॥ (म्वा 

पर०-अक०-सेट् !) म, रगयति। ख, अरगौत्। 

शङ्कुः शङ! रगति रोगौ कुपथ्येभ्य; । इति 
दर्गादासः ॥ 

स्च, इक भासि। ईति कविकल्पदुम; ॥ (चुरा०- 
पर०्-अकण्सेट्।) इ क, रड्ग्यति। भाति 

दीप्तौ । इति दुर्गादासः ॥ 
रघ, इ ङं गम्रने। इति कविकलच्यदुमः ॥ ( भ्वा०- 

अल्म°-सक०्खेट।) इ, रङुयते। ङ, रङ्घते। 
इति दुर्गादासः ॥ 

रधुः, पु, ( लङ्कति ऋानसौमां प्राश्नोतौति। लङकि 
+ ^“ लद्िवेद्योनैलोपखच ।” उणा० १। ३०1 
इति कुः नलोपश्च । “जालख्धललष्वसुराल- 

मङ्कुलौोनां वा लो रलमापद्यते इति वक्मवम्।” 

"क क च 
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रघुका 

८।२।१८। इति काशिकोक्वा लस्य रलम्। 

इद्यन्ज्वलदत्तः।) खथवेग्रौयदिलौोपराजपुचः। 

खतु अयोध्याधिप्रतिः। गरीरामचन््रस्य प्रपिता- 

मह; । वथा, रघुः ! ३ । १८। 

“स जातकम्भरथ खिले तपस्विना 

तपौवनादेव्य पुरोधसा कते । 

दिल्ीपखनुम्ेणिराकरोद्धवः 

प्रयुक्तसंस्कार दवाधिकं वभौ ॥* 
तन्नामदयत्पत्तियेधा,-- 

^शुतस्य यायादयमम्तमभक- 

स्तथा परेषां युधि चैति पाथिवः। 
अवैच्य धातोगे मनाध॑मधे-वि- 

खकार नान्ना रषुमात्सम्भवम् ॥* 

ति रुरवे महाकाय ३।२१॥ 
{ अस्य पिता दिलौपः माता सदत्तिणा । अयं 

हि अश्वमेघयन्नदोत्ितस्य पितुर्यन्नौयाश्चरच्तशे 
निथुक्तस्तदश्वहारिणं देवराजं जितवान् । अथ 

बहुकालं राव्यसुखमनुभूय विश्लजिन्नामाध्वरे 

समवे वित्तं ब्राह्मणसात् छलवानपि गुरुदचिणा- 
चिना वरतन्तुधिष्येण कौतृसेनाभ्यवितः कुवेरं 
विजिव्य धनान्यादाय तस्ते प्रदत्तवान् । अथ 

खपुत्रमजं यौवराच्येएभिधिच्य विगनविधयाभि- 
क्ाषो योगसमाधिना भगवत्-सायुज्यमाप्तवान् । 

सथा च रघुवंशे । = खं । 
“थ वौच्छ रघुः प्रतिष्ितं 
पञ्सिव्वाह्मजमाल्मवत्तथा । 

विषयेषु विनाश्धमभस 

विदिव्येष्वपि निः होएभवत् ।» 
“अध काञश्िटजद्यपेच्तया 

गमयित्वा समदशनः समाः । 
तमसः परमापदथयं 

परुषं योगसमाधिना रषु: ॥* # ॥ 
भौमादिवदेकदेशयदणे रघ्वैशकायम् । यथा 

“रघुरपि काथं तदपि च पाक्यम् 
त्य च टौका सापि च पाद्या \॥* 

र्वं “रघोः काथं प्रदे पदे १५ रताबुद्धटौ ॥ 
अपि च। 

५रक्मयतौति। राजा प्रयु;ः। तैन राला 

भरक्षतिरञ्जनात्।` इति रघः।” इति उणादि- 
उत्तौ उजज्वलदत्तः। १। १५६ ॥ # १ रघ- 
वंशौयमाचम् । तत्र बङ्वचनान्तः। यथा, 

रर्वंशे) १।६। 

“रघुखामन्वथं वच्छे तनुवाणिभवोढपि खन् ५५ 

खङ्घति दतं गच्छतौति। शौत्रगामिनि, नि। 

यथा, ऋग्वेदे! ५।३०।१8४। 
“अद्यो न वाजी रबुरज्यमानः॥ 
रषु; शौप्रगामौ ।* इति तदधाष्ये खायणः.॥*) 

रुकारः, धर. (रघु तदाख्यं कायं करोतौति।| 
छ + “कम्मेख्यण ।* ३।२।१। इति अण् ।) 
कालिदटाखः। इति चिकाणडशरेषः॥ (यथा, 

चअशासप्रशत्ाम् । ६६.अ। 

“पूर्वे त्विभिन्ररत्ां गुणाप्यभवभूतिवाणरदुकारः। 
॥॥ 21 

८९ 
रघुप 

वागदेवौं भजतो मम सन्तः पश्यन्तु को दोषः ॥* 
यथा च। 

मसौमन्तिनौ च नलिनी च कुसहृतौ च 

च्वन्दरप्रभा च रघुकारसरख्तौ च। 
कान्तोज्भिता छिमता रविरभ्सितप्रा 
भेषाहता जडधिवामिदहता न भाति ॥* 

इ्यद्लटः ॥ ) 
रघुनन्दनः, पै, ( रघन् रघुव॑शसभ्भतान् नन्दय 

तौति। नन्दि+च्यः।) ओरीरामः। इति शब्द 
रन्नावलौ॥ (यथा, रायायये । १९।५२।९२ । 

“तलो वशिष्ठो भगवान् कथान्ते रुनन्दन }। 
विश्वामित्रमिदं वाक्यसुवाच्च प्रहसन्निव ॥ 

बङ्गदेग्रौयनवदौपनिवासौ सातः पण्ित- 
विद्ेषः। स च प्राचौनख्छतिसंपहकन्तां। 
भलमासतत्वाद्यष्टाविंश्तितच्चप्रेता वन्द्य 

चटौयगरीदरिइरभहावचार््यालमजः । यथा,- 

“प्रयम्य सखिदानन्दं परमाल्मानमौश्रम्। 

स॒नौन््राणां खछतेस्तत्वं वक्ति ओरचनन्दनः। 

मलिग्डचे दायभागे संस्कारे शुह्धिनिगेये । 
प्रायद्धित्ते विवादे च तिथौ जन्मारटमीव्रते ॥ 
इगोल्िवै यवद्धताषेकादश्यादिनिणैये। 
तड्ागभवनोह्यरगे उषोत्मगे चये वति ॥ 
प्रतिष्ठायां परौच्ायां च्जोतिधै वास्तुयच्चङ । 
दौच्तायामाद्दिक छे सेच ओरीपुरघोत्तमे ॥ 
सामश्राद्वं यजुः श्राद्धे भूद्रलल्यविष्वारे । 
इव्यष्टाविं श तिश्याने तत्वं वच्यामि यत्नत; ॥* 

इति मलमासतत्वम् ॥ 

अपरः पर्डितविश्चेषः। ख च वमानप्रदेशान्त- 
गैतमाङ्यामनिवासिचरः। रापएनौयश्रेणोसेक्तः 
किश्ोरौमोहनगोस्वामि खनु; ओमचि्ानन्द- 
व॑श्यौयगोखामौ । भागवतसिढान्तव्रलरमापरि- 

शयक्न्दोमञ्चरीटौकायाख्यानकौस्दौरामरसा- 
यणप्र्टतयो बद्वो यन्थास्तत॒प्रणोता; सन्ति) 

रघुनाथः, पु, (रघणां नाथः । चुभूादिलात् यला 
भावैः । ) करीरामः। इति श्ब्दरत्रावलौ॥ 

( यथा, रघु; । ९५ । ५४॥। 

५ र हुनाथोऽप्यगख्येन मागेखन्द्ितालमना । 
मद्तौजखा संयुजे शरत्काल इवेन्डरना ॥* ) 

रष्ुपतिः, पु, ( रचां पति; । ) ब्रीरामः। यथा,. 
«यदुपते; क गता मथुरा परौ 
रघुपते; क गतोत्तरकोशला । 
ति विचिन्त्य कुरुष्व मनः स्थिर 
न सदिदं जगदिव्यवधारय॥* 

इति रूपगोखामौ ॥ 
(केषाश्ित् पण्डितानां नाम । यथा, रष्ुनाथ- 

श्रिरोम{णिः अयन्तु तेयायिकः माङ्गे्ोपाध्याय- 
छतख्ापिपश्चकादेषटौकाकारः) रघुनाथ चक्र- 

वन्तं अयममरकोषस्य टौकाकारः; । रघुनाथ 
तकंवागौश्ः। रघुनाथ खरस्वतौ। रश्ुनाय 
दासगोखामौ। यं हदि गरीचेतन्धदेवस्य, 
प्रियभक्तः आसौत् । सवावल्यादिभक्तिग्रन्धः 

प्रथेता। अवं खलु यशेषेराम्यसम्पन्नः यशो 

न 

रङ्ग 

इरनिवाखिचर; कायस्यङ्कलभूषणं मचुरान्त- 

ववैभिगोवहंनगिरितटे राधाकुक्छ मनैादेह 
विदधाय खर्घामागमत्। ततसमाधिरधुनापि 
स्रेवास्ते से्यतेदापि वद्भिं यतः १) 

रघुवर, पु, की, ( रघोश्णः सन्तति वेशेनोयो 

यख्छिन् । यह्वा रघूणां वंद्रमधिकय शतमिति 

अण् लुक् च।) कालिदासशतरषुराजान्वय- 

वयंनमडाकाययन्यविश्ैषः । यथा, 
«रचृणामन्वयं वच्छ तजुवाग्विभवोएपि सन् । 
वदृगुखे; कथे मागव्य चापलाय प्रचोदितः + 

इति रघुवंशे महाकाथे। १।६॥४ 
(अयं हदि ऊनर्विश्सर्गाल्मको यन्ध;। अत्र 

दिलौपादारभ्य अख्िवणेपयन्तं वस्तु वणि 
तम् ॥ पै, रचोर्वेश्ः। यथा, 

“जयति रघुव॑प्रतिलकः कौ ्रलयानन्दिवद्वेनो 
राम; ॥* 

इति रामायणम् ॥) 

रघुवंशतिलकः, प, ( रघुवंशे तिलक दव शोभा- 
जनकत्वात् । ) ओरीरामः। यथा, 
“जयति रधुव्॑रतिलकः कौ्ल्यानन्दिवदह्वंनो 

रामः। 

दशवदननिधनकारी दा्ररयिः पररौकाचः। 
इति रामायणम् ॥ 

रघुषरः, चि, (रदुषठ वरः गरेः ।) रुवं भ्ौयग्रेः । 
यथा, रामायै । ,. 

रामं लच्छशपू नवजं रघुवरं सौतापतिं सन्दर 
काकुनृष्यं करुथामयं गुखनिधिं विप्रप्रियं 

धाम्निकम् ॥* 
रघडष्ः, पै, ( उदहतौति । उत् + वड् + अच । 

रणां उदः रचाभारधारकः |) गीरामः 

इति शन्दरलावलौ ॥ 

रङ्कः, पु, ( रमति तुष्यतीति । रम् + ̂वाहलकाव् 

^ 

रभेरपि कः।* इति कः । इदयण्ज्वलदत्तः । ३। 

४०।) छपथः। भन्दः। इति मेदिनौ । 

के, ३१॥ 
रुः, प, (रमते इति । रम् + बाहुलकात् कुः । ) 

म्डगविशेषः । इवमरः। २।५।१०॥स 

तु शवलष्टष्दरिणः। इति राजभनिषंण्टः 
रङ्गं, शोप, ( रङ्गतोति। रङ्ग + च्यच्च्। रज्यते 

अद्छिन्। रन्ज्+अधिकरये चज. वा।) 

धातुविश्ेषः। रङ्ग इति भाषा + ततृपथायः। 

चपुः २ चपुषम् ३ ्यापूषम् 8 वङ्गम् ५ मधु 
रम् ६ हिमम् ऽ कुरूप्यम् < पिच्वटम् ६ पूति- 

मन्वम् १०। आस्य युखाः। कटुलमभ् । तिक्त- 

त्वम् । हिमत्वम् । कपषायलम् । लवर सत्वम् । 

मेक्नतम् । छमिपाष्डदाइश्रमनत्वम् । कान्ति- 
करत्वम् । रसायनत्वच्च । तदिशेषो यथा,- 

५ श्तं च्टदु लघु खच्छं लिग्धसष्यसदहं छिमम् । 
खचपच्करं कान्तं चपुश्ररटसदाद्तम् ५ 
च्तुरकं मिश्रकष्चापि दिविधं वङ्गच्यते। 

उत्तमं च्ुरकं तच मिश्रकं तद्दितं मतम् ४” 
इति राजनिषेरटः ॥ 



गङ्ख, 

तस्यागुहस्य दोषमाह । 

“वङ्गो विधत्ते खलु गह्धिदहीन- 
स्तथा दयपकञ्च किलासगुल्ौ । 

कुष्ठानि शूलं किल वातश्ोधं 
पाड प्रमेदश्च भगन्दरश्च ॥ 

िधोपभं रक्तविकारटन्दं 
च्तयञ्च छंच्छ्राि कपफजञ्वरश्। 

मेदा श्सरौ विदुधिसस्यरोगान् 

नागोभ्पि कुर्यात् कथितान् विकारान् ॥* 
तस्य शोधनमभिघौयते । 
“वङ्गनागौ प्रतप्नौ च गलितौ तौ निधैचयेत् । 
चिधा चिधा विष्ह्धिः स्याद्रविडुग्पेम्पि च 

चिधा॥ 

सैलतक्रकाञ्चिकगोखूच कुलत्यका येषु प्रयेकं चिधा 
चिधा। ततो्कंदुग्पे चिधा॥# ॥ 
अपथ वङ्गस्य मारणविधिः। 

“न्त् पाच दाविति वद्धं चिष्वाश्वत्यत्वचो रणः 

चिप्ना वङ्गचतुधांशमयोद य प्रचालयेत् ॥” 

चिश्ाअभमिलौ। रजञ्चणेम् | अयोद्न्नों कर 
ल । 

ततो दियाममाच्रेण वङ्गं भस प्रजायते । 

अथ भसरसमं तालं चिप्तास्बन विवह्येत् ॥ 

ततो गजपुटे पक्ता पुनरभ्बन मदंयेत्। 

तालेन दशमांशेन याममेकं ततः पुटेत् । 

र्वं दशपुटेः पक' वङ्गं भवति मारितम् ॥» 
ख्वं मारितस्य वङ्गस्य गुणाः । 

“वङ्ग लघु खर रूं कुङमेदकफलमोन् । 

निहन्ति पार सश्वासं नेच्यमौषत्त पित्तलम् ॥ 

सिंहो गजौघन्तु यया निदन्ति 
तथव रङ्गोभखिलदेमवगम् । 

देहस्य सौख्यं प्रवलेन्द्रियतवं 
नरस्य पुटि विदधाति नूनम् +" 

इति भावप्रकाशः ॥ 

( यथाच । 

“वङ्गं तिक्ताम्बकं रूचं किञ्विदातप्रकोपणम् । 

मेदः अश्रामयन्न क्रिमिन्नं मेदनाशनम् ॥” 
इति वैद्यकरसेन््रसारसयद्े 

जारणमारणाधिकारे ॥ ) 
रङ्गः, पु, (रन्ज् + चञ् ।) रागः । ( यथ), मडा- 

भारते।५।३६। १०। 

५वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति 

तथा स्तेषां वश्रमभ्यपिति ॥* ) 
शरृत्म् । ( यया विष्ण॒पुराये।२।६।२०। 

“रङ्गोपजोवौ केव कुणाश्रौ गरदस्तथा । 
सचौमादिषिकञ्चेव पव्यकारौचयोदहिजः॥” 
रजति असच्जति मल्लोफच। रन्ज् + अधि- 
करगे घन् । ) रणभूमिः। इति मेदिनौ। जे, 
२९. ॥ ( यथा, ्रीमद्धागवति । १० । ४३ । १७। 

“इव्णौनां परदे वतेति विदितो रङ्गं गतः 

साज; ॥* )} 
नाचस्यानम् । इति हेमचन्ः;॥ (यथा, 
टच्छ्कटिकप्रकरणे। १। 

ट्र 

रङ्गमा 

^द्यं रङ्गप्रवेगरेन कलानाष्ठोपशिच्तया। 

वश्नापर्डितत्वेन स्वरनेपणयमाश्रिता ॥» 
लच्चण्या नाच्स्थानसख्ितो जनः । वथा, अभि 
ज्ञानशङुन्तले १ प्रस्तावनायाम्। 

खचधारः। अन्य ! साधु गौतम्। अहो 
रागापद्धतवित्तडत्तिरालिखित ष्व विभाति 

खन्वतो रङ्ग;। तदिदानीं कतमं प्रयोगमाथिनरे- 

नमाराधयामः ॥* राजमामं;। वया, देवी- 
भागवते। अ । २२।३। 

“वतायै तदा रङ्गे तां भाग्या टृपसत्तमः ॥५) 
टङ्कणः; । खदिरसारः । इति राजनिषेयटटः ॥ 

रङ्गका, ज्ञौ, (रङ्गं रञ्जितं कामस्य । ) पत्त- 
ङ्गम् । इति राजनिषेरट; ॥ 

सङ्गन, कौ, ( रङ्गात् जायते दइति। जन् +डः!) 
षिन्दुरम् । इति रनमाला॥ 

सङ्गनौवकः, पु, (रङ्गेण रञ्जनकार्थैख जौवतोति । 
जोष् + णल् । ) विचकार; । इति शब्द 
रत्रावल ॥ नाच्यकार्ख॥ 

रङ्गदः, धु, (रङ्गं दयति द्िनत्तौति। दो+कः।) 
टङ्णः। खादिरसारः। इति राजनिषैग्ट; ॥ 

रङ्गदा, च्छ, (रङ्गद+डाम्।) स्फटी। इति 

राजनिषेग्ः ॥ ( तथास्याः पायः; । 
“स्फटौ चस्फटिका प्रोक्ताश्वेताशुभाचरङ्गदा। 
रङ्गटएा रङ्गदाचडषप्न रङ्गापि कथ्यते ॥* 

इति भावप्रकाश्स्य पून्नखण्डं प्रथमे भागे ॥) 
रङ्गदायकं, कौ, ( रङ्गस्य दायकम् ।) कङ्कम् । 

इति राजनिघंग्टः 

गङ्गा, स्वी, (रङ्गवत् दए) ) स्फटौ। इति 

राजनिषेगटः; ॥ 
रङ्गपचौ, स्तौ, (रङ्गं रङ्गे पचचमस्या; । ड् ।) 

नौलौटत्त;। इति राजनि; ॥ 
रङ्गप्ष्यौ, च्छो, (रङ्गं रञ्जितं पुष्यमस्याः।) 

नोलौटत्चः । इति राजनि्ंगटः ॥ 
रङ्गबौजं, क्तौ, (रङ्गं बोजं उत्प्तिकारणमस्य ।) 

रूप्यम् । इति शन्दरन्रावलौ ॥ 
रङ्गभूतिः, च्छ, ( रङ्गस्य रागस्य गौरिन्नः भूतिः 

श्रोभाच्र।') कोजागरपूथिमा। इति शब्द 
रत्नावली ॥ 

रङ्गभूमिः, स्तौ, (रङ्गस्य भूमिः ।) मल्लभ्रमिः। इति 

शब्दरत्रावलो ॥ (यथा, मदहाभारते।१।१३५।६। 

“व्वधुटे समाजे च तदये वदतां वरः । 
रङ्गभूमौ स विएलं शास्त्र" यथाविधि ॥” 
रङ्गभूमिविवरणं यथा, अश्वव्रेव्यके ।७।९१-१२। 
“सान्द्रं सुकठिनाद्धेव पाषाणोदकखंयुताम् । 
ढयकाषटसमायुक्तां रङ्गभूमिन्तु वच्नेयेत् ॥ 
समाश्च विपलासेव किञित् परांशुखमन्विताम् । 
रुकान्ते विजने रम्ये रङ्गभूमिन्तु कारयेत् ॥*) 
नाच्यभूमिच् ॥ 

रङ्गमललौ, स्तौ, (रङ्गाय रागाय मन्ञौ ।) बौणा। 
इति श्रन्दरनत्रावलौ॥ 

रङ्गमाणिकवं, क्तौ, (रङ्गं रञ्जितं माणिक्यम् ।) 
माणिक्वरन्नम् । इति राजनिषंख्ः ॥ 

रदः 

रङ्गमाता, [ऋ ] स्रौ, (रङ्गस्य माता जनिका।) 
कुन । लाच्ता। इति मेदिनो । ति, २१५ ॥ 

रङ्गमाटका, खौ, (रङ्गमाट + स्वार्थे कन् । टाप ।) 
लाच्ता। इति चिकाणग्रेषः॥ 

रङ्गलासिनो, खौ, ( रङ्खण रागे लसितं श्रौल- 

मस्या; इति । लसख~+खिनिः।) ओेणालिका। 

इति शन्दचद्िका॥ 

रङ्गशाला, स्त्री, ( रङ्गस्य श्राला।) नाच्यणदम् । 
शति ए्रब्दरन्नावलौ॥ नाचघर इति भाषा 

रङ्गाङ्गा, स्तै, (रङ्गं रङ्गादमङ्गमस्याः।) स्फटी । 
इति राजनि; ॥ 

रङ्गाजौवः, पु, (रङ्गो इरितालादिस्तेनाजौव- 
तौति। जीव् +अख् \ यदा, रङ्ग आजी 
वोभ्स्य।) च्िच्रकर;। इत्यमरः । २।१९०।७॥ 
नटः। इति हेमचन््रः। ३ । ५५८५ ॥ 

रङ्गावतारकः, प, ( रङ्घे सङ्गोतभवने अवतर- 
तौति। द् +ख्छुल् । यहा रङ्गं ृ्यादिकमव- 
तारयतौति। द +णिच् +-णवल् । ) रङ्गाव- 

तारौ । तत्पप्यायः । श्लघ; २ भरतः३ ख्य 

वेश्य 8 भरतपुच्तकः ५ धःचौषएुत्; ६ रङ़- 
जौवः 9 जावाजौवः < नटः ६ लसशाश्वौ १० 
प्रलालौ १९ । इति हेमचन्द्र; ॥ वृद्यगौतस्थाने 
गौतवाद्यादिना तदनुगुणतया प्रसङ्गौ । इति 
प्रायञ्धित्तविवेकः॥ नटमायनद्तिरिक्तरङ्ाव- 

तरणजौवौ । इति कुल्लकभङड्; ॥ तस्याद्रभच्चेण- 

पायच्ित्त वथा, 

“मत्तक्रह़ातुराणघ न सज्खौत कदाचन । 

कैश्रकोटावपन्नष्च पदा स्यश्च कामतः ४ 

दयुपक्रम्ब,-- 

“कम्भारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च । 
सवणेकतत जणस्य शस््रविक्रविणस्तथा ॥* 
इव्याटक्रा,-- 

५य रुतेभ्न्यं त्रभोन्यान्नाः करमशः परिकीर्तिता; । 

तेषान्त्रगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनौषिणः॥ 

सुक्रातोभन्यतमस्याच्रममद्या त्षपणं चरम् । 
मगा सेक्ता चरेत् लच्छ्रं रेतो विग्छ़त्मेव च ॥* 

इति मानवे £ अध्यायः॥ 

रङ्गावतारौ, [न् ] पु, ( रङ्गमवतरतौति। ढ्+ 
खिनि;ः। ) नट;। इति जटाध्वरः॥ (यया, 

याज्ञवल्कासं तायाम् । २। ७२ । 

«^ स्त्रोटद्वबालकितवमत्तोन्मत्ताभिसप्रकः । 

रङ्गावतारिपाषण्डिक्रटलदिकलेन्ियाः ॥* ) 
रङ्गारिः, प, ( रङ्गस्य तदास्यधातोररिरिब।) 

करवौर; । इति रन्नमाला॥ 

रङ्गिणी, स्त्री, ( रङ्गोरख्यस्या इति। रङ्ग+ 

द्नि;ः। च्ियां डौष् ।) श्तश्लौ। इति 
जटाधर; ॥ कौव्भिका। इति रएजनिधेगटः; ॥ 
रङ्विशिरट, चि। 

सङ्घः, [स् | कौ, ( रच्यते प्राप्यते इति । रचि 
+ “अ धिर विभ्यामसुन् ।” इति असुन् । दद्य 

च्जलद्त्तः। 81 २१३।) रदः। वैगः। इति 

भरतदिरूपकोष; ॥ ( यथा, ग्य श्र तके । ७२. । 

५ च कक ~ क 9 9 स , 

^> “नी 



रजः 

«रघ; संघो सुराणां जगदुपकछलतये निदसुक्तस्य 
यस्य ॥ } 

श्च, त् कं छाम्। इति कविकल्पदहमः1 
(अदन्त चुरा०-पर०-खक०-सेट् । ) रचयति । 
र्ति दगादासः 

रचनं, ङ्गी, (रचि+भावे च्छट ।) निश्माणम् । 

म्रन्यमम् । यया, जयदेवः) १।४। 

«वाचः पल्लवयद्युमापरतिधरः सन्दभगु्धिं गिरां 
ानोते जयदेवरखव शरणः श्षाष्यो टरूददतेः। 

इदङ्गारो त्तरखतुप्रमेयर चने रा चाथ गोवदवंनः 
स्यङ्खं कोण्पि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयौ कविः 

† च्छापति, ॥* 

रचना, स्त्रौ, (रच्यते दति । रच + णिच् + “र्याख- 
अन्धो युच्।* ३।३।१०७। इति बुच्!) 

 समप्रकारादेः पच्ावल्यादेख रचनम्। तत्- 
ओायः। परिख्न्द;ः २! इव्यमर;। २।६। 

९३७ ॥ प्ररिस्यन्दः ३। इति भरतः ॥ ( वथा, 

साद्िद्यदपेये। ३। १४६. । 
«“भूषाणामद्वेर चना था विश्वगवेत्तणम् । 

 रुदस्याख्यानमोधच्च विच्चेपो दयितान्तिके ॥» ) 
यथाक्रमेण स्थापनम् । ततृपथायः । निवेशः २ 

{ स्थितिः ३। इति देमच्न्द्रः। ३। ४११॥ 
( यथा, महाभारते । <¦ ४६।१०। 

“श्ण यूहस्य रचनामच्लनख्च यथागतः ॥* } 
` निन्निति; । कति; । यधा,- 

“असाधारणखचचमत्कवारकारिणौ रचना दि 

 निन्नितिः॥” इ्यलङ्ारकौस्तुभे १ किर; ॥ 
 तत्पय्धायः। सन्द; २ गुम्फः ३ खन्थनम् ५। 
† मन्थनम् ५। इति देमच्न््रः। ३। ३१७॥ 

` ( उद्यमः। यथा, मीमद्धागवते। ३।६.।६५०। 

- ^ टेवाहइताधेर चना ऋषयोर्पि देव 
यु्मत्प्रषङ्गविक्चखा इह संसरन्ति ॥“ 

 भदेवेनाहइता; खनत; प्रतिहताः च्र्थानां 
 रश्वनाः अर्थार्थोदमाः येषाम् ।* इति तद्ौ- 

कां ग्रीधरख्वाभौ ) रचयतीति। रन्चि+च्युः । 
डाप् । विश्वकम्ेणो भाया । यथा, ग्रोमद्धाम- 
वते। ६।६। 88। 
^त्वद्टदं व्याला भाखा रचना नाम कन्यका । 

सन्निवेशस्तयोव्नंतते विश्वरूपश्च वौग्यवान् ॥* ) 
रचितः, जि, छतः । रचधातो; कम्मण क्तप्र्य- 

येन निष्यन्न;। वथा,-- 

शद्रः परद्म्रेणौर्ितवरणाम्भोरुदवलेः 

स्थिरायास्लद्वक्तच्छि पुर र विस्फाच्नितमिदम् ॥” 
इति पुष्यदन्तकलतस्तुतिः ॥ 

रजं, कौ, ( रञ्जवतोति। रञ्ज + अच । निषा- 
तनात् षिद्वम् । ) स्त्रीकुसुमम् । इति शन्द- 

रन्रावलौ ॥ 

रजः, पु, (रञ्जयतौति। रन्ज +-अच । निपातना- 

ज्नलोपः।) परागः । ( वथा, गो° रामायणे । 

३ । ७६ । २६. । 

^ पद्पृष्यरजोन्मिश्रो इच्ान्तरविनिःखतः । 
निश्वास इव सौताया वादुर्वाति मनोरमः; 1") 

{ 

( 

¢ 

#ै 

८ 
4 
# { 
५ 

डे 
रजः 

रेणशः। ( भया; पादरनोपमा;।॥* इति 
उजज्वलदत्तः। ४। २१६॥) शुणभेदः। 
अवम्। इति जान्तवर्गे शब्दरन्नावलो ॥ 
(स्कन्दस्य सेनाविशरेषः। वचा, महाभारते। 

६. । ४५।७१। 

^दणवाहः सवाह रजः कोकिलकस्तथा ॥” 
` पिरजपुत्तः। यथा, विष्णुपुराणे । २।१। ६०। 

“त्वष्टा लषु विरजो रजस्तस्याप्यशतसुतः ॥* 
वशिपृतच्तः ऋषिभेदः! यथा, विष्णुपुराणे । 

९। १० ।.१३ । 
“ऊचव्नायान्तु वशिषस्य सप्रालायन्त तरे सुताः । 
रजो गाचोडंवाहशख वसगखानघस्तथा ॥* ) 

रजः [स्] कलौ, ( रज्यते रलतीति। रन्ज् + ̂ भू- 
रञ्खिभ्यां कित् 1” उणा०४। २१६ । इयसुन् ।) 

स््नोणां मासि मासि योनिनिःद्टतरक्तम् । तत्- 

प्रायः। पुष्यम् २ च्ार्तेवम् ३। इव्मरः। 
२८।६।२१॥ ऋतुः 2 कुसुमम् ५ रनम् ६। 

इति शन्दरत्रावलौ ॥ ( यथा, मनौ ।५।१०८। 
` ^“स्जसास््ी मनोदु सच्छासेन दविजोत्तमः॥” 

अस्य लच्तणं यथा,-- 

रञ्जितास्तेजसा त्वापः शरौरस्येन देष्िनाम् । 
अदयापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमिव्यभिधौयते ॥ 

रसादेव स्तिया रक्तं रजःसंन्नं प्रवत्ैते। 
तह्वर्षाह्वादशादूदं याति पच्ाशतः चयम् ॥* 
ननारौणां रजसि चोपचौवमानि शनेः शनै) 

` स्तनगर्भा शययोन्यभि द्विर्भवति ।“ इति सश्चते 

सचस्थाने १४ अध्यायः ॥ 

“माचि माचि रजःस्तीरां रसजं खवति चयम् । 
वतृसराद्रादशादूढ याति पच्चाशरतः चयम् ॥* 

इति वाभटे शारौरस्थाने प्रथमेण्ध्याये ॥ ) 

परललतेर्गणविशरोषः। तत्त रागदेषाह्मकं दुःख 

छेतुः । रनोएदन्तः पलिङ्गोएपि । यथा,- 

रजोभ्यं रजसा साद्व खौ पुच्यगुणधूलिष ।” 
इद्यमरदत्तः ' इति भरतः ॥ 

महाभारतमते दुःखजनकगुणः; । तस्य धम्नः 
कामः क्रोधः लोभः मानः दप । एति मोन्त- 
धम्भः ॥ 
न्ट्ृष्णा करोधोएभिसंरम्मो रा्सास्तं गुणाः 

स्ताः 

अभिसंरम्भो हेषाभिनिवेशः। इत्याश्वमेधिक- 

पञ ॥ अपिच । 

«काम रुष क्रोध रुष रजोगुण ससुद्धवः । 
मदाश्ननो मद्ापापा विद्धानमिद् बेरिणम्॥* 

इति ओीभगवङ्ञौतायाम् । २ अध्यायः ॥ 

अपिच) 

“खत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रलतिसम्भवाः। 
निवभ्न्ति महावाहो देहे देडिनमवययम् ॥*“ 

“रजो रागात्मकं विदि टव्णासङ्गससुद्धवम् । 

तन्निवप्नाति कौन्तेय ! कम्मेस्धेन देश्ठिनम् ॥” 
“सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कम्भणि भारत । 

ज्ञानमाटव्य तु तमः प्रमादे सञ्जयद्युत ॥ 
रजस्तमश्चाभिश्रूय सत्वं भवति भारत। 

रजः 

रजः सत्वं तमश्चैव तमः स त्वं रलस्य! |” 
«लोभः प्रडत्तिरारम्भः कम्मंणामसमः स्पा + 

रजस्यतानि जायन्ते विद्व भरतषभ ! ॥> 

“कममणः सुलछलतस्या हूः खाच्तिकं निमलं फलम् । 
रजसस्तु फलं दुःखमन्ञानं तमस; फलम् ॥ 

सत्त्वात् खञ्चायते ज्ञानं रजसो लोभ र्व च। 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 
ऊ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति रालसाः। 
जघन्यगुणट़! तस्था अधो गच्छन्ति तामसा; ॥* 

इति श्रोभगवङ्ञौतायाम् । १४ अध्यायः ॥ 

५सन्त्वं रजस्तम इति द्यन्ते एुरुषे गणाः । 

कालसच्चोदितास्तेएपि परिवक्ैन्त आल्मनि ॥ 

प्रभूतच्च यदा सत्त्वं मनोव्वौश््रिवाणि च । 
तदा छतयुगं विन्याद्ाने तपसि यद्रतिः ॥ 
यदा कममसु कार्येषु शक्तियेशसि देड्िनाम् । 
तदा चेता रजोटद्धिरिति जानौद्हि रौनक । 
यदा लोभख्वसन्तोषो मानो दम्भोप्य मल्छरः । 

कम्मणाष्चापि काम्यानां इवापरः तद्रजस्तमः ॥ 
यदा सदावरतं तन््रौ निद्रा हिंसादिसाधनम् 

. शोकमोदभयं देन्धं स कलिस्तु तदा स्तः । 
इति गारुड २२७ अध्यायः 

„ पराग+. इति मेदिनौ। से, ३२॥ ( यथा; . 
भागवते । ४।२8।२२ । 

^प्रद्मकोश्रनो दिच्चु विच्तिपत्पवनोत्यवम् ॥*) 

रेणः। चस्य पायः धूलिशन्दे द्ररटयः 1 
( वथा, माधे । २।४९। 

«पादाहतं यदुत्थाय खद्ानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेएपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥ ) 

निषिद्वानिषिद्वरनो यथा,-- 

“ायुष्कामो न सेवेत तथा सम्माच्जंनौर नः । 

तथाश्वरथधान्यानां गवास्ेव रजः शुभम् ॥ 
अशुभश् विजानौयात् खरोष्ाजाविकेषु च । 

गवां रलो धान्यरजः पुच्तस्याङ्गभवं रजः; ॥ 

रुतद्रजो महाशस्तं महापातकनाप्रनम् । 
अनारनः खररजो यत्त॒ सम्माव्नेनीरजः ॥ 
खुतद्रजो महापापं मदाकिख्िषकारणम् ॥“ 

इति गारुड ११४ अध्यायः ॥ 
( राच; । इति निषण्टुः । १। ॐ ॥ उदकम् । 
यथा, ऋग्वेदे । ९।५६।५। 
“वियत्तिरोधरुणम्ुतं रजोतिष्टिपो दिव 

आतासु बद्धेणा | 
“रज उदकम् ।' इति तद्धाष्ये सायणः ॥ 
सवनम् । यथा, तच्चैव । १०) ८२।४। 
“अदत्ते छतत रजसि निषत्ते चे भूतानि सम- 

ज्खच्निमानि ।* 

«रजसि लोके ।” इति तद्भाष्ये सायशः ॥ 

व्योति; ! यथा, तचरैव । १० । ३२।२। 
<बीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना विपाधिवानि 

रजसा युरुषत ।” 

रजसा त्मौयेन च्योतिधा। विदुज्ञच्चशोन 

यद रजः श्ब्दाच्छस आकारः पाथिवान् 
लोकान् ।» इति तद्भाष्ये सायण; ॥ ) 



रजतं 
रजःश्रयः, पु, ( रजसि रेते, शौ + ^“अधिकरथे 

परोत; ।“ ३।२। ९५ । इति अच् ।) कुकुरः । 
इति शन्दमाला॥ ( धृलिश्ायिनि, चि) 

रजलमयौ} यथा, वाजसनेयसं इतायाम् । 

५॥ ८। 

^यातेपसे रणःप्रया तनुवेषि्ा 1“ 
५^रजःश्यारजतमयोति।" तद्धाश्ये मद्ौधरः\) 

रजःसारयिः, एं ( रजसां सारयिरिव।) वायुः। 

इति शब्दरन्नावलौ॥ 

रजकः, पु. (रजति नि्ेजनेन श्धतिमानमापा- 
दयति वस््रादौनामिति। रन्ज+^कृतिखनि- 

रञ्जिभ्यः परिगणनं करेयम् ।*३२।१९। १४५। 
तिष्ठन् ।) वयंसङ्करजातिविद्धेषः। धोवा 
इति भाषा + (यया, भागवते । १०।४१।३२। 

“रजकं कञ्िदायान्ते रङ्कार गदायजः। 
इषट्ायाचत वांसि विधौतान्युत्तमामि च ॥५) 
सच तौवरपन्यां धौवराष्वावः। इति ब्म 
केवभैपुराणम् ॥ वत्प्श्यायः। निरयौजकः २। 
इयमरः । ९।१०।१०॥ शशौचेयः ३ कम्भ 
कौलकः 8। इति शब्दरव्रावौ ॥ धावकः ५। 

इति हेमचन्धः।३।५। ८ ॥ रजकस्य वस्त्र 
निंजनप्रकारो वथा,- 
“वासांसि फलकः इच्छोनिं शिंज्याव्रजकः मे; । 
अतोऽन्या हि ्व्वींत दख; स्याहुकामा- 

षकम् ४” 
इति मादे २०९ अध्यायः ॥ 

{ रजकात्रभच्चणप्रायश्चिन्तं यथा च्यापस्तब्ः। 
“रज चेव शेलधे वेशच््नोपलोदिनि । 
खुतैषां यस्तु भूञ्मौत हिजश्ाराययष्चरेत् ५५ 
इति प्रायखित्तविवेकः ॥ षिश्चेषसततरेव ब्रषटयः ५) 
अंशुकः इति विष्ठ;॥ 

रजक, खौ, रजकपन्नो । रन्जधातोः षकप्रय- 
यान्तादौपि छत सिद्धा । इति सुग्धगोघवयाकर- 
यम् \ ( यथा, अथासप्र्नग्याम् । ४०२। 
^परपट द्व रजकोभिमंलिनो संक्कापि नियं 

ताभिः। 

च्यधंयद्शेग विना जचन्ध! सक्तो५खि कुल 
डाभिः+) 

रजतं, ङौ, ( रजति परियं भवति रज्यत इति 
वा। रनृज-~+-^एषिर्चिभ्यां कित् 1” उखा०। 

३। १९१९ । इति अतच् कितृकाथेखख।) रूप्यम् 
इन्यमरः; । २।६।६६ ) इस्िदन्तः । धवलः 

्रोणितम् । हारः । इदः । शलः । (खत 
शएकद्कौपस्य खव । यथा, माछ १२१ । १४। 
«र न्रमालान्तरमयः शास्मलचखान्तरालक्षत् । 

सस्यापरेश रजतो महानखो गिरिः; खतः ६१) 
स्वणंम् । इति हेमनचन्ः। 8।१५०६.॥ शुल- 

वशेविश्िरे, चि। द्दयमरटौकायां भरतः ॥ 
पिद्टकायं सनतपाच्ादौनां प्राग्रख्यादि यथा, 

<सौरसं राजतं ताश्वं पितणां पाचसं प्रते । 
रजतस्य कथा वापि द्रं टागमैववा। 

८8 

रजनं 

वापि अह्वया दत्तमन्तयायोपकल्याति ॥ 

यथां पिणडभोज्यादौ पितृ राजतं मतम् । 
शिवनेचोहवं तसादृत्तं तत् पिटवल्लभम्। 

अमङ्गलं तदय ततेषु देवकार्येषु वच्लितम् ॥* 
इति माद्य ९७ अध्यायः ॥ 

रजतदुतिः, प, (रजतस्येव दुतिरस्य ।) हनूमान् । 
इति शब्दरब्नावलौ॥ 

रजतप्रख्छः, पु, ( रजतस्तव्छयः तदत् शुभो वा 

प्रस्थः सासुरस्य।) कैलाखपव्यतः। इति 
चिकाणशरषः॥ 

रजताचलः, पु, ( रजतप्रधानोभ्चल इव। श्ाक- 

पाथिवादिवत्खमाशः। ) रौप्यपव्धेतः। तस्य 
परिमाणं दानविधिद्च यथा,- 

^राजतो नवमस्तइद् णमः शक्तंराचखः। 
बच्छ विधानमेतेषां ययावदनुपूव्श्यः ॥ 
अतः परं प्रवच्यामि रौप्याचलमनुत्तमम् । 
यतप्रसादान्नरो याति सोमलोकं ह्विजोत्तम ।॥ 

दभि; पलसाहसेरत्तमो रजतः चलः । 
पष्चभिन्भध्यमः प्रोक्तस्तदष्धंनावरः च्छतः ॥ 
अश्रत्तौ वि्रतेरूहवं कारयेत् शक्तितः सदा । 
विष्कम्भपव्धतांस्लहृत् तुर्यांशेन कल्पयेत् ॥ 

पूम्वद्रालतान् ङुष्यान्मन्द रादोन् विधानतः ॥ 
पूव्यैवत् रन्नाचलवत्। 

ति च लोकेश्रान् रचयेद् वधः ॥ 
ज्रकषविष्णुकंवत् कार्यों नितम्बो दिरर्सयः । 
राजतं स्याटूयदन्धेषां समन्तादिह काशनम्) 
ओेषष्ड पूम्नवत् कुयात् होमलागरणादिकम्। 

प्रदान् प्रभाते तु गुरवे सौप्यपव्धतम् ॥ 
विष्कम्भ्लासत्विग्भ्यः पूण्य वस्छविभूषयो; । 
इमं मन्नं पठन् ददादभेपाणिन्िमल्वरः ॥ 
पितुं वक्षभं यसात विष्योन्या श्ङ्रस्य च। 

रजतं पादि तसनाच्नः शोकसंखारखागरात् ॥ 
इत्थं निवेद्य वो दद्यात् रजवताचलसत्तमम् । 
मवामयुतदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ 

सोमलोके सगन्धर्वैः किच्रराद्चरषाङ्गसे; । 
पूष्यमानो वसेहिदान् यांवदाङ्तखं जवम् ॥* 

इति माक्छे ७ अध्यायः ॥ 

( केलाखपयधतः । यथा, मद्टालिङ्गा शैनलनतर । 
“रजता चलमध्ये तु कुवेरेश्चर हरितः \*) 

रजतादिः, पै, ( रवतमयस्तदत् शुभो वा अद्रिः । 

प्राकपाथिववत् खमासः। ) केलाखपथ्वेतः । 
ति हेमचन्र;ः। ४।६४॥ 

रजनं, जौ, (रज्यत इति । रन्ज् + “रज्ञे: ऋन् ।» 
उका २,। ७६. । इति क्युन् । ^रजकरलन- 
रनःखपखंस्यानम् ।* ६ । 8। २४। इति 
वा्भिकोक्तनंलोपच्च । ) रागः । इति खिद्वान्त- 
कौसद्यासणादिडत्ति; ॥ ( यया, महाभारते । 
८। ५२. ।६। 

^ यथा वा वाखसौ शुक्ते महारजनरन्चिते। 
विश्टयाद् युवतौ श्वामा तददासौदसचन्धरा ॥* ) 

ऋषिविश्रैषै, प । यथा, सैन्तिरौयसंषितायाम् 
राजतेभजनैरेवामयवा रजतान्वितैः । २।३।८।६। 

रजनी 
«रजनो वे कौशेयः क्रतुितं लान किं चन्चुधन् 
यमयात् ५”) 

रजनि, स्तौ, ( रजन्ति लोका यत्र) रनृज्+ 
बाहलकादनिः। दद्युज्ज्वलदत्तः । २। १०६३ ।) 

राचि;। इ्दमरटीका॥ (यया, कथा- 
सरितृखागरे ।१८। ९४५ 11 

५इद्येवं स्याप्य समयं प्राप्रायां रजनौ च तान्। 
च्यामन्त्या विप्रान् धययौ ्सश्यानं स विदूवकः॥”) 

रजनो, खौ, ( रजनि + सदिकारादिति डौष् ) ) 
राचिः। ( वथा, महाभारते । इ। ६६ । र्न 
“सा दयषा रचनौन्तच पितुरवेश्सनि भाषिनौ । 
विश्वान्ता मातर राजन् ! इदं वचनमनत्रवौत्॥*) 
रिद्रा॥ ( अस्याः पयायो वया,-- 

“रिदा पौलिका गौरौ काष्चनौ रजनौ निशा। 
मेषघ्नौ रञ्जनौ पौता वर्थिंनौ राचिनाभिक्रा ॥ 

इति पद्यकरनमालायाम् ४ 
यथा, नषे । २२। ४६ । 

%चऋस्याः सुराधोश्रदिश्रः एरासौत् 
यदम्बरं पौतमिदं रजन्या । 

चन्द्रश चणेव्यतितुभ्वितेन 
तेनाधुना नूनमलोहितायि ॥” } 

जतुका । इव्मरः।२।8। १५३॥ (षया, 

इतस तायाम् । ४४। ६। 
^दृन्तयण्डताञ्जनरजनौसु वणेपूष्याभिमम्थाख्च ॥” ) 

नौलिनौ। इति मेदिनो । ने, ११६ ॥ (ग्राद्मलौ- 
दौपस्यनदौभेदः । यथा, भागवते । ५।२०।१० 

“अनुमतौ सिनौवालौ खरसख्ती कुट् रजनौ 
नन्दा राकेति ५) 

रजनौकरः, पु, ( रजनौ करोतौति। छ +टः) 
चन्ः। इति शब्दरनावलौ॥ ( यधा, भाग- 

वति । ४ ।२८।३8। 

“हित्वा यान् सतान् भोगान् वेदीं मदिरे. 
च्षणा। 

च्यन्वधावत पाश्डाशं च्योत्ख्ोव रजनौकरम् 1) 
रजनोगन्धा, सौ, ( रजन्यां गन्धोभस्या; । रात्रौ 

विकाश्रात् तथालम् । ) खनामख्यातन्धेतव्थं- 
पष्यवि्ेदः । इति लोकप्रखिह्ठिः + 

रलनौोचरः, प, (रजन्यां चरतौति। चर+ 

“न्वरे; ।*२।२।१६। इति ठः)) राच्चसः। 

इति शन्दरक्नावकौ॥ (यथा, रामायये। ७।५।४। 
“ख तया सद संयुक्तो वराज रननौोचरः; ॥* 

तथाच) 
भच्योजोप्प्रनानां रजनौचराणां 

पहार हेतोने शरौरमिषम् । 
गभे इरेषुवंदि तेन मातु- 
सेब्धावकाश्रं न हरेयुरोजः ॥” 

इति चरके श्रारौरख्याने दितौयेर्ध्याये ॥ ) 
चौरः ॥ यामिकभट; ॥ ( राचिविद्धारके, चि । 
यथा, इरिवंशरे । २०२।१८। 

१ब्राञ्खानाच् राजानं शाश्वतं रजनौचरम्॥”) 

रजनौजलं, क्तौ, ( रजन्या जलम् । ) नौहारः। 
इति इारावक्लौ । ६9 ॥ 
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(भ 

रजनौहासा, स्तौ), 

रजखला, स्तो, ( रजोणस्यस्याः । 

रजस 

रजनोपुष्यः, प, (रजन्या हरिद्रायाः पृष्यमिव 
पुष्यमस्य । ) पूतिकर्नः। इति राजनिधेणटः ॥ 
( पूलिकरञ्जशन्दे४स्य विवरणं ज्ञातयम् 1 } 

रजनौसुखं, कौ, ( रजन्या सुखम् । ) प्रदोषः। 
इ्दमर;।१।४।६॥ (वथा, राजतरङ्ग- | 

गयाम् । ४ । ४३३ । 
«ततः शशाङ्धवले सञ्जाते रजनौसुखे। 
पाणिनालभ्य श्रूपालं शय्यावेष्स विवेश सा॥*) 

(रजन्यां हासो विकाशो 
यस्याः।) ओेफालिकापुष्यम्) दति शब्दरत्रावलौ॥ 

रजसानुः, पु, ( रन्यतेएम्मिन्निति। रन्ज्+ 

“असानुः सह्िमन्दिभ्यां ठधिरञ्जिभ्यां तु किदन्त- 
रशे” युयादिकोषटौकाल्लतखचोक्तः 
ऋसानुप्रल्ययः।) मेचः। चित्तम्। इद्यणादि्- 

कोषः;। १।१७8॥ 

रजस्वलः, यु, ( रजोएचास्तीति। रजस् +^“रजः- 
छष्यासतिपरिषदो वलच्च् ।” ५।२।११२॥। 
इति वलच् । ) मद्दिषः। इति मेदिनौ। ले, 

१६३ ॥ ( अस्य पायो वथा,-- 
५मद्िघो घोटकारिः स्यात् कासरश्चरनखलः। 
पौनस्कः छ्णकायोपय लुलापो यमवाहनः ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूत्रखर्छे ह्धितौतरे भागे ॥ 
चि, रजोयुक्तः। यथा, भागवते। ७। १३।१२ । 

“तं श्रयानं धरोपस्थे कावेशां सह्यसानुनि । 
रजखनलस्तनृदेथेनिगूएामलतेजखम् ॥* 
रजोगुणयुक्तः। खपदयालुः। यथा, मनुः। 

६ । 9७ । 
«जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । 

र्जसखलमनिल्यखख श्रूतावासमिमं त्यजेत् ॥“)} 

^रनःजष्या- 

सतौति ।*५।९ 1 ११२। इति वलच् । टाप्।) 

रजोयुक्ता। तत॒परथायः। स््ौधम्भिणो र 
अदी चआच्रेयौ ४ मलिनौ५ पुष्यवतौ € 

ऋतुमती 9 उद्क्या ८। इन्यमरः; ।२।६।२०॥ 
दरिः £ पुष्यह्ासा९०। दति श्न्दरनरा- 

वलौ ॥ पुष्यिता १९ अवौरा १२ विफलो १३ 

निष्फलो १४। दति जटाधरः॥ च्ञाना १५ 

 पांशुला १६। इति राजनि; \ #॥ अथ 
रजस्वलास्पगंप्रायख्ित्तम् । “काश्यपः । 
"रजखल। तु संस्पृष्टा ब्राद्यरया त्राणौ यदि। 

रकराच्रं निराहारा पञ्चगव्येन गुध्यति॥ 
रजख्लातु संस्यष्टा राजन्या ब्राह्यणोतुयवा। 
चिराचरण विशुद्धिः स्यात् दात्रस्य वचन यथा॥ 

रजस्वला तु खंसमष्टा वेश्यया ब्राह्मणा चया, 
पञ्चराचं निरादारा पञ्चगदयन शुध्यति ॥ 

रजखलातु संस्पष्टा गूद्रवा ब्राद्यणौ यदि। 
षड्रात्रेण विशुष्येत् ब्राह्मणी कामचारतः ॥ 
अकामतञ्चरेदद्व बाद्णो स््जातिषु॥' 

रुतेन रजसलाया ब्राह्या; सवणेरजस्वला- 
स्ये रख्करात्रोपवासः पञ्चगद्यपानं कामतः। 
च्यकामतस्तदहेम् । नक्तव्रतम् । असवणेरज- 
खलास्यर्थे चिराचपञ्चराच्रषड़रात्रोपवाखाः। 

२७२ ण, 2४ 

् 
रजस 

अकामतस्तदद्वंम्। शतत | 
कर्मयम्। 

चाण्डालेन पाकेन संस्र चेद्रजस्वला। 

अतिक्रभ्य तान्यद्धानि प्रायतत समात्तरेत्॥ 

चिराच्रसुपवासः स्यात् पञश्चगद्मेन गुध्यति। 

तां निशान्तु यतिक्रम्य खजालक्तन्तु कारयेत् ॥ 

इति व॑चनान्तरदश्नात् रखुतत् कामतः। 
चन्न दिनमेदोए्पि नास्ति । अन्नाने टइस्पतिः। 

प्पतितान्तयश्रपाकैश्च संसयष्टा चौ रजखला। 
तान्यहानि यतिक्रभ्य प्रायच्ित्तं समाचरेत् ॥ 

प्रथमेषद्भिचिराचं तु इितौये ह्यहमाचरेत् । 
अहोरात्रं ढतौयेए दभि चतुथं नक्तम चरेत् ॥' 
चतुर्येग्ह्ौति शुद्धिखानात् पूञ्म्। याघ्रः 
(रजस्वला यदा स्पा जमकर; कचित् । 
निराहारा भवेत्तावन् यावत् दानेन शुति॥' 

अत्रापि दृष्स्यदटुक्तदिनमेदयवस्था। ठड- 
शातातपः । 

°सर्जखले तुये नाावन्योन्ध' स्ग्रतो यदि। 
सवण पश्चगयन्तु ब्रह्मकष्वैमतः परम् ॥ 

पश्चगद्यपानं ब्रवरूपम् । तेनोपवाखः। ब्रह्म 
कूचचैमाह जाबालः । 

“अ होराच्रोषितो भूत्वा पौममास्यां विश्रेषतः। 
पश्चगयं पिबेत् पातबरेडक्रचै विधिः ख्छतः +" 
तदशक्तौ एरायेकं दातव्यम् ।» इति प्रायश्ित्त- 
तत्वम् ॥ # ॥ अन्यच्च । 1 

शध भच खतुर्धए द्धि अ शु हेवपैचरयोः । 
देवे कम्मण पन्ने च पश्चमेएडनि शुध्यति । 

इति शुद्धितच्चम् ॥ 

तस्यां गमने पापं यथा,-- 

^प्रथमे दित्स कान्तां यो हि गच्छद्रनखलाम्। 
ब्रह्यहव्याचतुधों लभते नाच संप्रयः॥ 
स पुमान्न ददि कम्म हों देवे पेचे च कभ्मणि। 
अधमः स त्व सर्जंघां निन्दितञ्चायश्रस्करः । 
दितौयदिवसे नारौ यो ब्रव रजस्वलाम् । 

कामतः परिपूर्णाष् ब्रह्महत्धां लमेद्भृवम् ॥ ` 
अजौवनं नाधिकारौ पिदविप्रसुराचचैने।॥ 

अमनुष्योभ्यशस्यः स्यादित्याङ्गिरसभाषितम्॥ 

ढतौयदिवसे जायां यो हइ गच्छद्रलखलाम् । 
समदो त्रक्षहव्याख्च लभते नाच संशयः; । 

पून्ववत् पतितः सोएपि न चाद; समकम्भसु । 
असतुपुच्ता चतुर्धेएद्भि न गच्छत्तां विचक्षणः ॥” 
दति ब्रह्मपेवत्तं ग्रन्नष्णजन्मखर्डे ५६अध्यायः ॥ 
चपि चच । 

“पूरे ऋतुकाले तु योःभिगच्छद्रजसखलाम् । 
रतपा; पितरस्तस्य रखुवमेतन्न संशयः; ॥ 

र्कसतु पुरुषो याति इहितीयां काममोहितः) 
्ृतौयां वा चतुधौँख तदा स पुरुषाघमः॥ 

ऋतुकाले तु सनधासां पिच्य भोग इष्यते । 
ऋतुकालाभिगामी यो ब्र्मचार्थेव सम्मतः ॥ 
न गच्छति च यः क्रोधात् मोद्ादा पुरुषाधमः 

ऋतौ ऋतौ भृण्द्या प्राप्नोति परुषञ्चरन् ॥” 
दति वारा गुद्यकम्भवयनं नामाध्यायः 

र्न्, 

(अपिच) 

५«रजस्वलास्तौगमनमेतत्ररककारणम् । 

रजस्वलावौराच्रख पुञच्यत्र्च भक्तणम् । 
अभच्यान्न्च विप्रधं यद्त्रं ठषलौपतैः ।” 
तथा च। 

^रजस्लामकामाख मलिनामप्रियान्तया । 
 वणडद्वां वयोढह्वां तथा याधिप्रपौडिताम् ॥ 

इौनाङ्गों गभिणीं देव्यां योनिदोषसमन्विताम्। 
सगोत्रां गुरुपत्नी श्च तथा प्र्रजितामपि॥ 

सन्धयापसगस्याख् नोपेयात् प्रमदां नरः; ॥ 

रजस्वलां प्राप्रवलो नरस्यानियताल्मनः। 
इष्टयायु्तेजसां इानि-रधम्भच्च ततो भवेत् ॥* 
इति सश्चते चिकित्सितस्थाने २४ अध्यायः ॥) 

रलिः, पु, चन््रव॑प्ौयरालविषरोष;। यथा । “पुरू- 

रवसो च्येषटपुच्त्ायर्नामा । स राहो्ुदितर- 
सषपयेमे। तस्यां पश्च पुच्तालुत्पादयामास। 

नद्षचतत्तवठृडरम्भरजिसंज्ताः। रजेः पच्च 
एतच्तश्रतान्यतुलवोगसाराण्यासन् ।* इति विष्ण॒- 

पुरारे 8 अंशे । ८। ६। अध्यायौ ॥ (राज्यम् । 
कन्धा विश्ोषै, स्तौ । यथा, ऋग्वेदे । ६।२६। ६ । 
^त्वं रजिं पिठोनसे दशस्यन् षष्टिं खसा 

श्रच्या सचाषन् |” 

५रजिं रखतदाद्धयां कन्यां वाराच्यंवा।” इति 

तद्धाग्ये सायण; ॥ रव्नुः । यथा, ऋग्वेदे ।१०। 
१२० १९ । ^“रजिषया रज्या पश्च च्या 
गोस्तुतूषेति पथं इवस्य; ॥* 
५रजिषया कजुतमया रज्या रजज्वा ।* दति 
तद्धाष्ये सायणः ॥ ) 

रजोवलं, ज्ञौ, (रज दव बलति संटणोतौति। 

बल् + अच् ।) अन्धकारः । इति चिकारडशग्रोषः॥ 
रजोरसं, क्तौ, अन्धकारः! इति शब्दरत्रावलौ ॥ 

रजोहरः. पु, (रजो दरतौति। इ+“इरते- 

४नुद्यमने५च् ।» ३।२।६. । इति अच्च ।) रलकः 1 

ईति शब्दमाला ॥ 

रव्जुः, श्छ, (दटच्यते रच्यते इति । दज + ^ख्के- 

रस ।” उशा० १५। ९६। इति डः) 
असुगागमच । धातुखकारलोपञ्च । अगम- 
सकारस्य लश्त्वम्। दकार; । तस्यापि चुत्वम् । 
जकारः । इ्टज्च्वलः । अप्राणिजातेश्चार- 

जज्वादौनामिति कथनात् न ऊर । ) वन्धन- 

साधनवस्तु। दड्गै इति भाषा॥ तत्- 

पयायः । शुल्लम् ९ वराटकः; ३ वटौ 8 गुणः ५ 
इत्यमरः; । २।१०। २७॥ श्ुल्लार्। इति 

भरतश्टतरतरकोषः॥ शुखम् 9 खलः < खुखवा६- 

शल्वौ १० स्रम् ११ वराटः ९२ वटाकरः १३ 
वटौगुणः १४। इति टौकान्तरम् ॥ ( तस्या 

अपरे दोषो यथा, मनौ । ११। १६६. । 
^कार्पासकौटजौोर्णानां दिश्रफेकश्फस्य च। 
पचिगन्पौषधौनाख रज॒च्वाैव च्रं पयः ॥) 
वेणी । इति मेदिनौ। जे, १४ ॥ (प्र्ङ्घ- 

विशेषः। यया, सुश्रुते ग्रारौरश्याने ५अध्याये। 

५^रच्जव; सेवन्य, सद्गता; ॥ } 



रटन्ती 
रञ्जकं, कौ, (रञ्जयतोति। रन्ज् † णिच् + 

श्ठल् । ) हङ्ुलम् । इति राजनिषेटः ॥ 
( युणादयोभ्स्य िङ्गुलगशन्दं विज्ञेयाः ॥ ) 

र्जकः, पु, (रञ्जयतौति। रन्ज्+िच्+ 
ख्लल् । ) कभ्िक्लकः। इति राजनिघंशटः ॥ 
परौतिजनकंः । वच्छादिरागककत च ॥ ( यस्य 
अदे भोजनः निषिद्धं यथा, मनौ । ४। २१६। 
“वतां श्नौखिकानाश्च चैलनिर्णेजकस्य च । 
रञ्जकस्य बृशंस्य यस्य चोपपतिगुं हे ॥" 

नाद्यादिति ओषः; ॥ पित्तान्तगंतोमिविशेषः । 
यया,-- 
“यत्त यशनृ्नौड्धोः पित्तं तस्मिन् रञ्जको?जिरिति 

संन्ना सरसस्य रागकछटुक्तः।” इति सुश्रुते 

खत्नस्थाने २९१ अध्यायः ॥ ) 

रञ्जनं, कौ, ( रज्यतेणनेनेति। रनृज् +करये 
ल्यट् 1) रक्तचन्दनम् । इति मेदिनौ । ने,११५॥ 
( अस्य पथायो यथा,- 
^“पत्तङ्गं रक्तसारष्च सुरङ्गं रञ्जनन्तथा । 
पटर ज्जनमास्थातं पत्त्र कुचन्दनम् ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पून्नखक्छे प्रथमे भागे॥) 

दिङ्कुलम् । इति राजनिषेष्टः + ( रनून् + 
णिच्। भावै च्य॒ट्। प्रौतिजननम्। यथा, 

रघौ 1 ४ ।१२। 
“तयैव सोऽभूदन्र्थो राजा प्रछतिरञ्जनात्॥*) 

रञ्जनः, पु, ( रञ्जयतोति। रनृज् +खिच् + च्यः।) 

रागजनकः। इतिमेदिनौ। ने, ११५॥ सुज्ञ 

ढणम् । इति राजनिषंष्टः; ॥ 
रञ्जनकः, पु, ( रञ्जन+कन्। ) कट्फ़लः;। इति 

राजनिषेष्टः ॥ ( युणादिविश्रेषोभ्स्य कट्फल- 
शब्दे विक्नेयः ॥ ) 

रञ्जनदः; पु, ( रञ्जयतौति। रन्ज् + णिच् +च्युः । 
रञ्जनख्ासौ देत । ) अच्छुकडचः। वच्- 
गाद इति भाषा ॥ 

रञ्जनौ, च्छो, (रञ्जन + डौष् । ) शुखारोचनिका। 
नौलौ। ( अस्या; पर्यायो यथा,- 
“नौलौतु नौलिनौतूलौ कालदोलाच नौलिका। 
रञ्जनौ ग्रीपलो तुच्छा सामौणा मधुपथिंका॥ 
ज्ञौतका कालक्ौ चनोलपुष्या चसा द्छ्रता॥ 

इति भावप्रकाश्स्य पूज्रखण्डे प्रथमे भागे॥) 
मञ्जिष्ठा । इति मेदिनये। ने, ११५॥ रेफा- 
लिका। इति शब्द्चन्िका॥ इरिद्रा। 
(अस्या; पयायो यथा,-- 

“इरिद्रा पोतिका गौरी काञ्चनो रजनौ निशा । 
मेदत्नौ रञ्जन पौता वणिनौ रा्निनामिका ॥* 

इति बद्यकरन्रमालायाम् ॥ ) 

स 
रणं 

“माधे मास्यसिति परकचे रटन्यास्या चतुदं श्रौ । 
तस्यासुदयवैलायां च्ञाता नावेत्तते यमम् ॥” 

उद्यवेलाथामरुणोदयवैलायाम् । 

“अनक्राभ्युदिते काले माधे छष्यचतुदेग्रौ । 
सतारवयोमकालेतु तच च्ञानं महाफलम् । 

स्ञात्वा सन्त्य तु यमान् सज्पापैः प्रसुच्यते ॥” 
अन्न तियिछन्यतवात् गौणचाकाद्रः) अन्ना 
रुणोदयकाल. णव खानं पूर्नोक्तचतुरंश्रयम- 
तपेणख। यत्त॒ उदयवेलायां छर्योदयवेलायां 
अनककाभ्युदित दति षदे नलिति चास्थानं 
तत् ससुदकरभाष्यशतसतारब्योम इति इय्यु- 

त्राहनवलोकनेनेति । इति तिश्या दितम् ॥ 

किञ्च । 

“अनकाभ्युदित काले खानं कुयात् सरिच्जले। 
प्रतजन्मछशतं पापं ततन्तणादेव नश्यति ॥ 
रटन्तौ नाम विख्याता सबपापद्रा शिवा॥ 

इति मद्यदक्तं ५५ पटलः ॥ 
कचित् पुस्तके खरिष्लते इव्यच्न वद्डिष्णंये इति 
पाठः; ॥ # । सच्र श्यामापूजाविधियेया,-- 
«माच मास्यसिति पचे रटन्ास्या चतुदश । 
तस्यां खंपूनयेत्तारां मदहाविभवविस्तरै, । 
श्वक्रवत्तौं महाराजो भवद्येव न संशय; ॥” 

इति इदन्नौलतन््े 9 पटलः ॥ 
अपिच। 
“माच मास्यचिते पचे रटन्धास्या चतुदश । 
वदान्नौ कालिकापूना सन्मविन्नोपश्ान्तये ॥” 

इति कालिकापुराणम् ॥ #॥ 

अपरश्च) 
“माच मास्यसिते परकै रटन्ास्था चतुद शौ । 
तस्यां प्रदोषसमये पूजयेन्मृरूमालिनौम् ॥” 
ष्याचाथेवूडामणिङतलब्यतत््वाणे व्टतवच- 

नम् ॥ अन्यत् श्यामाशन्े द्यम् ॥ 
रटितं, चि, कथितम् । रटधातोः कम्मण क्तप्र 

येन निष्यन्नम् | (भावै क्तः।) कथनमाचे, 

क्तौ ॥ ( यथा, राजतरङ्गिणयाम् । २। १९७8४ । 
“वनद्रिरसितैः पदे पदे 
ख प्रतिभटतां पटध्वनेदधानै; । 
अमनुत रटितैख ककंरेटोः 
परिगलितां गमनोच्छुखच्ियामाम् ॥* ) 

स्त, भाषणे । इति कविकलर्पदुमः ॥ ( भ्वा०-पर०- 
खक०-सेट् । ) भाषणं कथनम् ¦ रठति। इति 

दुर्गादासः ॥ 
रग, रुति। इति कविकल्यद्रमः ॥ (भ्वार-प्रर०- 

अक०-सेट् ।) रयलति। रति न्दे । इति 
इर्गादासः ॥ 

रणाल 

मनौ । ७। ६०। 
“न कूटरायुपहेन्याद्युभ्यमानो रशे रिपून् । 
न कथिभिर्नांपि दिम्पर्नाप्िज्वलिततेजनै; 1” 
रमगम्। यचा, ऋशखदे) <। १७। १२। 

*+प्राचिगो शाचिपूजनायं रणायति सुतल; \” 
भ्स्णाय रमणाय ।” इति तद्भाष्ये ायणः॥ 
रमणौये, चि । वधा, तच्चैव । १। ११६।९१। 
५श्कस्ावन्त्यो रावतं रणाय वशमश्छिनाखनये 

स्सा 1” 
रणाय रमकोयाय।* इति तह्काष्ये सायणः \) 

रग, पु, (र्ण~+खप् । ) श्न्दः। कणः; । 
इ्तिमेदिनौ॥ गतिः। इति शब्दरल्नावलौ ॥ 

 स्ण्तूे, कै, ( रणस्य तूयम् | ) दुवाद्यम । 
ततुपर्ग्यायः। संगामप्रटदहः;२ अभयड्द्छिमः३। 
इतिं चिकारगरोषः ॥ 

| रणप्रिय, करौ, ( रये प्रियम् । ) उश्रौरम्। इति 

राजनिधैशटः ॥ 
रणप्रियः) पु, ( रणः पिियोभस्य । तत्र मांसभच्चणा- 

तथात्वम् ।) श्येनकपचौ । इति राजनिचेशटः ॥ 
(विष्ण; । यथा, महाभारते । १३। १४६. । ८६। 

५स्त्ः स्तवप्रियः स्तोचं स्तुति; स्लोता रणप्रियः\” 
युडधियमाचे, चि । यथा, कामन्द कौये । १७।३३। 
«रणप्रियः साइसिक अद्मसम्भावितस्तथा । 
विच्छत्रधभ्भकामाचेः कहो मानौ विमा- 

नितः ॥*) 

रणमत्तः, प, (रणे रणं प्राप्य वा मत्तः!) 

इस्तो। इति प्न्दमाला॥ 
रणम्नु्टिः, पु, विषसुषर्िच्तुपः। इति राजनिषंशटः ॥ 
रणरङ्ः, पु, ( रणेषु रङ्को मन्द;। ) रणकातर- 

स्तौ । तत्पायः । प्रतिम; २। एति हारा 
वले । २०४ ॥ 

रणरणं, क्तो, उद्ाइनम् । इति चिकाखगरोषः ॥ 

अशं आदित्वादच् ।) मरकः इति चिकाण- 
शचेषः ॥ (रयै रणः श्रन्दो यस्य । रणगच्नेन- 
श्रौ, चि! यथा,-- 

“अखाद; करणो रणो रणरणो राणोरणो. 
रावणो 

शला येन रमा रमा रमरमा रामा रमा 
४ खारमा। 

सश्रीमानदयो दयो दयदयो दायो दयो वेदयो 
विष्णुच्िष्णुरभौरभौरभरभोराभौरभौ- 

सौरभिः४" 
इयुद्धटः ॥ ) 

रगरणकः, पु, उत्कच्छा। इति हेमचन्द्रः! २। 

रणरणः, पु, (रशरण इति शन्दोभसख्यस्येति । ` 

पयेटी । इति राजनि; ॥ 
रट, वाचि। इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०-पर०- 

सक०-सेट् । ) रटति। इति दुर्गादासः ॥ 
रटन्तौ, स्रौ, (रच्यते पुणखयजनकतेन कथ्यते इति । 

रट् + बहलकात् भच । डौप् । ) गौण्चान्र- 
माघौयजष्यचतुदेश्ौ। तत्र अरुणोद्वकाके 
खानं कततेयम् । यया । यमः;। 

२८२६. ॥ ( यथा, उत्तररामचरिते प्रथमाङ्क। 
“अथे सेषैयं रणरणकदायि सौ च्विच्रदशरंना- 
दिरहभावना देया; ख्नोहघंगं करोति ५ ) 

रणसङ्कुलं, क्तौ, ( रणस्य सङ्कुलम् । ) तुसुलम् । 
श््यमरः। २।८।१०६॥ 

रणालङ्करणः, प, ( रणस्य अलङ्रणः । ) कङ्ु- 
पच्चौ। इति रालनिषेणट; । 

रण, म गतौ। इति कविकर्यदमः ॥ ( भ्वार- 
पर०-खक०-सेट् ! ) म, रणयति। इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

रणं, क्तौ पु, ( रणन्ति न्दायन्तेएरचरेति । रण् + 
“ग्द्ेति ।*३। ३।५८। इव्यत्न । “वशिररयो- 
रुपसंस्यानम् ।” इति काशिकोक्चा अप् ।) 

य॒हम्। इत्यमर; २।८। १०४॥ (यया, 



रतता 

, चि, (रम् + “जमन्तात् डः!” उशा० 

१।१९३। इति ड; । ) अदर चम्मवच्छन्राव- 
यवः । धुतः इति संचिप्रसारोणादिरत्तिः ॥ 

रक्कः, पु, (रर दइवेति। रण्ड+ कन् । ) अफल- 

उत्तः इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

रखा, स्तो, ( रमन्तच्रेति। रम्+ “जमन्तात् 

ख; ।* उणा० १।११३। इति डः। टाप्) 
सषिकपणौं। इव्यमरः। २।४8।८८॥ (यथा, 

खङ्कलात् खम्भवं छतं पालिधारसमहितम्। 

रषडाशोधितगन्धश् तेनेव कव्नलौक्तम् ॥ 
इति वेदाकरसेन्द्रसारसं यदे दत्योमनायरसे।) 
विधवा। रौड इति भाषा॥ यथा। तिति 
र्च्डा विकम्भस्येभ्यः खदद्यं यनक्तीत्यधंः। 
इतिं संच्िप्रसारे तिङन्तपाद्ः 

रशछाश्रमौो [न् | पु, (रचो विफल चाश्रमः 

सोस्त्यस्य । रखाश्रम+-इ्निः। ) अषटचतवा- 

रिग्रदत्खरोपरिभायाविह्ौनः। यथा, भवि- 
ष्यपूराणम्। 

“चत्वारिंशत्छराणां साष्टानाष्च परे यदि। 

च््िया वियुज्यते कच्चित् सतु रषाश्रमौ मतः४” 

दयु इइ तत्त्वम् ॥ 

इतं, जौ, ( रमणमिति। रम् +भावै क्तः।) 
मथनम् । इत्यमरः । २।७।५७॥ (यथा 
अव्यन्निप्रश्रयाम् । ५४६ । 
“विषरौतमपि रतंते खोतो नद्या दवारुद्रूल- 

मिदम् । 

 सटतरुमिव मम इदयं सद्धलमपि वेगतो 
५ इरति ॥” 

तत्तु हिविधम् । यथा, कामशाच्वम् । 

 ^बाद्यमाभ्यन्तरश्ेति इ्विविधं रतमुच्ते। 

 तसचादां चुम्बनाञ्चषनखदन्त त्त तादिकम् ॥ 
हितीयं सुरतं साच्चाच्रानाकारेख कल्पितम्॥*) 

शुद्धम् । इति मेदिनौ । ते, ४६॥ अनुरक्त, चि + 
{ बथा, राजतरङ्किखयाम् । ३।५०५। 
तत्तल्यगुणनिनिखा तदि पचस्तुतौ रता ॥ 

नियुक्तः । यथा, मनुः । २। २३५ । 

“य।वच्चथत्ते जौवेयु स्तावत्रान्धं समाचरेत् । 

तेष्वेव निदं शुश्रषां कुयात् प्रियहिते रतः ॥”) 

इतकौलः, पु, (रते मथने कौौलति परस्परं खंबन्ना- 
` तौति । कौल् +कः) कुङ््रः। इति हेम- 

च्नद्र;। ४। ३४६ ॥ ( रतस्य कौलः । ) सुरत- 

कण्टकच्च ॥ 

इतङ्गजितं, क्ल, ( रलस्य कूजितम् । ) मैथुन- 
कालौनवाक् । ततृपव्यथि; । मणितम् २। इति 

चेमचन््रः॥ 
दतगुरः, पु, (रतस्यरते वा गुरुः!) पतिः। 

इति चिकाख्रोषः। ६ । 8४ ॥ 
दतज्वरः, पु, ( रतेन ज्वरोभ्स्य। ) काकः) 

इति चिकारखडगरोषः ॥ 

रतताल, [न् | प, (रते तलति प्रतिष्टां लभते 
इति । तक्ल + खनि; । }) षिड्ग;। इति शब्द 
माला। 

ट9 

रतिः 
रततालो, स्रौ, (रते तालः प्रतिषास्याः । डौष् ।) 

कुट्नौ । इति चिकारश्रोषः॥ 

रतनारौचः, पु, (रतै नां चिनोतौति। 

चि+डः। ) मेरौणां शौत्कारः। कुज्नरः। 
सरः । इति मेदिनौ। चे, २९.॥ षिड़गः। 
इति श्न्दमाला॥ 

रतनिधिः पु, ( स्सननेव निधिवत् गोप्यं यस्य) 
खञ्जनः। इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

रतदिंकं, करौ, ( रतस्य ऋष्धिरच्र । ओषादिभाषेति 
कप् । ) दिवसः । सुखखानम् । अशटमङ्गलम्। 

इति मेदिनौ। के, २९० ॥ 

रतव्रणः, पु, ( रतेन ब्ररोभ्स्य । रतं व्रण इव कष्ट 

दायकं यस्येति वा । ) कुङ्करः । इति ईइम- 
चन्द्रः ४) ३६४६ ॥ 

रतश्रायो, [न् ] पु (रतेन श्यति तन्करोवयाल्मान- 

मिति। शो+खिनिः।) कुकरः। इति ₹हेम- 
न्द्रः । ४ । ३५६ ॥ 

रतदिखकः, पु, ( रते रता वा हिखते इति । 
दिष्ट + रल् । ) स्तौ चौरः । इति चिकाख- 
ग्रोषः॥ लम्यटः। लोच्ा इति भाषा। ततु- 
पथायः। षिड्ग २ अलोकः ३ पल्लवः ¢ 

द्रावकः ५ संजङ्ग; ६ चुम्बकः 9 सङ्ग; < 
ङ्ग; ६. नारौतरङ्गकः १० खस्तिकः १९ 

रतनारौचः १२ बन्धकः १३ रततालौ १४ 
कटार ९५ कामौ १६ सखेटौ ९७ नागरः; १८ 
दासौप्रियः १६. . कुकौटः; २०। इति शब्द 
माला ॥ 

रतान्कः, प, ( रताथेमन्द्क इव । ) छुक्रः । 
इति हेमचन्द्रः । 9 । ३४६ ॥ 

रतान्धौ, सौ, (रते अन्धौव ।) कुन्भटिः। 
स्ति चिकाखरोषः ॥ 

रतामदहः, पए, (रते रतकाले आमर्होग्स्य |) 
कुक्करः । इति शब्दमाला ॥ 

रतायन, स्क, (रतमेवायनं जौवनगतियस्याः। ) | 
रतिक्रिया, खलो, (र्या क्रिया । ) मैथुनम् । वेश्या । इति शब्दमाला ॥ 

रताधिंनौ, स्तौ, (रतमधेयत इति । अध+ णिनिः। 
सप् । ) सेथुनाभिलाषिणौ । इति इलायुधः ॥ 

रतिः, स्तौ, ( रम्यतेए़नया इति। रम्+क्तिन् ।) 

कामदेवपनौ । ( अस्याः नामनिरक्तियेवा, 
जश्षपेवर्ते प्रछतिखण्छे । ४।६। 
«मनो मथाति सन्ठवां पश्चवारन काभिगौम्। 
तन्नाम मन्मथस्तेन प्रवदन्ति मनौषिणः 

तस्य पुसो वामपार््ात् कामस्य कामिनौ वरा। 

वभूवातौव ललिता सर्वेषां मोहकारिषो॥ 
रतिबेभूव सर्वेषां तां दष्टा स्तां सतीम् । 
रतीति तेन तच्नाम प्रवदन्ति मनौषिणः ॥* ) 

तस्य उत्पत्तिः नामकारणं कामपतीत्श् यया, | 
दत उवाच । 

“मद् हेयं कन्दपं मद्रपगुणप्रालिनी। 
ख्नां रज्ञौष्व भावाय भवतः सटग्रौ गुनी; ॥ 
खषा तव महातेजा; सन्दा सदहचारिणो। 

भविष्यति यथाकामं षतो वश्रवत्तिनौ ॥ 

रतिप 
माकडेय उवाच । 

द्थक्गा प्रददौ दचो देदखेदजलोद्धवाम् । 
कन्दर्पायाग्रतः सत्वा नाम छत्वा रतीति 

ताम् ॥ 
तां बौच्य मदनो रामां रव्यास्यां सुमनोहराम् । 

अआल्माशुगेन विद्ञोभसौ समोह रतिर ञ्जित: ॥* 
इति कालिकापुराणे ३ अध्यायः ॥ 

अनुरागः! ( यथा, भागवते। १।२।८॥। 

“नोतपादयेद् यदि रतिं अम रख्व हि केव- 
लम् ॥” )} 

रतम्  ( यथा. इहतसंडितायाम् । ७8 ।१५८ 

«कामिनौ प्रथमयौवनान्वितां 
मन्दवलगुच्टदु पौड्तसखनाम् । 

उतस्तनौ समवलम्बया या रतिः 

सान धाटठभवनेएस्तिमे मतिः ५) 

गुद्यम् । इति मेदिनौ । ते । ४६ ॥ ( अश्चरो- 
विद्चेष;। यथा, महाभारते। १३।१६। ४५ । 
विद्युता पमो दान्ता विद्योता रतिरेव च। 
रुताञ्चान्याञ्च वे ब्य: प्रदृत्ता्यरसः शुभाः ॥* 

प्नोति; । यथा, रामायणे। १।१८।२४। 

“तेषां केतुरिव च्यष्टो रामो रतिकरः पितुः \* 
“रति; प्रतिः ।` इति तङ्ोकायां रामा्थलः \) 
रतिबन्धा यथा,- 

^न भवन्ति यदा नाथसतुष्टा बाद्यरते मताः 

नानाविधेस्तथा वन्ये रन्ता; कामिभिः स्वियः॥ 
पद्मासनो नागपाश्रो लतावैषटोण्हेसंपुटम । 
कुलिशं सृन्दरदोव तथा केशर रव च ॥ 
डल्लोलो नरसिंहोप्पि विपरौतस्तथाप्ररः। 
व्यो पे धेकश्येवस॒त॒कच्छस्तु तत; परम् । 
सिंहासनो रतिनामो विद्याधरस्तु षोडशः \* 

दूति रतिमञ्जरी । 
र्तेषां लच्चणानि तत्तच्छन्द दरषटव्यानि।॥ 

रतिङ्खदर, कौ, (रयाः कुषरम् । ) योनिः। 
इति जिकाणगोषः॥ 

तत्पायः । संवेशनम् २। इति लिकाणगरोषः॥ 

( यथा, कामन्दकौये नौतिसारे । २। २५। 
“असनिहोचोपचरणं नवमश्च खकम्भभिः। 
घमम्मोग्यं एद्धिणां काले पस्ववच्ने रतिक्रिया॥) 

रतिर, कौ, (रव्या; रष्म् । ) योनि;। इति 
चिकाखरोषः॥ रमणमन्दिर्च॥ (यथा, टहत्- 

संहितायाम् । ५३।१६। - 

“पश्चाञ्रमिणाममितं धान्यायुधवद्भिरतिर्डा- 

। शच्च) 

नेच्छन्ति शास्वकाराइस्तश्रताट्च्छितंपरतः॥") 

रतिनागः, पु, षोड्श्ररतिवन्धान्तगंतपञ्चदश्रबन्धः। 
तस्य लत्तगं यथा,-- 

“पौ ड्येटूरुयुग्मेन कासुकं कामिनौ यदि। 
रतिनागः समाख्यातः; कामिनौनां मनोरमः ५* 

इति रतिमञ्जरी + 

रतिपत्तिः, पु, ( रन्याः परति; । ) कामदेवः । इन्- 

मरः; ॥ ( यथा, महागणपतिसहोचे । १०। 



रतिस 
<पञचात्पिष्यलमाभ्रितो रतिपतिर्देवस्य र्योत- 

पले । 

विभरया सममे चवं धनुरिष॒न् पौष्यान् वदन् 
पञ्च च ॥* ) 

शेशविशेषस्थस्त्रौणां स्थानविग्रोषे तस्याविभावो 
यथा,- 

“वाचि कीमाथुरौणां जनकजनपदस्थायिनौनां 

कटा 

द्न्ते गौडाङ्गनानां सुललितजघने चोतकल- 
पथसौनाम् । 

तलङ्गेनां नितम्बे सजलघनरुचौ केरलोकेश- 
पाशे 

कार्याटौनां कटौ च स्फुरति रतिपतिगजरौणं 
स्तनेषु ॥” 

इति सादिव्यद्पणम् 1 
रनिपाश्कः, पु, (रतैः पाश्च इव । ततः खार्यं कन्।) 

रतिबन्धविशोषः। यथा.- 
< पौड्येदूरुयुग्ेन कासको यदि सुन्दरौम् । 
रतिपाशस्तथास्यात; कामिनौनां सुंखावड; ॥” 

इति खरदौपिका॥ 

रतिप्रियः, पु, ( रतैः प्रियः।) कामदेवः इति 

प्रब्दरत्नावलौ ॥ सुरतप्यिश्च । ( स्तौ, शक्ति- 
विश्रषः । यथा, देवौभागवते। 9 । ३० । ६८। 

«गोदावग्यो चरिसख्या तु गङ्गादारे रति- 
प्रिया ॥*) 

रतिमदा, स्तौ, ( रतैमेदोभ्स्याः। ) अश्चरसः। 
र्था,-- 
“स्यश्रनन्दा रतिमदाश्चरसः सुमदात्मना ॥* 

इति चिकाणडमोषः 

रतिमन्दिरं, कौ, ( रतैमेन्दिरिमिव ।) योनिः 
इति जटाधरः ॥ मेधुनगहम् । यथा,-- 
“सश्वारो रतिमन्दिरावधि सखोकर्णावधि 

चादतं 
चेतः कान्तसमोह्ितावधि पडन्धासावधि 

प्रच्वितम् । 
स्यं चाधरपल्लबावधि महामानोभ्पि 

मनावधि; 
सन्दे सावधि नावधिः; कुलसुवां प्रमृश परं 

केवलम् ॥” 

इति रसमञ्जरौ॥ 

रतिमित्रः, पु, ( रतौ मिः ख इव । ) रतिबन्ध- 
विश्नोषः । तस्य लच्णं यथा.- 

“पातयेद्ूथुग्मे च कासुकं यदि कासुकौ। 
रतिमिच्रस्तदाख्यातः कामिनीनां सुखावदः ॥” 

इति रलिमञ्जरौ॥ 
रतिरमणः, पु, (रव्या रमणः ।) कामदेव; । इति 

चिकारडगरोषः ॥ 

रतिलच्ं, ज्ञौ, (रतिं लचयतौति। लच्ि +अच् ।) 
निधुवनम् । इति हारावलौ । ५०॥ 

रतिखत्वरा, स्री, ( रतौ सत्वरा । ) त्विरञ्नौवा। 
दति श्न्द्चन्द्रिका ॥ पिडङ्ग शक इति 

भ्रा॥ 

ट्टः 
गलं 

रतिस्षन्दरः, पै, (रतां सन्दर; स्खावद्ः।) 

रतिबन्धविश्नोषः। तस्य लच्तणं यथा,-- 
“नारौपदहयं कामौ धारयेद्धदये याद्। 

शतकण्ठो रमेत् कामौ बन्ध" स्याद्रतिसुन्दरः 1" 
इति रतिमञ्जरौ सरदोपिकाच॥ 

रतू;, स्तौ, ( ऋतीयते इति। स्यशाद्य्थंक ऋत्- 
सौचधातुः + “ऋतेरम् च ।* उणा०१।६४। 
श्तिक्र्;ः) अम् च।) देवनदौ। सत्यवाक् । 

ति सिद्धान्तकौसुद्यासुणादिटत्तिः ॥ 
रतोददहः, पु, (रतं उदइति प्रापयतौति । उत् + 

वद +अच् । ) कोकिलः, इति श्रब्दमाला ॥ 

रतं, क, ( रमयति इषेयतौति.। रम्+ णिच + 
५रमेस्त च । उणा०३।१४। इति नः 
तकारञ्चान्तारेशः ।) अष्सजातिः। सुक्तादि। 

तत्पथायः। मणिः२। इत्यमर;॥ (वथा, 

कुमारे । ५।४५। 

५^न रत्नमन्विष्यति ग्टग्यते हि तत् ॥*) 

स्जातिद्हः। इति मेदिनौ।॥ 

माकंख्डये । ८५। 8५ । 

“स्त्रोरन्नमतिचाङ्ग योतयन्तौ दिशख्िधा॥*) 
माणिक्लम् । वचम् । इति राजनिधरटः ॥#॥ 
अथ रन्रोत्मत्तिकारणम्। यथा,- 

खत उवाच। 
“वच्मि परोच्चां रत्नानां वलो नामासुरोभभवत्। 
इन्द्राद्या निच्छितास्तेन निर्जेतु' तेनं शक्यते ॥ 
वरथ्ाजेन पशुतां यात्वितः स सुरै्म॑खे। 
बलो ददौ खपशतामतिसत्वो मखे इतः ॥ 

परशुवह्म विश्रोत् स्तम्भे स्ववाक्याशनियन्त्रितः। 

बलो लोकोपकाराय देवानां {हितकाम्यया ॥ 

तस्य खच्चवि शस्य सुविशरुदधन कम्मण । 
कायस्यावयवाः सर्व्व रत्नबीजत्वमाययुः ॥ 
देवानामथ वत्ताणां सिद्धानां पवनाशिनाम्। 

रतरवौजमयं साहः; सु मदानभवत्तद्ा ॥*#॥ 
अथ तस्याकरस्थानानि वथा,- 

«तेषान्तु पततां वेगाद्विमानेन विहायसा । 

यद्यत् पपात रन्नानां बौचं कच्चन किष्चन। 
महोदधौ सरिति वा पते काननेएपि वा। 
तत्तदाकरतां यातं स्थानमाचेयगौरवात् ॥ 
तेष रत्तोदिषद्यालय्ाधिप्नान्यघहानि च। 

प्रादुभेवन्ति रतानि तैव विगुणानि च॥ 
चच्रसुक्ताश्ममणयः सपद्मरागाः समरकताः 

प्रोक्ताः । 
अपिचैन्रनौलमणिवरपरेदूषाञ् पृष्यरागाञ्च। 
ककेतनं सपुलकं रुधिरा च्च समन्वितं तथा 

स्फटिकम् । 

विदममणिख यत्राद्दिष्टं संमरद्धे तज्ञः ॥*#॥ 

आकारवर्णौ प्रथमं गुणदोषौ ततषलं परचता 
च । 

खल्यष् रत्रकुश्रले विन्नेयं सनशास्त्राणाम् ॥ 
कुलसेष्पनजायन्ते यानि च्तोपहतेडहनि। 

दोषेश्तानुपयुज्यन्ते हीयन्ते गुणसम्यदा 

( यथा, 

परौश्वापरिशुद्धानां रतानां एथिवोभजा। 

रली 
धारणं संग्रहो वापि काय; धियमभौश्चता॥ 

शास््रन्नाः कुशलाश्चापि रत्रभाजः परौचकाः। 

त र्व खल्यमाचराया वेत्तारः परिकौक्तिता;\* 

इति गारुड ६८ अध्यायः ॥ 
विश्नषरत्रपरौच्ता तत्तच्छन्दे द्रश्वया ॥*#॥ चतु- 
देश महारतरानि यथा। रुग्रङोश्चि्रथः 
तत्तनयः शशविन्द्खतुदेशमहारतखक्रवत्ता- 
भवत्। चतुदश महान्ति रतानि यस्यसः 
रत्रानितु खजातिश्रष्ठानि धन्मसंद्ितोक्तानि। 

^चचक्र' रथो मणिः खड़गञ्म्भ रत्र प्चमम्। 
केतुनिधिख सप्रेवमप्राणानि प्रचच्यते॥ 

भाखा परोहितच्चेव सेनानौ रथषच्चयः 
पत्ताच्छौ कलभञ्धेति प्राणिनः सप्र कैननिताः॥ 
च्तुहप्रीतानि रत्नानि लर्ववेषां चक्रव्भिना- 
मिति। इति वष्ण॒पुराथे 8 अंशे १२ अध्यायः 
तङ्ौकातच॥ (अथ रत्नस्य निरुक्तिः) 

“धनाथिनो जनाः सनं रमन्तेएसिद्रतोव यत् । 
ततो रत्रमिति प्रोक्तं शन्दश्रास्ठ विश्चारडे; ५” 

चथ रत्रस्य नामानि खरूपनिरूपणश्च। 

यथा,-- 

^रल्ं ज्ञौवे मणिः पसि स्त्रियामपि निगदति । 

तत्त् पाषाणमेदोएस्ति स॒क्तादि च तदुचते ॥” 

चथ रत्नानां निरूपगम् । 

५रन्रं गाङत्मतं पुष्यरागो माणिक्यमेव च। 

इन्द्रनोलश्च गोमेदस्तथा वदूमिव्यपि ॥ 
मौक्तिक विदमच्चेति रत्रान्यक्तानि वै नव । 
रतं छौरा। गारुत्मतं पाच्ना। माणिक्य पद्म 

रागः । इन्द्रनौलः लौला। 
विष्णधर्मो ्तरे$पि नवरत्रनिरूपणम् । 

सक्तापलं हौरकञ्च वेद्ये पद्मरागकम् । 
एष्यरागख्च गोमेदं नौलं गारुत्मतन्तथा । 

प्रवालयुक्तान्येतानि महारत्नानि तै नव॥” 
इति भावप्रकाशस्य पून्नखख् प्रथमे भागे ॥ ) 

रनकन्दलः, प, ( र्नानां कन्दलो नवाङ्कुर इव ।) 
प्रवालम् । इति शब्दरन्नावलो ॥ 

रतरक्रटः, पु, ( रन्नमयः कूटो ङ्गमस्व । ) पत 
विश्रषः। इति श्न्द्रन्रावलौ॥ (कलौ, दौप- 
विश्रेष;। वथा, कथासरौतुसागरे । २६।३। 

“अस्ति दौपवर मध्ये रतनक्रटास्यमसचचेः। 
छशतप्रतिष्टस्तच्रास्ते भगवान् हरिरब्िना ॥*) 

रनगभेः, पु, ( रन्नानि गभ ल्वख्या अधिकारे 
मस्य ।) कुवेरः! इति चिकाखग्रोषः॥ (रन्नानि- 

गभएस्य । ) ससुद्रः। इति राजनि; ॥ 
रनगर्भा, स्तौ, ( रत्नानि गभे मध्येम्स्या;! ) 

एथिवौ । इति देमचन््र; । 8 । ३ ॥ उपचारात् 

गुणवत् पुच्तवतमै च ॥ 

रन्द्यौपं,क्ती,(रत्रनिम्भितं दौपम्। ्चाकपाधिंवदत् 
समासः । ) रत्रनिम्नितस्थानम् । यथा,- 

^सिंदस्कन्धाधिसंरूए़ं नानालङ्कारभूषिताम् । 
चतुभनां महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनम् ॥ 

श्रद्धचक्रधनुव्नाण्लोचनच्रितयान्विताम् । 
रक्तवस्त्परौधानां वालाकंसडश्रोतन्म् । 

र क ^ 



१) 

रलनि 

नारदादेमबनिगणेः सेवितां भवसन्दरौम् । 
चिवलौकवलयोपेतनाभिनालन्टणालिनीम् ॥ 

रत्रह्वौपे महादौपे सिंहासनसमन्विते। 

प्रफुल्लकमलारूएं ध्यायेत्तां भवगेहिनौत् ॥* 

इति तन््रसारे जगद्धाचौध्यानम् ॥ 

रत्रधेलुः, स्तौ, ( रननिभ्मिता धेनुः) महा- 
दानविद्रषः। यया, 

मल्छय उवाच । 
“अथातः संप्रवच्यामि महादानमनुत्तमम्। 

शत्रधेनुरिति स्यातं गोलोकफलद् कृणाम् ॥ 
पुरन्दिनमधासाद्य तुलापुरुषद्ानवत्। 

लोकेशावाहनं कलवा ततो धेनु" प्रकल्पयेत् ॥ 

भूमौ कष्याजिनं शता लवगब्नोखसं युतम् । 
चेव रत्रमयौँ कुयात् सङ्कल्प विधिपूब्बकम् ! 

स्थापयेत् षदमरागाणामेकाश्रौतिं सुखे बधः । 

पष्यरागशतं तद्वदूघोखायां परिकल्पयेत् ॥ 
लाट हेमतिलकं सुक्ताफलश्तं श्रो: । 
युगे विदमशतं शुक्तौ कणङ्गये ख्छते ॥ 

काखनानितु ्टङ्गाणि शिरो वचशताल्मकम्। 

मरौवायां नेत्रपटलं गोमेदकसमन्वितम् ॥ 

इनद्रनौलश्रतं एषे दूरतः गवेकौ । 
स्फाटिक्ैरुदरः काथं सौगन्धिकश्रतान् छदि ॥ 
खुरा हेममयः काणा; पुच्छं सुक्तावलौमयम्। 

खकान्तन््रकान्तौ च त्राणं कपू रचन्दने; ॥ 
कङमानि च रोमाणि रौप्यं नाभिख् कारयेत्। 
गारुढ्मतश्नतं तददस्थौनि परिकल्पयेत् ॥ 

तथान्यानि च रत्नानि स्थापयेत् ससन्धिषु) 

था च्छकंरया लिङं गोमयग् गुड़ात्मकम् ॥ 
मोखत माच्यष्च तथा दधि दुग्धं खरूपतः। 
च्छाय चामरं दद्यात् खमौपे ताशरदोनम् ॥ 
कुलानि च हेमनि भूषणानि च शक्तितः । 
कारयेटेवमेवन्तु चतुथं गनेन वत्यकम् ॥ 
लथान्छानि च सव्वाणि पादांखनच्चुमयां स्तथा । 
नानाप्रलानि सब्धाणि पवशंवितानकम् ॥ 

र्वं विरचनं शत्या तद्दोमाधिवासनम्। 
ऋत्िगभ्यो दिं दत्वा धेकुमामनौयेत्ततः । 
गुडधेबुवदावाद्य श्दष्ठोदाहरेत्ततः + 

त्वं सञ्धदेवमयधाम यतः पठन्ति 

सूब्रे्विष्यकमलासनवामदेवाः । 

तस्मात् समस्तभुवनच्रयद्देतुबुक्ता 

मां पाड देवि भवसागरपौच्यमानम् ॥ 

आमन्त्रय चेनुमभितः; परिवाप भका 

दद्याद्धिजाय गुरवे जलपून्वकं ताम् । 
यः पुश्यमाप्य दिनमन्न सतोपवासः 
पापीविसक्ततनुरेति पदं स॒रारेः + 
शति सकलविधिज्ञो रतधेनुप्रदानं 
वितरति च विमानं प्राप्य देदौप्यमानम्। 
कल्िकलुषविसुक्तो बन्धुभिः एचपौ चे; 
ख हि मदनसुरूपः श्छानमभ्यति श्म्भो;॥ 

शति मद्धपुराये महादानादुकौतेने रनरधेनु- 

प्रदानिको नाम २६२ अध्यायः ॥ 

रतनिधिः, पु, खञ्जनपच्चौ । इति निकाणडशेषः॥ 

पभ. 23 

८८ 
रलाक 

रत्रपारायणं, ज्ञौ, ( परायणनेव । अण् । रत्नस्य 
पारायणम् । ) सव्यरन्नस्थानम् ! यधा,-- 

“ससुद्रोपद्यका हेमौ पञताधिद्यका पुरौ । 
रन्रपाराययं नाज्रा लङ्केति मम मैचिलि 1॥* 

दति भट्टिः ॥ 

रत्नप्रभा, स्तौ, (रतानां प्रभाज्र।) जिनामां नरक- 

विश्चेषः। यथा,-- 

“रतरश्रक्ंरावालुकापङ्धूमतमप्रभाः। 
महातमप्रभा वे्यधोग्धो नरकभ्रूमयः ॥* 

दति देमचन््रः॥ 

रतनरसुस्यं, जनै, ( रतेषु सस्यम् । ) हौरकम् । इति 

द्ेमचन्द्रः ॥ 

रत्रराट्, [ज्] जौ, ( रनेषठ राजते इति। 
र्ञ् +क्िप्। ) माणिक्यम्। इति राज. 

निषेगटः; । रतश्च ॥ 
रत्रवतौ, खौ, (रतानि सन््यस्यामिति। रनर + 

मतुप् । मस्य वः। उभिलवात् ङौप्। ) एयिवौ। 

इति शब्दमाला ॥ (रान्नो वौरकेतोः कन्धा । 
` बथा, कथासरिल्षागरे । ८८। ६ । 

^नन्दयन्त्यभिधानायां पन्नं तस्योद पद्यत । 

सता रत्रवतौ नाम दैवताराधनाव्निता ॥*) 
रतयुक्त, चि ॥ ( यथा, रदुः। ६।४। 

५परादवयवर्णास्तरणोपपन्न- 
मासेदिवान् रत्रवदासनं सः ॥» 

पलप्रदे च चि। यथा, ऋखेदे । ३।२८।५। 
4^घारत्रवन्तमग्टतेषु जागरविम् ॥” 

^र्न्रवन्तं रनशब्दटन ख्गादिलचख्सुत्तमं पल- 
मभिधौयते तन्तं परलप्रदम् ।” इति तद्भाष्ये 
सायण; ॥ ) । 

रनरवर्षकं, कलौ, ( रत्नानि वधितु' श्रौलमस्य। उष 

+ “लघुपरतपद्श्यति ।” २।२८।१५४। इति 
उक् । ) पुष्यकरथः। इति शन्द्रलावलोौ ४ 

रननरवपेणश्रीले, चि ॥ 
रत्रसानुः, पु, ( रन्नानि सानौ प्रस्य यस्य) 

सुमेरुप्तः। इत्यमरः; । १।१।५२॥ 

रनः, स्तौ, (रनानिदखते इ्ति। ख प्रसवै+ 
क्रिष् । ) एथिवौ । इति देमचनरः। ४।६९।॥ 
(सथा, राजतरङ्गिण्याम् । १।४२। 

“चिलोक्धां रन्न; शच्चाध्या तस्यं धनपतेष्टेरित्। 
तच गौरौगुरः श्रोलो यत्तखित्रपि मखलम् ५” 
रत्रप्रसवकारिणि, चि । वथा, रषु; । १।६५। 

५न मामवति सङ्धौषा रतद्रपि मेदिनौ ५ } 
रत्नाकरः, पु, ( रनानामाकरः उत्पत्तिस्थानम् । ) 

ससुद्रः। इत्यमरःः। १५। १०।२॥ (यथा, 

मह्टाभारते । ३। १०१ ।२३॥। 

^ दुगे खमाश्रि्य महोम्भिमन्तं 
रत्नाकरं वर्णस्यालयं स ।* ) 

रन्नोत्प्रत्तिस्थानष्च ॥ (खनासख्ातक विविश्नोषः। 

यथा, रानग्रेखरलछषतन्चोकः । 

न्मा सन्तु हि चलार; प्रायो रत्राकरा 
दमने । 

इतौव ख शतो धारा कविरनाकरोए्परः ॥* 

रलिः 
स तु ध्वनिगाचापञ्जिका-वक्रोक्तिपष्चाशिका- 

रविजयादिम्रख्यप्रशेता। आन्टतभाशु खनु- 

विद्याधिपद्यपरनामायं कवि; काश्लौरदेश्े- 
उवन्तिषम्नेणो राज्यकाले ससुत्न्रः। त्याच 
रानतरङ्गिण्याम् । ५। ३६ । 

५सुक्ताकणः {शिवस्वामौो कविरानन्दवदह्धेनः। 
प्रथां रत्नाकरशागात् साश्वाज्येवन्ति- 

वम्मेणः \*” 
अवन्तिवन्भराज्यकालसतु ०७० श्रकान्दादारभ्य 
८०६ श कान्द पर्यन्तमासैदतस्तत्कालौन खवायं 
कविरिति ज्ञायते रत्राकरप्रणैतं इरविल- 

याभिधं पष्चाशत॒खगल्मकं महाकायं काष्सौ- 

रेषु प्रसिडमस्ति\) 

रताङ्ः, पु, ( रत्नानामङखिद्धं यस्िन्। ) विथ 
रथः । इति शन्दरन्नावलौ ॥ ( रन्नानामङ्; ।) 

रत्चिदूश्च ॥ 

रताचलः, पु, ( रत्रनिग्नितः अतचलः। श्ाक- 
पाथिंदवत् समासः । ) दानाथेमणिमयप्वतः ¦ 
यथा,- 

“अतः परं प्रवच्यामि रत्राचलममुत्तमम् । 

सुक्ताफलसदसेण पञतः स्यादनुत्तमः ४ 

मध्यमः पशशतिकच्तिएतेनाघमः खतः । 

चतुधोशचेन विष्कम्भा; पत्रैताः स्यः समन्ततः ॥ 
पूर्वण वच्गोमेरैदं िशेनेनद्रनौ लवो; । 
पुव्यरागयुतैः कार्ययो विदद्धि्गन्वमादभः ॥ 
विद्व विदमेः पश्चात् संमिश्रो विमलाचलः। 
पदमरागसमो वर्थेरत्तरेख तु विन्लेत् ॥ 
धान्यपव्येतउत् सव्मच्रापि परिकण्ययेत् । 

सदद्ावाइन छत्वा ठश्वान् ईैवांश्च काषनान् ॥ 

पूजयेत् पुष्यपानौ वैः प्रभाते चाथ पूथ्भवत्। 
पूनवद्गुरुकत्विगभ्यः फलमन््ागुदौरयेत् ॥ 
यथा देवगणा; सनं सर्रत्ेव्ववश्िताः। 
त्वश् रत्नमयो निव्यमतः पाड महाचल!) 

यसमनाद्रज्प्रदानेन तुष्टिं प्रकुरुते इरिः। 

सदारब्रप्रटनेन तस्लाच्रः पाहि प्त ॥ 

अनेन विधिना यस्तु दद्याद्रन्रं महागिरिम् । 
स याति तैषेवं लोकममरेश्वरपूजितः ४ 
धावत् कल्पशतं खां वसेह नराधिप। 
रूपारोग्यगुरोपेतः सप्ङ्खीपाधिपो भवेत् ॥ 

्रऋ्षहव्यादिकं किष्विदटूयदच्रासुच्र वा छतम् । 

तत् सव्ये नाश्रमायाति गिरिवचदतो यथा ५ 
इति माद्य ६° अध्यायः । 

रत्राभरणं, जौ, (रनविशिद्टसाभरणम् |) मरि 

मयालङ्करणम् । जड़ा गना दति भाषा॥ 
तस्य धारण्गुखा; । 
५«“धन्धं यशस्यमायुष्यं ग्रीमहपसनदद्नम्। 
इपेणं काम्यमोजस्यं रत्नाभरणधारणम् ॥” 

इति राजवक्षभः॥ 

रतिः, पै, (ऋच्छति प्राप्नो्यनेनेति। कऋ+ 

+^ऋतन्यञ्चैि।” उणा० ५ । २। इति 

कन्निच।) बद्वसुश्ष्स्तः। इत्यमरः। २। 

६। ८६॥ छटुम् हात इति भाषा । ऋलौपुख्यो 



रथः 

रन्नारन्नौ रद्यन्धे। इति भर्तः ॥ 
भारते । ८) ॐ२ । २७ 

“अशरत्रिमेहाकाहयएोरस्कः सुदु ष्णयः ॥” ) 

रद्यङ्ग, कौ, ( रतेरङ्म्।) योनिः। इति शब्द 

रत्रावलो ॥ 
-रयः, पु. ( रभ्यतेप्नेनाच दा। रम्+ “इनि 

कुषिनौरमिकाश्िभ्यः कथन् | उखा० २।२। 

इति कथन् । अनुनाखिकलोपञ्च ।) कायः; । 

( यथा, गौतायाम् | 
“अआल्मानं रथिनं विद्धि शरौरं रथन्नेव च ॥”) 

्वरणः; । वैतसटच्चः ! इति विश्वः॥ ({ स्य 

पायो यथा,- 

“वैतसो नख्कः; प्रोक्तो वायीरो वञ्जुलस्तथा । 
ष्यश्नपुव्यञ्च विदुलो रथः शौतश्च कौर्नितः॥* 

इति भावप्रकाश्स्य पून्वखर्छ प्रथमे भागे ॥) 
तिजिश्श्चः। इति राजनिषेश्टः॥ चक्र 

विश्चिद्युद्धाचेयानम् । ततृपायः । शताङ्ग; २ 
स्यन्दन; ३। इत्यमर; । २।८।५१॥ स्यन्दन 
माचम् । इव्नय, ॥ (वचा, मनु; । <= ।२६५ । 

५्लचेत् तु पथि संरु; पशुभि्वांरयेन वा। 
प्रमापयेत् प्राण््तस्तच्र दखो>विचारितः +”) 
तदृदारा अमखगुखाः । 
“इस्तयश्चरयरोलादोभेमणं वातकोपनम् । 
स्थिरौकरणमङ्गानां बल्यं वद्भिविवह्वंनम् ॥* 

इति राजवल्लभः; ॥ # ॥ 

रथविरेषाणां नामानि यथा,- 

“युवाच चक्रवदटूयाने शताङ्गः स्यन्दनो रथः। 
सक्रौङ्ा्ः पुष्यरथो देवाथेस्तु मरुद्रधः ॥ 
ओम्यो रथो वेनायिकोभष्वरथः परिषातिकः। 
क्णोरथः प्रवदणं डयनं रथगभेकः + 
अनस्तु शकटोभ्य स्यान्नो कम्बलिवाद्यकम् । 
च्य काम्बलवस्त्रादयास्से्ते; परिठति रथे + 
लपाष्डकम्बलो यः स्यात् संवीतः पाखडकम्बले; । 
खतु दषो उया्रचयो हतो ्खोपिचमखा 1? 

इति हेमचनध; ॥ 

(वचा, मदहा- 

गोलोकस्य रयो यथा,-- 

“प्रदत्तं विप्रपत्नौभिन्मिरटमन्रं सुधोपमम् । 

बालकान् भोजयित्वातु खयच् बुस विसुः॥ 

रखुतस्मिन्नन्तरे तच्च शातकुम्भरयं वरम् । 

दडश्ुविंप्रपत्राख पतन्तं गमनाददहो\ 
रत्रदपेगसंयुक्तं रत्रसारपरिच्छदम् । 

रत्रस्तममन्निवडश सद्रलकलसोजञ्यलम् ॥ 
शतचामरसंयुक्तः वद्िशुद्वशुकान्वितम् । 

पारिजातप्रद्धनानां मालाजालविराजितम्॥ 

श्रातचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्ः। 
बैिलं पाषेदेदिंओैव्वैनमालाविभूषितः ॥ 
पौलवस्त्रपरौधाने रत्नालक्रारभूषितैः। 
नवयौवनसम्यत्रः श्यामले; समनोदहरे; ॥ 
्िभज्मरलौदहस्तर्गोपवेशधर अर; । 

श्रिखिपुच्छगुञ्जमालाबहदङ्मिचड्कः ॥ 

अवरुह्य रथात्तणते प्रणम्य इरेः पदम् । 

रयमारोदयं करत णचुत्रादणकामिनौः॥ 

€9 

रथः 

विप्रभाा इरि गला जम्मर्गोलोकमौ शितम् । 
बभूवुर्गोपिकाः सदासत्यक्रा सानुषविग्रहान् ॥* 
इति ब्र्मेवतते ग्रीटष्यजन्मखण्डे १८ अध्यायः ॥ 
देया रथयात्रा यथा,- 

ब्रह्मोवाच । 

भूयस्तं संप्रवच्यामि देयाराधनस॒त्तमम्। 
यत् छत्वा सकामाणां खाभ्िस्तप्भिभविष्यति ॥ 

दन्तिदन्तमयैदं ऊहं मबदवे; सुभोभकैः। 
विच्िच्रपद्मरागादोनभणिभिरुपश्नोभितैः ॥ 

रथन्तेः कारयेटया सप्रभौमं मनोरमम् । 
इङ्ूलवस्त्रसंद्त्रमद्वं चन्द्रोप शोभितम् ॥ 
चघण्टाकिङ्किणिग्द्याप्य चामरैः कटकान्वितम् । 
पताकाध्वनश्रोभाप्य दपेरोरुपश्नोभितम् ॥ 
तं रथं पूजयेच्छक्र जातीकुसुममश्षिकेः । 
पारिजातकपुष्येश्च यच्चकदेमचन्दनैः ॥ 
सगन्वधूपितेः छता दवौ तत्र निवेशयेत् । 
प्रतिमां शोभनां वल्छ ' मदासुरच्चयङरीम् ॥ 

पूजयेद्रथविन्स्तां सव्यैमङ्गलमङ्गलाम् । 
दुर्गां काद्यायनौ देवौ वरदा वि्यवाखिनौ॥ 

निश्म्भश्ुम्भमथनौ मदिषासुरवातिनौ। 

प्रलौदतु खदा मेभ्स्तु यच्च नो वाञ्छितं दि ॥ 
अनेन वलिपू्व्ेण नमस्कारयुतेन च । 
पूजयिता ततो नेया समस्ता सरगौ तकः ॥ 
पश्चमौ सप्रमौ पूर्णां नवम्बेकादशौषु च। 
इतौयाग्ि वविपतेश्रदिवसेषुतखवेषु च ॥ 
मदानदौनदसंन्नपव्येतसखवयेषु च। 

सत्र मखपविन्धासं मङदाविष्टनिम्भितम् ॥ 
शेलं व! रण्यं वापि छल्वा वास्ुविचारितम्। 
सम्येल्तगसंपूणे सैश्रोभाखमन्वितम् ॥ 
पूजं च कारयेचऋछक्र पश्चाद्याचां प्रचक्रिरे । 
महाजनपदोपेतां महास्कोभि; ससङ्लाम् ॥ 

सब्वान्नपाननेवैय्ेः समस्तोरपि पूजयेत् । 
दद्याइलिं शक्र सव्व सन्भदिच्तु समन्ततः ॥ 
भूयो वेतालखं घस्य मन्त्रराजेन सुव्रत ! । 
रच्च मां निजभूतेभ्यो वलिं गज्ञ सदा प्रियम् ॥ 

मातर्मातवेरे देवि ! सव्यकामाेसाधिनि। 
च्पमनेन वलिद्ानेन सबेकामान् प्रयच्छमे॥ 

र्वं दत्वा वलिं शक्र तथा दैद्ावतारचेत् । 

विन्धसेदूभ्रपौठे तु मखूलेरपशशोभिताम् ॥ 
तत्रस्था पूनध्ेदवी सेमरूपेख तास््रओै; । 
कलसंस्तु सहस्रेण गन्धोदकसुपूरितेः ॥ 
समस्तफलसम्यणयश्ियरथ पल्लवे: । 

खापयेदेकमेकेन रत्रगभेनेतदुः 
वेदमङ्गलशब्दन श्द्धवादिच्ननिस्वनेः 

वेणवौणान्डदङ्गेश्च घरटाकिद्धिखिराविरोः 
खापयित्वा ततो देवौ निमञ्छच्छनकैः शुम 
गोमयादि्तैः पद्नेदंपवक्षया विशोधितः । 
स्वस्तिकेनंन्दिकावर्तेः श छेनींलोत्परलोत्पले; । 

यवश्राच्यङ्करो ्विन्नेयेवा चारोनिं मच्जयेत् ॥ 
प्र्यकञ्च ददेहूपं प्र्यकं कलर; तपेत् । 

तथा कपू रक्तोदेन चन्दने; कुङ्कुमेन च ॥ 
गोरो चनासमेतैन देवौमालिप्य पूजयेत् ॥ 

रथः 

इदेमजे्नातिजर्माव्यै रतमादयेरनेकधा । 
वासोभिः सुमने तरः पनु पं सस त्िपेत् ॥ 
भक्चयेत तथा कन्धा हविजातौनय दुःखितान् । 

भच्यभोज्यात्नरपानेन तत्र सञ्ांख प्रौगयेत् ॥ 

भोजयित्वा चमायेत देवि मे प्रौयतामिति। 

सधे छत्वा तथा. दवौ पूनरेव रुं नयेत् ॥ 
महता जनसंचेन खमस्तविभवान्विमैः । 
प्रान्तरे पधं सनं पष्यदूरन्वा चसीच्छं लेः ॥ 
प्रचिप्यमायै; कन्धाभि; स््रौभिभेङ्गलवादिभिः। 
सलिलेन यथा पांशु" छत्वा पङ्कं प्रचक्रिरे ॥ 

एुरशोभां पय शोभां दारशोभां णहे खे । 
कारयीत तथा शक्र सत्धउाधां निवारयेत् ॥ 

चच्छद्यास्तर वस्तस्मिन् प्राणिद्डिखां विवव्नयेत् । 
अन्धनस्था विमोक्तया वध्याः क्रोधादिशच्रवः॥ 

अकालकौसुदौं शक्र रथयाचरान्तु कारयेत् । 
खबयेदा सञयदेतेसतु शङ्रायीः प्रतिष्टिता ॥ 
रथयात्रा तदा शक्र सुरैः खरे सदा छता । 
तथा किच्चरगन्ध वभू पातालनिवाखिभिः ॥ 
रथयाच्राप्रभावेण मोदन्ते दिवि देवताः। 
अआदिव्यो रथयाच्राललद्रधेन नभसः क्रमेत् ॥ 

देव्यो दियविमानस्था रथयाचाप्रभावतः । 
क्रौडन्ते विवि्ेभोभि; सनातङ्कविव जिता; ॥ 
तथा त्वमपि देवेन्द्र ! रथयाच्राकरो भव। 
श्रिवाया; ्िवद्ायास्तु परमेण समाधिना। 

अगस्त्य उवाच । 
रथयाच्राछ्लतं पुण्यं ब्रह्मणो वाखवस्य तु । 

पृन्बे यत् कथितं तात तत्ते सै मयाखिलम् ॥ 
पितं नाच सन्देहो देवौमाहाल्मासुत्तमम् । 
यः पठेत् इदणयाङ्धापि भक्तिमान् बृपसत्तम ॥ 
ख सुखं यणः सौभाग्यं एुत्तप्राभिमेश्िताम् । 
लभते नाच सन्टेह इयेवं ब्रह्मशोध्रवौत् ॥ 
खवलेन छते राच्ये पुरा शक्रस्य कौत्तिता। 
धनदस्य पूरौप्राक्निरुणस्य च वायुना ॥ 
ते श्थाने छता तेन तथा श्रुता च निक्त; । 
खेञ्जते परवा दद्या परौर्भोगवतौः शुभाः ५ 
इति देवौपुराे रथयाच्राविधिमाहात्माम् 

३६. अध्यायः ॥#॥ मवस्रह्ाणां रथा यथा,-- 

भ्योजनागां ख्स्राणि भास्करस्य रधो नव । 
शशादस्य वास्माददिगुणो दिनखत्तमा; ॥ 
साद्वेकोटिस्तथा सप्र नियुतान्यधिकानि तु । 
धोजनानान्तु तस्याच्तं तच्च चक्रं प्रतिश्ितम् ॥ 

जिनाभिमतिपश्ारे धस मिन्यच्चयाल्मके 1 
संवतृखरन्तु यत् लतसं कालचक्रं प्रतिष्धितम् ॥ , 
चत्वारिसत्सदखाणि इतौयोएत्तो विवखतः। 

पश्चान्धानि तु साद्वानि स्यन्दनस्य दिजोत्तमा, ॥ 
अत्तप्रमाणस॒भयोः प्रमाणं ततपराद्योः । 
भूयोभचस्तद् युगा च भरुवाधारं रथस्य वै ॥ 
हवितौयेभ्चे तु तच्क्रं संस्थितं मानसाचले । 

याश्च सप्र छन्दांसि तन्नामानि निबोधत ॥ 
गायनच्तौ च इदव्यण्िक् जगतौ पक्तिरेवच। ` 

अनुप जि्टविद्यक्ताश्डन्दांसि इरयो रवेः॥”१॥ 

इति कौं ३८ अध्याय; 



रथः 

^स्थच्िचक्रः सोमस्य कृन्दाभास्तस्य वाजिनः। | 

वामदत्तिण्तो युक्तादश तेन निशाकरः 

बौशथाश्रयायि चरति नच्तत्राणि रवियेधा ।२॥ 

सोमपुचस्य चाद्टाभिर्वाजलिभिर्वायुवेगिभिः। 

बारिजैः स्यन्दनो युक्तस्तेनासौ याति सन्वेतः ॥३॥ 
शुक्रस्य भूमिजेरणश्वे; स्यन्दनो दश्रभिवंतः॥ ४॥ 

व्ष्टाभिश्वाथ भौमस्य रथो रमः सुश्रोभनः।५। 
इदस्यतेरयाष्टाश्वः स्यन्दनो हेमनिम्नितः ॥६॥ 
रथस्तमोमयो ह्यश्वो मन्दस्यायसनिभ्भितः । 9। 
स्वभा नोभा स्करारेखच तथा षड्भिेवं तः॥८॥६॥ 
खते मदाग्रहाणां वे समाख्याता रथा नव) 

सम भवे मद्ाभागा जिवेहा वातरभ्सिभिः॥ 
गरहत्तताराधिद्टयानि धवे बद्धान्यरोषतः। 

अमन्ति रामयन्तेनं सञाखयनिलरष्सिभिः । “ 
इति कौर्मं ४० अध्यायः ॥ # ॥ 

ओजगद्चाथदेवस्य रथः याच्राशब्दे द्ररयः ॥#। 

(चिपरददनाथे महेश्वरादिष्टादेवायेनप्रक्तारेण 
तद्वधं {नन्मितवन्तस्तदा । माद्यं । १३३ । 

१३--9१ । 
५जरिनेच रुवसुक्तस्तु दैपैः शकर पएरोगमेः । 
उवाच दैवान् देषेशो वरदो ठषवादहनः ॥ 

कपगच्छतु वो देवा मददह्ानवजं भयम् । 
तदच्छं तरिपुरं धच्छे क्रियतां यदूत्रवौमि तत् ॥ 
यदौच्छथ मया दग्धु तत् परं स्दानवम् । 

रथमोपयिकं सन्धं सच्नयध्वं किलास्य तै ॥ 

दिग्वाखसा तथोक्तास्ते खपितामदकाः सुराः । 

तथेद्यक्रा महादेवे चक्रस्त रथसत्तमम् ॥ 

धरां कूवरकौदौ तु रुद्रपाशेचरादुभौ । 
अधिष्टानं शिरो मेरोरच्तो मन्दर र्वच॥ 
चक्र्न्द्रख थश्च चक्रे काष्चन-राजति। 
छष्यपत्तं शुक्ञपर्तं पत्च्यमपौश्वराः ॥ 
रयनैमिदयं चतुव जद्यपुरःखराः। 
चऋादिद्धयं पच्चयन्त्रं यन््रमेताच्च देवताः ॥ 

कम्बलाश्चतराभ्याष्च नागाभ्यां समवैटितम्। 

भामे वश्चाद्गिराच्चैव बुधोणङ्गारक रण्व च ॥ 
शतरशचरस्तथा चात्र स्थ ते देववत्तमाः 
वरूथं गगनं चक्रश्चारर्पं रथस्य ते ॥ 

जतं दिलिङ्कनयनं चिवेश' शतको म्मिकम् । 
मणिसुक्तन्रनौलेशच टतं हर्सखेः सरः 

गङ्गा सिन्धुः शतटुचख चन्द्रभागा इरावतौ। 

वितस्ता च विपाशा च यसुनागणडकौ तथा॥ 

सरखतौ देविका च सथा च.शरयरपि। 

रुताः खरिद्रा; वा वैशसं ज्ञा; छता रथ ॥ 

छतराष्ाच्च ये नागास्त च वैश्याल्मका; छता; 

वासुकेः कुलजा ये च ये च रेवतर्व॑श्रनाः ॥ 
ते सर्पा दपेसम्यर्णांञ्ापतूओेष्वनूनगाः 
अव्रतख्; शरा भूत्वा नानाजातिशुभाननाः 

सरसा सरमा कद्रविंनता शुचिरेव च । 

ढषा बुभुच्चा सर्वोयिए च्ल; सश्र मस्तथा ॥ 
जवध्या च गोवध्या बालवध्या प्रजाभयाः। 

गदा भूत्वा शक्तयश्च तदा'देवरयेडभ्ययुः ॥ 
यं छतयुगाचर चातु चप्रयोजका; । 

९९ 

रथः 

चतुर्णा; सलोलाश्च वभूव; स्वणंकुणडलाः ॥ 

तद्य॒गं युगसङ्काशं रथ्यं प्रतिष्धितम् । 
तराशेण नागेन बड़ बलवता मत् ॥ 

ऋग्बेदः सामवेदश्च यलु्ँदस्तथापरः । 
बेदाह्छत्वार रत्रेते चत्वारस्तुरगा भवन् ॥ 
अच्रदानपुरोगाणि याजि दानानि कानिष्वित। 

तान्यासन् वाजिनां तेषां भूषणानि सडखश्र; ॥ 
पद्मदयं तत्तकञ्च कर्कोटक-धनञ्जयौ । 
नागा बभूवुरेते हयानां बालबन्यनाः ॥ 

अओक्ारप्रभवास्ता वा मन्त्रयन्ञक्रतुक्रियाः। 
उपद्रवाः प्रतौकाराः पशुबन्धेष्टयस्तथा ॥ 
यन्ञोपवाद्ान्येतानि तस्मिन् लोकरये शुभे । 

मणि-सुक्ता-पबालेस्त॒ भूषितानि सहसः ॥ 
प्रतोदोङ्कार ण्वासौत् तदयञ्च वषट छतम् । 
सिनौबालौ कुद राका तथा चाजुमती शखुभा॥ 
योक्राण्यासं स्तुरङ्गाणामपसयेशविय इः ॥ 
छव्णान्यथ च पौतानि खतमाञ्जिकानि श्च । 
अवदाता; पताकास्तु बभूवुः पवनेरिताः ॥ 

ऋतुभिश्च छत; षड भिधलु; सं वत्य रो५भवत् । 
अजरा व्याभवच्वापि साभ्निका धनुषो दषा ॥ 

कालो हि भगवान् सरस्तच्च सं वत्यर विदु; । 

सखादमा कालराचिधेनुषो च्या7जराभवत् ॥ 
सगभ चिरं येन दग्धवान् स चिलोचनः 
स इषुविष्णुसोमासि-चिदेवतमयोफभवत् ॥ 

आननं ह्यभिरभषच्छल्धं सोमस्तमोगुदः 
तैजसः समवायोथ चैषोस्तजो रथाङ्गषटक् ॥ 

त्सं वौथटडये वासुकिर्नागपाधिवः। 
तेज; सं वसनाथे बे स मोचातिविषो विषम् ॥ 
छत्वा देवा रथश्चापि दियं दिय प्रभावतः । 

लोकाधिपरतिमभ्येत्य इदं व्वनेमन्नवन् ॥ 
सस्कतोभ्यं रथोगखाभिस्तव दानवशचरजित् । 
इद मापत््ररिचायं देवान् सेन्द्रुरोगमान् ॥ 

तं मेरुशिखराकारः चेलो कधरथसुत्तमम् । 
प्रशस्य देवान् साध्विति रथं पश्यति शङ्र;॥ 

सदु रथं साठ साध्विदक्रा सुमत हः । 
उवाच सेन्रानमरानमराधिपति; खयम् ॥ 

यादशोभ्यं रथः क्तपो युश्राभिमेम सत्तमाः 

ईशो रथसम्यत्तया यन्ता श्रौ्रं विघौयताम् ॥ 

इ्युक्ता देवदेवेन देवा विद्वा इवेदुभिः । 
अवापुमेहतौं चिन्ता कधं कामिति ब्रुवन् ॥ 
महादेवस्य देवोभन्य; को नाम ससी भवैत् । 
शक्रा चक्रायुधं देवं सोपास्य इषुमाथितः ॥ 

घुरि यक्ता इवोचाणो घटन्त इव पनसः । 
निश्वसन्तः स॒राः; स्वै कथमेतदिति हवन् ॥ 
अदं सारथिरिद्यक्रा जग्राहाश्वांस्ततोभयलः 
वतो देवैः सगन्र्नवे; सिंहनादो मदान् छतः 
प॒तोददस्तं सम्य च्छ ब्रह्माणं ततां गतम् ॥ 

भगवानपि विश्वश्ो रथस्थे वे पितामडे। 

खडश््; खत इयुक्रा चारुरोद रथं इरः 
आरोहति रथं देवै द्यवा इरभरातुराः । 

जानुभिः पतिता भूमौ रजोगासख्च यासितः ४ 
देवो दाय बैदांस्तानभौरुग्रद्यान् भयात् । 

र्यः 

उच्लद्टार पिदनात्तान् सुप इव दुःखितान्) 

लतः सिंहरवो भ्रूयो बभूव रथभेरवः 
जयशब्दश्च दैवानां सम्बभूवाणेवोपमः 
तदोङ्कारमयं रद्य प्रतोदं वरदः प्रभु; । 
स्वयम्भु; प्रययौ वाहाननुमन्त्रय यथाजवम् । 

समाना इवाकाशं सु्यन्त इव मेदिनौम्। 

सखिभ्यः सखु; वासानुकच्छरसन्त इवोरगाः ॥ 

स्वयम्भुवा चोद्यमानाञ्चोदितेन कपिना । 

व्रजन्ति तेभ्शा जवना; च्षथकाल इवानिलाः ॥ 

ध्वजोच्छरयविनिम्भाशे ध्वनयण्टिमनुत्तमाम् । 
आक्रम्य नन्दी ठषभं तस्थौ तस्िब्डिषेच्छया ॥ 
भागंवाङ्गिरसौ देवौ दणहस्तौ रविप्रभौ । 
रथचक्रतु रतेते रुद्रस्य प्रियकाङ्किणौ ॥ 
शोषञ्च भगवान् नागः अनन्तोएन्तकरो५रि- 

शाम् । 

शरशस्सो रथंणएाति शयनं ब्रह्मणस्तदा ॥ 
यमस्तणे ससास्थाय मद्िनच्चातिदारुणम् । 

द्विणाधिपरतिर्यालं सुराखामधिपो दिपम् । 

मयूर शतचन्रष्च क्रूजन्त किन्नर यथा| 

गुह अस्थाय वरदो युगोप्रमरथं पितुः 

नदौश्वरच्च भगवान् अूलमादाय दौप्िमत् । 

एडतश्चापि पार््वाभ्यां लोकस्य शचयकद्यथा ॥ 
प्रमथाश्चामिवर्णाभाः सानिच्वाला इवाचला, । 

चअलुजम्म् रथं शान्वं नक्रा द्व मद्ाशेवम् ॥ 
ग्टगुभेरहाल-वलिष्ट-गौतमाः 
करतु; पुलस्त्यः पुलस्त पोधनाः । 
मरौर चिर्भंगवानथाङ्गिराः 
पराश्चरागस्त्यतसतखा मदवेयः ॥ 
इरमनजितमज प्रतुषबु- 

वै चनविषे विव्वि्नभूषणेः 
रथस्िएुरे सकाष्चनाचलो 
व्रलति खपत्च इवानिरम्बरे ॥ 

करिभिरिरषिमेवसन्निभाः 

सजलपयोदनिनादनारिगः। 

परमथगण्र्; परिवाग देवगुप्न 
रथमभितः प्रथु; खदपे युक्ताः ॥ 
मकर-तिमि-तिभिङ्गिलाइतः 

परलय इवातिससुद्कतोभये वः । 

ब्रजति रथवरोढति भाखरो 
दश्निनिपातपयोदनिखनः ५) 

अथ च्योतिनिदाभरथे रथकम्भा इ । 
*लोलमत्रलबुलिष्यकभेषु 
स्यन्टनाखिलविधानमयाडः । 

सेनसटुशवश्रासतृतपस्येः 
साधरुराशिवति साघुभिरङ्ग ॥” 

अथ रथचक्रम् । 

“उष्यटष्छिकरक्धणे एर चचा 
₹ईवण्डच्च वलयं वलयस्य । 
सद्यभागनिचितथरममया- 

दाविमध्यमनसो नवभागम् ॥ 

च्ग्रभे भवति संकलिरन्तः- 

ज्ूवरोड्नि जयोगय रथाङ्ग । 



रथकः 

सन्विभयद्धतिरन्तरसन्धौ 

भीतिरिदमनसो ननु गभं १ 
अथ सुहैगणपतौ रथ्यम् । 
“पुष्ये पनव्सज्येष्टानुराधा रेवती दयोः । 
शवणादिचिभे इस्तचितये रोष्िणोन्गे । 

साक सौभ्यदिने सौस्यविलमे रथकम्म सत् \* 
अथय ज्योतिःसागरे रथचक्रम् । 

«रथाकारं लिखेचक्रं भावुभादौ विलोकयेत् । 
रथाय चौ रच्चाणि खष्टिमागें प्रदापयेत् ॥ 
टङ्क डत्यव्नयं चक्र सल्धिद्ण मद्धद्धयम्। 

रयाप्रे च महोतपातं मध्यै चैव सुखप्रदम् ॥ 
इ्त्याय्येयु च्योतिव्विदल्लभरामेण कता; शुभा 

दिश्रः\#॥ अस्यायेः। अथानन्तरं धौरा; 
स्यन्दनानां रथानां अखिलं सम्यो विधानं 

काव्थमाहः कथयन्ति। केषु लोलसंज्ञानि 
स्वाति पुनञ्सु; आअवणा धनिष्ा श्तभिषा 

स्तानि। मैच्रसंस्तानि ग्टगशशिरा रेवतौ चिन्ना 
व्नुराधारुतानि। लघुसंज्ञानि इस्ता अश्विनौ 

पृष्या अभिजित् रुतानि। जिण्णुरिनदरसतद्धं ज्या 
को त्रद्या तद्धं रोहिणो रतेषु नचच्रषु। पुनः 

कषठ सेनसदुगषठ दनः खः; तेन सद वक्ैमानेषु। 
सतां शुभयद्ा्शां दु वारेषु । पुन; कस्िन् 
साधुरागश्रिवति शभयदहदराग्ियुक्त अङ्ग लस 

खनि । पुनः कैः वशा चौ सप्रमं सथानं अस 
चतुथं तपः नव्रमं र्तद्धवनस्मैः साधुभिः 
श्भयङ्तेरिलि। अथ रथचक्त नच्चच्नस्थापनम् । 
उव्छेति। उच्यठष्णि; खथस्तस्य कर; किरणे 
कौये आाप्र' पुरं कनच्तामखलौोयस्वभागप्रदेश्रं 
यस्य तच तडचषश्येति तसात् वअयत खया 
क्रान्तनन्तच्रात्ः च्नसः ए्रकटस्य 

तच्याचात् अयभागमारभ्य आविमध्यं मध्य 
भागपयन्तं सुधिया ऋत्तवलयं भचक्रं देयं 

न्धासोकयं किम्भतं कत्तव्य नवभागं 

मवभि्भागेः स्थितमिति यावत् । पुनः किंभूतं 
सभागनिच्ितथसं वामभागेन याप्रभमण- 

मिति। अथास्य फलम् । अनसः शकटस्य 

अभे अरगतवजैमाने चन्द्रनचच्र रुङ्कलिः 

युधं भवति । कूवरोडनि दुगन्धरगतै वतै- 

माननच्चत्रे अन्तो ्छति;ः मरणं भवति ॥ 
रथाङ्गं चक्रयुम्मे जयो भवति । स्मे सन्धिः 
गतनच्चचचे अंति; थहइरयं भवति । 
अन्तरसन्धौ मध्यसन्धानग्रतनच्तच्े भोति- 
भयो भवसि । सभं भध्यभामगतनचते इष्ट 
मुभ भवति। मजु निश्ितमिति। अन्त् 

सुगमम् ॥ 
र्थकः, पु, (रथय इव प्रतिश्तिः। कन् ।) मन्दिरा- 

वयवविश्नेषः । चवथा,-- 

“ऋशटकांशेन गमेस्य रथकानान्तु निमेमः। 
परिधेगंणभागेन रथकांस्तच कल्पयेत् ॥ 

लत्तलौयेन वा कुजात् रथकानान्तु निगेमम् । 
रामच्रयं स्थापनौयं रथकचितये खशा ॥ 

दरति ग्रीहरिभक्तिविललासे २० विलाखः। 

वलयश्क्रं 

र 

रथन्त 

| रथकदा, सी, (रथानां सरह इति । “जन- 

खलादिगोरयेति।” इति सण्धवोधख्त्रय 
कच्य;। उटाप्।) रथसम्हः;। तत्पर्यायः 

रथयत्रनः २। इव्धयमर;।२।८।५५॥ (रथ- 

, कच्या। इति पाणिनिः । 8 ।२। ५१.१५) 
रथकरः, पु, ( करोतीति । छ + अच्च । रथानां 

करः । ) रथकारः । इति शब्दरत्नावली 
स्थकारः, पु, (रथं करोतौति। कछ~+अण।) 

रथनिम्भाण्कर्ता। दंतार इतिभाषा। सतु 

करणोगभे मादिष्याव्नातः। (यथा, वाज्- 

सनेयसंहितायाम् । ३० । ६ ! 

^स्तौषखं प्रमदे कुमारीपत्रं 

मेधायै रथकार येय तच्चताणम् ।* 
“रथकार माद्दष्येख करिण्यां जातम् ।” 
इति तद्धास्य मद्धोधरः ॥) तत्प्रायः । तत्ता र 
व्वेकि; ६ त्वष्टा ४ काषतट् ५। इ्यमरः। 
खचधार; ६ वह्धका © रथकर; < कातत्तकः 
६। इति शब्दरत्नावलौ ॥ 

रथकृटुम्बो, [न्] प, ( रथं कटुम्बयितु" धारयतु 
एलमस्य । णिनि; । यह्वा, रथ र्व ङटुम्बम् । 

तदस्यास्तौति। इनिः।) सारयि;ः। इद 
अर;। २।८।६०॥ 

रथक्रान्तः, पु, ( र्थवत् क्रान्तं क्रमणमस्य।) 
तालविश्चेषः । यथा,- 

“अश्वक्रान्तो रथक्रान्तो वि्क्रान्तस्ततः परः। 
खक्रान्तो विधुक्रान्तो बलभिन्नागपकच्चक; ॥ 
इति पष्चमह्ौनानां संज्ञाः सप्र क्रमागताः ॥” 

इति सङ्गौतरन्नाकरः ॥ 

रथगर्भकः, प, (रथो गर्भस्य ।) स्कन्धवाद्य- 
यानम् । नररथः; । तत्पायः । कणींरयः २ 

भ्रवद्कणम् ३ उयनम् 8। इति हेमचन्द्रः ॥ 

रथगुप्रिः, खी, परप्रहरणाभिघातरक्ताधं रथस्य 
सन्राहवद्ावबरणकादिद्रयम्। रथस्य गुः 

काखडादिभ्यो रक्चाधंमावरणम् । ततपञ्यायः। 
वरू्यः २। दद्यमरः भरतञ्च ॥ 

| रथमोपनं, ज्ञौ, ( रथस्य गोपनं शस्त्रादिभ्यो 

रच्चाधेमावरयम् । ) रयगुभिः। इति इला- 
युध; ॥ 

रथचरणः, पु, (रथनचरणं चक्रं तदेव नामास्य ।) 

चक्रवाकपच्चौ । इति शन्दरन्रावलौ॥ (पु, जलौ, 
रथस्य चरण; । ) रथचक्रम् । यथा,-- 

५“रथः सौरो यन्ता श्रतष्टतिरणगेन्द्रो ्नुरथो 
रथाङ्ग चन्द्रार्कौ रथत्तरखपाणि; शर् इति।” 

इति महि; स्तोच्नरम् ॥ 
रथदुः, पु, ( रथनामा इ; । यदा, रथस्य इब्र॑मः 

लज्नोषयोमित्वात् । ) तिनिश्ठ्चच; । इद्यमरः 
२। 8। २६ ॥ ( तथास्य पयायः 

“तिनिशः स्यन्दनो नेमौ रथडनैञ्जुलस्तथा 1” 
इति भाषप्रकाशस्य पूमखद् प्रथमे भागे ॥) 

रथन्तरः, चि, रथेन तरति वः। इति सग्धबोध- 

खाकरणम् \ ( कलर्पविश्नोषै, पुं । यथा, मद्छ- 

पुरा । ५९। ३२--३४ । 

रधाङ्कः 

५स्यन्तरस्य कल्यस्य ठत्तान्तमधिक्लत्य यत्। 
सावना नारदाय श्म. हात्मयसंयुतम् ॥ 
यत्र ब्रह्मवरास्य चरितं वश्येते सु हुः । 
तदादशसादसं त्र ह्षपेव्भसुच्यते 1» 
स्येन तरतौति. त+^“संज्नायां शतटलि- 
धारिखद्ितपिदमः।* ३। २। ४९) इति 
खच 1 सुमृच। अत्र दय॒तपत्तिमाच्रम् । नत्व 
बयवार्थावुगमः । साममेदै, कौ । वथा, छग- 
वैदे! १९।१६४।२५। 
५“जगता लिन्धुः दियस्तभायद्रयन्तरे खये प्रथ 

पश्यत् ॥” 

^र्थन्तरे रखतन्नामसने साश्ि।” इति तद्धाष्च 
सायणः। च्छियां ङौप्। रथन्तरी । पौरवस्य 
ईैलिनस्य भावा । चथा, महाभारते ।१।६४।१७। 
^र्थन्तथां सुतान् पश्च पश्चभूतोपमांस्ततः । 

ईेक्िनो जनयामास दुद्मन्तप्रश्टलोन् बृपान् ५५) 
रथपायः, पु, -( रयः प्रायो यस्य ) वैतस- 

टत्तः। इति शन्दचन्दिका॥ ( विवरणमस्य 

वेतसशब्दे विक्ेयम् + ) 
रथपादः, पु, ( रथस्य पाद्; । ) श्वक्रम्। इति 

ेमचन््रः॥ 

रथा, स, नदौविशेषः। 
वलौ॥ 

रथयात्रा, स्तौ, (रेन भगवतो यात्रा) 
च्ाषाट्श्क्ञदितौयायां जगन्नाथस्य रथा- 

रोपणरूपोल्छवः । यथा, स्छन्दपुराे । 

“च्षाएस्य सिते पचे दितौया पुष्यसंयुता । 

तस्यां रये समारोप्य रामं मां भद्रया सह ॥ 
याच्रोत्सवं प्रटद्याय प्रौणयेच इिजान् ब्रन् । 
तथा । 

ऋकत्ताभाषे तिथौ काणा सदासा प्रौतये मम॥ 
मां जगन्नाथम् । सायाच्रा। इति तिथादि- 
तत्वम् ॥#॥ 
“नातः ओ्रेयः;यदो विष्छोरुल्ववः शाख सम्मतः । 
रथयातरेव वाराणां सुख्मेल्या ह प्रजापति; ॥” 

दति यात्रातत्वम् ॥*॥ 
न्यत् याचराश्न्दे द्रशटयम् ॥ 

रथाङ्ग, जौ, (रथस्याङ्गम् । ) चक्रम् । इव्यमर; ॥ 

( वथा, रघुः । 9। ४\। 

५^“रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे 

विलोलघष्टाक्णितेन नागः ॥* 

रयावयवमाजम्। यया, महाभारते। १४ 

८२ । १३। 
“ध्वजे परताकादखषु रथयन्त्रयेषु च । 
अन्धेषु च रथाङ्गवुन शरौरे न खारथौ ॥* 
उदश्येनचक्रम् । यथा, माचे। १।२१। 

५स्थाङ्गपाये; पटलेन रोचिषा- 
न्टधित्विष; संवलिता विरेजिरे 1” ) 

रथाङ्ग, पु, चक्रवाकपक्ती । इद्यमरः ॥ (यथा, 

नषध । १९८ । ३५ । 
«“विरहतरललिडा बह्ृाषयन्त्यतिविडला- 

मिह सहतरौं नामयाद्ंरथाङ्गविद्ङ्गमःः\) 

न - ऋच) . 

इति श्नब्दरना- ` 



रथ्यः 

रथाङ्गपायिः, पु, ( रथाङ्ग सदथंगचक्रं पाणौ 
यस्य । ) विष्छः। इति इलादुधः ॥ ( यधा, 

भागवते । १।३।६३८। 

«सवेद धातुः पदवीं प्ररश्य 
। इरन्तवीथस्य रथाङ्गपाओै; ॥*) 

रथाङ्ग, शौ, (रथस्याङ्गमिवालतियेस्याः। 
रथाङ्ग + डौष् ।) चिः । इति राजनिषंशटः ॥ 

र्थान्तरः, पै, कर्पमेदः । इव्यन्िएुराणम् । (रथ- 
न्तर इत्यपि पाठः \ ) । 

रथाः, धु, वैतस चः । इति शन्दरनावलौ ॥ 
रथाम्बपुष्यः, पै, ( रथाशरस्य पुष्यमिव पुव्यमस्य ।) 

वेतसः । इत्मरटौकायां भरतः 

स्थावरोष्धौ, [न्] प, (रये अवरोहतीति। 

च्व + रुह +खिनिः। ) रथस्ययुद्वकत्ता । इति 

देमच्वन्ः ॥ 

रथिकः, प, ( रथोगख्यस्येति। रथ +-छन् । ) 
रथौ । इव्यमरः । २.। ८। 9६ ॥ ( यथा, 
इतखंितायाम् । ९५। ११ ॥. 

“इस्त तस्करकुञ्जर- 
रथिकमहामाच्रशिल्यिपरयानि ॥* ) 

तिनिशट्षः। इति राजनिषेग्ट; + (रयन 
चरतौति। रथ् + “पर्पादिभ्यः इन् ।* ४ । 8। 
१०1 इति न् । रथ्वारिणि, चि। इति 
षिदवान्तकौतदो ॥ } 

रथिनः, ठ, ( रथस्य इनः प्रस; । शकन्धादि- 
चादकारलोपः ।) रयौ । इवमर; ।२।८)७६ । 

- रथिरः, प, ( रथोभख्यस्येति। रथ् + श्नेधा- 
रथाभ्यामिरनिर चौ वक्तव्यौ ।” ५। २। १०६ 
इद्यस्य वार्तिकोक्या इरच् । ) रथौ। इति 
श्ब्दर ब्ावलौ ॥ (यथा, ऋम्बेदे । ३। २। १७ । 
«^अनुदेवानथिरो यासि साधन् ४” 

रथिरः; रथौ ।“ इति तद्धाश्ये खायः + ) 
रथौ, [न्] पै, (रथोग्स्यास्तौति। रथ् + इनिः।) 

रथसवामौ राजादिः । तत्पायः;। रथिकः; २ 
रथिनः १३ । इत्यमरः । १।८। ७६ ॥ रथा- 
रोही 8 रधौ ५ रथिरः ६। इति हेमचन्द्रः ॥ 
रथस्तामौ 9 साराच्च;ः८। इति श्न्दरता- 
दजौ॥ स्यन्दनारोह; ६। इति जटाधरः। 
( यथा, रषु; । ॐ । ३७) 

^परत्तिः पदातिं रथिनं रथेश- 
स्तुरङ्गसादौ तुरगाधिरूप्म् ॥* ) 

स्च, पर, ( रथं वहतौटि। रथ + ^ तदषहति- 

रथयुगप्रासङ्गम् 1४ । 8 । 9६ । इति यत् । ) 
रथस्य वोएा घोटकः¶ इव्यमर;। २।८।४६॥ 
रथांखः;। इति हेमचन्द्रः ॥ ( रथस्य नेता) 

यथा, ऋग्वेदे । ६। २९ । ६ । 
“सुन रथ्यं नवं दधाता केतमादिशे ।* 

नस्ये रथस्य नेतारम्।” इति सद्भ्य 

खाय; ॥ रथसम्नन्धिनि, चि । यथा, ऋग्वेदे । 
२,। ३९. । 9 । 
^मभ्निनं रथ्यो अहधौतिमश्याः । ” 
“रथ्यो रथसम्बन्ौ खभरिनं वपे यश्रौलोभ 

क प्र 4 

९३ 
रदनः 

इव ।*” इति तद्भाष्ये सायणः॥ रथस्यदमिति 
«स्यात् यत् ।*४।३। १४१ । इतियत्।) 
ङौ चक्रम् ॥ ( युगम् । इति काशिका ॥ 

र्या, खौ, ( रथानां सइ; । रथ॒ + “खलगो- 
रथात् ।* 8। २।५०। दति यत्!) रथ- 
खण्ड; । तत्यथायः। रथकच्या (चा) २ रथ- 

जः ३। अभ्यन्तरमागे; । नाद इति भाषा ॥ 
तत्प्रायः; । प्रतोलौ २ विशिखा ३। इवमरः ॥ 
ऋवक्नैनौ । इति जेदिनौ ॥ ( रथाय हिता 

रथ् ~ ^“रथादूयत् ।* ४।३।१२१ । इति थत् 

यदा, रथं वहतीति । “तङ्कहतौति ।'> ४ । ४। 
७६ । इति यत् । ) पज्या; । ( वथा, महा. 

भारते । १।१४१।६०। 

५ पानागारेषु रथ्यासु खतीरथेषु चाप्यथ । 
श्वत्वरेषु च कूपेषु प्यते वनेषु च ॥* ) 

च्वत्वरम् । इति हेमचन्रः॥ 

र्द, उत॒खाते। इति कविकण्यहमः ॥ ( भ्वा०- 

पर०-खक०-सेट । ) रेफादि; । उतखातसत्- 

खननभिति गोविन्दभटः। रदति भूमिं करः । 
इति दुर्गादासः ॥ 

दषः, पु, ( रदतीति । रद विलेखने + पचादितात् 

च्यव ) दन्तः! ( यथा, अथावप्रश्नव्याम् । 
४०६. । 

“मसि प्रकटयसि रदं 
करं प्रसारयसि मपि खथयसि। 

धिङमानं तव कुञ्जर 
जौवं न चुद्टोषि चठरासौ ॥”) 

विशेखनम्। इति मेदिनौ। दै, ९४ ॥ परुष- 

दन्तलत्तं यथा,-- 

^ विवर्येध नदहोनाख दन्ताः किग्धा घनाः 
शुभाः । 

तौक्णा दषाः समाः खडा जिहारक्तासमा 
शुभा ॥* 

ख्ौदन्तल चयं यथा,-- 
«कुन्द पुष्यसमा इन्ता भाषितं कोकिलासमम् । 
दाच्िण्थयुक्तमशठं इं खश्रन्दसुखावहम् ॥ 

मासा समा समपुटा स््ौणातु खचरा युभा। 

करालविषमा दन्ताः केशाय च भवाय च। 
चवौयाय छटमांसाच दौरा मर्त॑ षट्च 1” 

ति गाख्ङ ६६ ऋध्यायः ॥#॥ 
दन्तलखस्य शुचित्वं यथा, 
^दन्तवदन्तलसदु जिह्ास्यश शुचविभेवेत ॥* 

इति कौर उपविभागे १२ अध्यायः ॥*#॥ 
^ दन्तलखमसं ह्ये लेपं मन्येत दन्तवत् । 
न तच बहश; कुथाद्यत्रसद्धरओे एुनः 
भरवेदश्ौ चमं टणवेषादृव्रणे कते ॥“ 

इति प्रायश्चित्ततत््वष्टतदशच्वनम् ॥ 

रद्च्छदः, ध, (रदानां इद खाच्छादकः।) 

चोषः । इति हदेमचन्रः; ॥ 

रदनः, ए, ( रद्तेभनेनेति । गद+करके च्छट । 

रनतौति । रद् + स्युर्वा । ) दन्तः। दइव्मरः। 
‰। ६ 1 ६९. \ ( यथा, इरिरवंदचे । ११० । ८७। 

रन्तिदै 
«रदनः प्रगरिपुं करेख शिरया तदा । 
रेरावतो गजपतिरालधान नदंसतथा ॥” 
रट् +भावै ख्य॒ट । ) उतृखनने, जौ ॥ 

रदनच्छदः, पु. ( रदनागां द याच्छादकः । ) 

चः। अधर; । इयमरः । २।६।६.० + तस्य 
खुभाग्मल्तणं वथा,-- 

मांसलेचच धनोपेता अवक्रोरधरेत्रपाः। 

विभ्बोपमे ख स्फटितेरोटे रूपतेश्च ख खत; । 
विवर्येधेनद्धीनाख दन्ता जग्धा चनाः शुभा, 

इति गारुड ६६ अध्यायः ॥ 

रदनौ, [न्] प, ( रदनौ प्रशस्त दन्तावस्य स्त 
इति । रद्न+श्निः।) इस्त इति राल- 
निर्धैर्टः ॥ 

रदौ, [न्] पु, (रदौ प्रशस्त दन्तावस्य स्त इति । 
रुद +इनि;ः।) इस्तौ । इति हलायुधः ॥ 

रध, य ऊ हिंसने पाके। इति कविकश्यहुमः ॥ 

( दिवा०-पर०-खक०-वेट् । ) य, रध्यति । ऊ, 

रधिष्यति रद्यति । क, अरन्धत् । इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

रनृण,मथयौण रगे, इति कविकश्यटुमः ॥ 
रनज, य म यौ ज । ( भ्वा०-दिवा० च-उभ०- 

बर्णान्तरोत्पादेने सक०-अआ सक्तौ खक०-अनिट्।) 
चज, रज्यति रण्यते। म, रजयति खशान् 

ब्टगरमणादन्धज रञ्जयति पत्तं पिता। चौ, 
रङक्ता। भ, रजति रजते । रागो वर्ण- 
म्तरोत््रादनमासक्तिश्च । इति दुर्गादाखः ॥ 

रन्तिदेवः, प, ( रमते इति। रम+संज्नायां 
तिक् । रन्तिशासौ देवश्चेति । ) विष्णुः । चनर- 
वंश्ौयल्रपतिमेदः। सतु खाङ्कतिपुष्ः । इति 

भेदिनी । वै, ९२ ॥ (यथा, भागवति ।६।२१।२॥ 
“गुरु रन्तिदेव संते; पाष्डनन्दन !। 

रन्तिरेवस्य महिमा इडासन्न च गोयते ॥* 

अयं हि याश्चिको दाता्रगण्य इति पुराशेष॒ 

भूयत । णतदटयनच्टतगोचम्भरलेनेव चग्मेष्लतौ 
मदौ जाता। यथा, महाभारते । ३। २०७। 
८--६। 
^“राञ्चो महानसे पून्ये रन्तिदेवस्य प्रे हिज । 
इ सहस तु वध्येते पण्ूनामन्वष्ं तदा ॥ 
च्पष्न्यद्नि वध्येते हं ससे गवां तथा । 
समांसं दद्नो न्नं रन्तिदेवस्य निव्यश्ः ॥ 

अतुला कौततिरभवत् कृपस्य दिजसत्तम | ६४ 

तथाच्च तेव । १२ । २६ । १९२--१२८ । 
^उपातिष्टं ख पशवः खयं तं संशितव्रतम् । 
माम्यार्ण्था महाल्मानं रन्तिदेवं यश्खिनम् ॥ 

मानदौ चम्भराशरेदतक्तदात् सश्चुवे यतः। 
ततश्चन्भतौ वेवं विख्यावा खा महानद ॥ 
न्राक्षेभ्यो ददौ निष्कान् खदसि प्रतते कृष; । 
तुभ्यं निष्कं तुभ्यं निष्कमिति क्रोशन्ति वेदिनः 
स्स्ं तुभ्य मिदयक्रा ब्राद्णान् संप्रपटाते । 
अन्वाहार्योपकरणं द्रद्ोयकरणश्च यत् ॥ 

चटा; पात्यः कटाहानि श्याच्य्च पिठराखि च। 
मासौत् किखिदखौव्यं रन्तिदेवस्य धौमवः ॥ 



रन्धब 

खांछते रन्तिदेवस्य तकन यदे) 

अलभ्यन्त तं गाव; ससख्ाणि च विंशतिः) 

त्र क ददा, क्रोशन्ति सुचश्मणिकुणखला; । 
खपभूयिष्ठमश्रौध्वं नादार्मासं यथा परा ॥*) 

कुक्करः । इति शम्दरलावलौ ॥ 1 

नुः, स्तौ, (रमते अचेति । रम् + तुन् ।) बह्म । 
नदौ! इति मेदिनौ। तै, ४६. ॥ 

रण्वन, कौ, पाकः! रघधातोभविभ्मटप्र्ययेन 
निष्यन्नम्। यथा रन्धनाय श्याल । इति 

संचिप्रसारद्याकरणम् ॥ (रध् + ल्य; । नाशक, 
चि। यथा, भागवते । 8 । ३० । २८। 

५यदनुछते काले खबुद्धयाभद्ररन्धन । ॥ 

नदे च्यभदरन्धने ! अमङ्गलनाश्न ! 1“ 

तज्ञोकायां ओरधरः ॥) 

रन्वितं, को, (रध् +क्त) ) छतरन्धनद्रखम् । 
लस्य पाजान्तरे स्यापनविधियेथा,-- 
“सङो पाज्वम्भारे मारे बा खामवच्लिते । 
खयापयेद्गुखवान् खद; सिद्धान्नं पाचकान्तरे ॥ 

भक्तं खपादके श्थाप्यं न स्थाप्यं पाचकान्तरे ॥ 

इतं काषाषसे स्थाप्यं मांसं मांसभवं रसम् । 

ख्या पयेद्राजते हेमे पाच लौहे५य काषजे । 
पचादिषद् विधं शाकं साप्यं कौाश्सलौरचे । 
पक्तात्नं पिटकं भच्यं स्थाप्यं कांस्मी५य दारजे ॥ 

धारयेत् सुष्टतं चौरं पाधिवै वाथ काषटले । 
पानौयं पायसं तक्र चटरमयेष्येव धारयेत् ॥ 
काचे स्फाटिके वाथ वेदूष्णादिबिचिचिते। 
धारयेत् ख्वदा पाच्च रागषाडवश्रहकान् ॥ 
उक्तपाजान्तरे खाप्यं तटूद्रयं तद्हजापहम् । 

खब्येदा सुखदं ह यमन्यया दोवकारकम् ॥* 

इति खपकारग्राख्छे पाकराजेश्वरः $ 
रन्ध, कलौ, (रन्धयति हदिगस्त्यनेनेति । रघ + वाह 

लकात् रक्) दूषणम् । (यथा, रघुः, 

१९२.। ९१ । 
५रन्वुन्येषणदचाणां हिषामामिषतां ययौ ॥*) 
किदरम् । इति मेदिनौ + (यथा, रघौ ।९५।८२ 

“रवपुक्तं तथा खाध्वा रन्वात् सद्योभवादूसुवः। 
श्रातङृदमिव च्योतिः प्रभामणलसुद्ययौ ॥ 
मबुष्यशरौरस्थरन्धुसि वथा.- 

५नाखानयनकर्णानां ३ दः रन्धं प्रकौिते। 

मेहना पानवक्राामेकेकं रन्धसुच्यते । 
द्रम मस्तके प्रोक्तं रन्धुाणौति बृशां विदुः ॥ 

च्योयान््ोण्धिकानि सुय: स्तनयोगं भं वह्म नः । 

खव्याच्छिक्राखि चान्यानि मतावि त्वचि लन्मि- 

नाम् ॥* 

ति श्याङ्गेधरे पूर्वखण्डे पश्चमे? ध्याये ॥ 
योनिः। वथा, महाभारते ।१२।२८२।५३। 
५रन्दुगतमयाश्वागां श्िखोदधेदश्च बहदिंणाम् । 
नेच्ररोगः कोकिलस्य ज्वरः पोक्तो महात्मना ॥”) 

रन्धुकण्टः, प, (रन्धं कण्ट; कण्टको यस्य । ) 
जालवव्वं रकः । इति राजनिचैश्टः 

सन्धवभ्यः, पु, (रन्धं गत्ते वभनेकुल दव ।) 
खन्द्ररः। इति चिकाणश्रेषः॥ 

इति 

<8 

रभसः 

रन्धयः, पं, ( रन्धविशिष्टो वंश्य; । ) दिद्रयुक्त- 
वशः । फफ इति भाषा । तत्पायः 
न्कसारः; २ कौश्वकाङयः ३ मख्छरः 8 वाद् 
गौय; ५ शुधिरास्यः ६। अस्य गुणाः 
वंशौ लेष्डौ कपायौ च किषितिक्तौ च 

| प्रीतलौ । 
खजलच्छ्रपमे हाः पित्तदाहाखनाश्नौ ॥ 
वि्ञेषो दौपनो्जौणेना्रकः। 
रुचिछलत् पराचनो इदः ूलघ्नो गुद्नाश्नः॥*» 

: ८ इति राजनि; ॥ 
रप, वदे। इति कविकणष्यहमः॥ (भ्वा०-पर०- 

खुक०-सेट\) रप्रति! बद्; कथनम्| एति 
इर्गाद्। ख; ॥ 

रफ, गद्याम् । वधे! इति कविकल्पदमः॥ (भ्वा०- 
पर०-खक०-सेट् । ) रपति । इति दुर्गादासः ॥ 

रफ, ईइ गव्याम् । वधे। इति कविकश्यहमः; ॥ 

चऋल्मा०-पर०-सखक०-सेट् । ) र, रम्यते । इति 

इर्मादासः । 
र्व, इ गत्याम् । इति कविकल्यहमः ॥ ( भ्वा०- 
पर्क सेट् ।) इ, रब्बाते। शति दुर्गा- 
दासः ॥ 

दव, इर शब्द । इति कविकल्यहुमः॥ ( भवार 
पर०-अक०-मेट् ॥ ) 

रवः, पु, णब्दः। रबधातोभविढल् प्रयये निष्यन्न; ॥ 
( यथा, रालतरङक्गिखाम् । ५1 ४०८। 

^ सुप्रसटादूधदे भ्रष्ट दव निद्वालसेश्चणः। 
प्रह: स्पते; घ सुट् मेरवान् रबान् ॥५) 

रभ, इड शन्ट। इति कविकल्यदुमः॥ ( भ्वा०- 

पह्म-अक०-सेट्।) ईइ, रम्भाते । ङ, रम्भतै । 

इति दर्मादाखः ॥ 
रभ, चौ इ. राभस्ये । इति कविकश्यटमः॥ (भ्वा०- 

व्ह्म०-च्छक०-अनिट् । साभस्यसतसुकौभावः। 
जिख्िचारा प्डत्तिरिति गोषिन्दभड्ः । श्यौ, 
रब्धा । इ, रभते साधुः पण्ये । व्याडपूर्न्वोभ्य- 
मारम्भे। शास्त्रं पठितुमारभते शिष्य; । इति 
दुर्गादासः ॥ , 

रभवः, प, ( रभणमिति । रभ + “चअद्यविचमि- 
तमिबमिरभिलभौति ।* उखा० ३ । ११७। 
इति असच् ।) वेगः । (यथा, माचे।६.। अ२। 

«रभसो स्थितास्पगतः खसा 
परिरभ्यकश्चन वधमरुधत् ॥* ) 

इष; । इति भेदिनौ । से, ३९ ॥ (प्रमोदाः 
यथा, गौतमोविन्दे । ५।६। 
“मनसि रभसविभवे इरिरदयतु सुछतेन ॥* 

^रभसस् प्रेमोत्छाइस्य ।” इति वतद्ौकावाल- 
बोधिनौ ॥) संरम्भ; । यथा, माचै। ११।१६। 

^प्रमदमदनमाद्यट्यौवनोदामरामा 
रमणरभष्वेदच्छद्विच्छं दश्च; ॥” 

संभ्रमः । यथा, भागवते । ११ । १६। 

^बचखदंदुगः श्वानः सप्र्तानि 
विशतिश्च सरभसं खादन्ति ॥* ) 

पौव्वापगविचारः। इद्यरुयः । वौ तृस्चक्यमिति 

रमणं 
कलिङ्क; । च्तिवामा रभसा च टश्यते। इति 

छष्य; । ( यथा, किराताच्नुगौये। ५।१। 
“अथ जयायनुमेरमषहीभ्तो 

रभख्यानु दिगन्तदिदत्चया। 

अभिययौ स हिमालयत्तच्छितं ` 
` सत्तदितं द विलङ्कयतु गभः ॥” } 

( चथा, महाभारते । ५।५१।१०। 
“^सव्वषां मम पुच्ागां स रकः क्ररविक्रमः 

बहाश्ौ विप्रतौपश्च बाल्येएपि रभसः खदा 
मदान् । इति निषण््;। ३।३॥) 

यदातु रभसगुण्योगातच्शं आदित्ात् चप्र- 

व्यये तदवति वक्नैते तदा वाच्चलिङ्घता स्यात् । 
शति लिङ्गादिसंग्रहे भरतः 
सखनामख्यातः अभिधानविशेषञ्च॥ 

रम, उ ड ज चौ क्रौडे! दति कविक्प- 
इमः ॥ (भ्वा° अत्म०-अकण०-अनिट्। क्रावेट् ।) 
रेफादि;। उ, रमित्वा । रन्ता । उ, रमते । 
ल, रामः रमः। चौ, रन्ता। इति दुर्गादाखः ॥ 

रमः; प, ( रमते इ्ति। रम्+ पच्वादयच् |) 

कान्तः । ( यथा, किराताच्लनौयै । ५। २० । 
«निधिगुद्यकाधिपरमै; परमः ॥* ) 
रक्ताशोकटचचः। कामदेवः। इति मेदिनौ। 

मे, २५॥ रमण्ख। रमधातोभविप्लप्रश्चय- 
निष्य्रम्ं ॥ 

रमक, पु, [ रमते इति। रम् +^रमेरखच लो 
षा” उखा० ३। ३३ । इति क्षन् । ) कान्तः। 

इद्यखादिकोषः ॥ 
रमठं, जौ, ( रम + अठन्। ) दिषु । इटुणादि- 

कोषः ॥ ( जनपदविशरोषे, प। स््श्रवासिनि, 
जि । यथा, महाभारते! ३।५१९।२४। 

“जागुडान् रमठान् सणान् स्ठौराच्यानय 

वङ्गखान् ॥) 
रमठध्वनिः, पु. (रमठ इति शब्दन ध्वन्यते कथ्यते 

इ्ति। ध्वन्+ष्न् ।) इडङ्क। इति शब्द 
च्वन्द्रिका ॥ 

रमणं, ज्ञौ, ( रमयतौति । रम्+्चि+च्छुः।) 
पटोलण्डलम् । इति मेदिनौ + जघनम् । इति 
हेमचन्द्रः ॥ (रम् + भावै ल्यट् । ) जम्भनम् । 
ततृपायः। अत्र्मचयकम् र गाभ्बधम्भः ३ 

सरतम् ४ रतम् ५ संप्रयोग; ६ निधुवनम् ॐ 

मैथुनम् = रतिः ६ उपम ९० धितम् ९१९ ` 
क्रौड़ारतरम् १६२ महासुखम् १३ जिभद्रम् ९४ 

योगमिथुनम् १५ अभिमाभितम् १६। इति 

शन्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, माधे । ११।१६॥। 

विकच कमलगन्येरन्बयन् श्टङ्गमालाः 
स॒रभितमकरन्दं मन्दमावाति वातः| 

प्रमदमदनमादयादौवनोदामरामा- 
रमण्रभसखेदखेद विच्छददक्च; ५५) 

कौङनम्। दति रमधात्वधेदशेनात् ॥ ( रुु- 
त्यादनम् ¦ यथा, भागवति । १०।२।९६। 

“रामेति लोकरमणादलं बलवड्च्छयात् ॥* 
*ज्ञोकस्य रमणात् रद्यत््रादनात् ।* इति तच 
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रमो 
श्वासी ॥ वनविशोष;। यथा, हरिवंशे ।९५५।२१ 
«भाति चैन्नवनद्योव नन्दन वनं महत् । 
रमं भावनं सेव बेणमरे समन्ततः \”) 

रमणः, ध, ( रमते रमयतौतिवा। रम्+ शिच 

-बा+च्लुः।) पति; । (यथा, कुमारे! ४ ।२१। 
“वचनौयमिदं यवस्थितं 

रम ! त्वामगुयामि यद्यपि ॥” 

रमयति स्त्ौपुरुषाणं अन्तःकरणमिति । रम् 

+ णिच् +च्युः। ) कामदेव;। इति मेदिनो । 
शे, ७२. ॥ गदभः । इति हेमचन्द्रः ।६। १८१ ॥ 
षणः । इति शब्दचन्द्रिका॥ महारिष्टः। 

इति राजनि्चंशटः ॥ ( धरवसुपुत्ताणामन्ध- 
तम; । यथा, माद्छे । ५। २४। 
“कल्या णिन्धां ततः प्राणो रमणः शिशिरोएपिच 
मनोहरा घरात् पुच्चानवापाय हरेः सुता॥ 

रमणीये चि । यथा, भागवते 1 8।६।१०। 

रमणं विषरन्तौनां रमसे; सिद्धयो षिताम् ॥”) 
रमणकं, जौ, ( रमन्ते लोका अच्र। रम् + ल्यट् । | 

शंज्ायां कन् । ) जसी पान्तगे तवं वर्येषः । 
सतु रम्यकवषेः। यथा,- 
«“रुवमेवोत्तरे जौणि वर्षाणि च तपोधन । 
शुरुवपे सिन्धुकूलात् शङ्गवानवधिः खतः ॥ 
श्िरयलयं ततो वर्धे ऋतावधि निगद्यते । 
रभ्यकष्ड ततो व नौलसरूस्यावधिः स्तः ॥” 
चपि च। 

श्रोष उवाच) 

4^द्च्चिशेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
वपे रमणकं नाम जायन्ते तचरं मानवा, ॥ 
शुक्ञाभिजनसम्पन्ना; सव्वं सुप्रियदशंनाः। 
दश्वर्षखषसषणि रतानि दश प्च च। 
जौवन्तिःते महाभाग निव्यं सुदितमागसाः ॥* 

इति पारी भूख १२८। ९२६ अध्यायौ ॥ 
(अन्धतं रम्यकशन्टे द्रव्यम् ॥ वौति्ोचस्य 
पुच्चभेदः। यथा,.भागवते। ५। २० । ३१। 

“तद्ध पस्याधिपतिः प्ेयवतो बौतिदोचो नाम 
लच्याह्मलौ रमणकधासकमामानौ वषेपतौ 
नियुज्य खयं पूर्व नवद्धगवत्वमनशोल रवास्ते ४५) 

रमखा, श्लौ, रमणो । इव्मरटौका॥ ( पौटस्य 
शक्तिषिशोष; । यथा, दे वौभागते । ७।६०।६० । 
^“रमथा रामतीरयै तु यसनायां खगावतौ ॥”) 

रमौ, श्लौ, ( रमतेऽस्याभिति । रम +च्छट् । 

डौष् ।) नारौ) इति नेदिनौ। ॐ, 9२ ॥ 
उत्छच्च्छौविशेषः। या वपु्॑णोपचारेण 
सौभाग्येन कान्तं रमयति सा। इ्यमरभरतौ ॥ 
( यथा, कथासरितृखागरे । ५२ } २१४ ॥ 

५रचेन रमणौयुक्तः प्रजानां दत्तकौतुकः ॥» ) | 
बालास्बटत्त; । वथा,-- 
श्बाला च रमणो रामा वन्ध्या कामकलापि 

च्व ॥ 

इति शम्दषन्दिका ॥ 

रमणौयं चि, (रम् +अनौयर् । ) सन्दरम्। 

व्रमरटौका ॥ (यया, गौतगोविन्दे । \। ११। 

य । 
रमिता 

वितरसि दिच्छु रथे दिकपतिकमनौयम् 

दश्यसखमौलिवलिं रमणीयम् ॥” ) 
रमण्यं, चि, ( रम् + “इदरम्योच ।” उणा० ३ 

१०१ । इति अन्धप्र्यः } रमणैयम् । इति 

सिद्वान्तकौसुद्यासखादिषटत्तिः ॥ ) 
रमतिः, प, ( रमतेण्डिन् इति। रम् +^“रमे- 

नित् ।” उणा० ४। ९३। इति अतिप्र्ययः । 
निच । ) नायकः; । खगे; । दति मेदिनौ। ते, 
१४३ ॥ काकः; ) इति शब्दरन्नावलौ ॥ कालः । 
कामदेवः। इति सिद्धान्तकौरुद्यास्चणादि- 
त्तिः ॥ ४ 

रमा, स्तौ, ( रमयतौति । रम् + णिच्च +अच् । 
टाप् च। ) लच्छी; । इति मेदिनौ । मे, २५॥ 
( कथा, भागवते । ३।६.।२३। 

“रष प्रसन्नवरदो रमयाल्मश क्या 
यद्यत् करिष्यति रहौतगुखावतारः; ॥” 

यथाच्। ` 

“रमा थत्र गवाक् तच यत्र वाक् तत्र गो रमा । 
तै यत्र विनयो गाक्तिषाचसाचसन्व 

त्वचि ॥* 

प्यबचटः ॥ ) 
श्शिष्वजराजकन्धा। सा कल्किदेषेन विवा- 
हिता । यथा.- 

“ततः; शशिध्वनो राजा युद्धाय एुत्तकान्। 
सष्ान्ताया मतिं ब्धा रमां प्रादात् ख 

कर्के ॥* 
इति कष्किपुराशे २५ अध्यायः ॥ 

श्ोभा। इति राजनिषय्ट; ॥ ( गङ्गा । यथा, 

का्ौखश्छे। ९६.। १४५ । 
^रेवतौ रतिछछद्ण्या रत्रग्भां रमा रतिः ४४ 

रमाधवः, ध, ( रमाया सच्छा घव; पतिरिति । ) 
ओक्यः । यथा । रमाधवः पण्यो माधवात् । 
इ लछवयवग्रन्धे जगदौशः ॥ 

रमानाथः, प,  कशव्छ; । रमा लच्योस्तस्या नाथः 
ष्वामो। इति षष्टौततुएरषखमसनिष्यन्नः ॥ 

रमापतिः, प, ( रमाया; पति;। ) ओलष्यः। 
यथा, सुग्धबोध्द्याकरओे । 

“सज्ञन्दस्यासितमिदमिदं यातं रमापतेः । ̀ 
सक्तमेतदनन्तस्येदचुरगो प्यो दि लवः ॥* 
( यथा च देवौभागवतै। १।५।८। 

^दच्वा भार घदुष्कोकां नित्रामाप रमा- 
पति; ॥* ) 

रमाप्रियं, जौ, ( रमाया; प्रियम् । ) पद्म् । 
इस्ति शन्दवचन्िका॥ 

रमावैष्टः, धु, ( रमया वे्टातेमलौ । वै + घम् , ) 
ओीवासः। इति रालनिरष॑रट; ॥ 

रमिता, चि, (रम् +शिष्् +क्त । टाप् । ) रति- 

प्रापिता । यशा, 
“त्वरितगतिब्रंजयुवतिस्तशणिस्घताविपिनगता। 

सरसिपणा रतिद्युरुणा पररिरमिता परमद 

मिता ॥* 

इति छन्दोमञ्नरौ । 

रमम 

५व्रलययुवतिर्गो पध; सररिपएुणा गरीरष्यन परि - 

रमिता खत प्रमदं चष इता गता। 
किम्भूता । त्वरितगति; त्वरिता श्ौघा गति- 

यस्याः सा तथा । पुनः किभ्भ ता तरखिसता- 
विपिनगता यस्तनासन्बन्धिवनसुपागता। किम्भ,- 

तिन रतिगुरुखा रतौ शङ्गारे गुरुणा उपा- 
ध्यायेन । अयमभिप्रायः । स्वयं रतिकुशलो 

नायिकाश्च रतिमध्यापयति |“ इति तदीका॥ 

रमेश्वर, प, ( रमाया लच्यया रेषरः पतिनियन्ता 
वा।) विष्णुः; । यथा,-- 

५गीराम राघव रमेश्वर रावणारे 

भूतेश मन्यरिपो प्रमथाधिनाथ। 
चाणरमदेन छषौकपतेऽसुरारे 
त्याच्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति ॥ 

इति काशौखक इरि्रसोचम् । 
रषः, प, ( रम्भते रागस्दच्छेनादिकमनेनेति । 

रभि + कस्मेखि घम् ।) वेशः । ( रम्मते उन्वम- 
प्रौलो भवति निरन्तरसदरभरणायेति भावः; । 

रभि +अच् ) वानरविश्रेषः। इति मेदिनी । 
भे, 9 ॥ मह्िषास्रपिता । यथा,-- 

श्रीयौगयै उवाच । 
“आराधितो महादेवो रम्भेख सुरव्रैरिणा । 
चिरेख ख च सुप्रौ वस्तपसा तस्य शङ्करः ॥ 

अथ तुष्टो महादेवः प्रद्यक्ं रम्भसुक्तवान्। 

प्रौतोण्ड्जिति वरं रम्भ वरयख य्ेश्चितम् ॥ 

खवस॒क्तः प्रद्युवाच रम्भस्तं चन्द्रधरखरम् । 
च्पुत्रोएहं महादेव यदि ते मयनुयद्धः 
मम जन्छन्नये पुच्नो भवान् भवतु शकर । 

खवसक्तस्तु देद्यन प्र्ुवाच ठवध्वजः 

भवव्वतदाब्डितं ते भविष्यामि सुतस्तव । 

रयुक्ञ! स महादेवस्तच्े वान्तरघौयत ॥ 
रम्भोऽपि धातः खख्यावं इर्षोतृफुल्ल विलोचनः । 
पथि गच्छन् ख रम्भोभ्य ददे मशो 

शुभाम् ॥ 

चजिदायणौं चिचवयं सुन्दरं ऋतु शालिगौम्। 
सतां इषाय मद्िषौं रम्भः कामेन मोष्ितः॥ 
दोभ्यो एषोत्वा च तदा चकार घरतोत्खवम् । 
तयोः प्रशृत्ते सरत सा तदा तस्य तेजसा ॥ 
दधार मदिषौो गमे तदाभूग्मद्दिषाञ्रः ॥* 

इति कालिकापुराओे ५६ अध्यायः + 

( असौ रव चन्मान्तरे र्तबौजो जातः । 
एतदिवरणखं यया, देवौ भागवते । ५।२।१ ७-४२। 

श्याख उवाच । 

"दनोः एुन्नौ महाराज ! विष्यातौ चिति- 
मण्डले । 

रम्भद्धेव करम्भश्च हावास्तं दानवोत्तमौ । 
सावपुत्चौ मद्ाराज ! युत्ता तेपतुस्तपः 
बहन् वषेगणान् कामं पुण्ये पनरे जले ॥ 
करस्भरतु जले मणश्चकार परमं तपः। 

इन्त रसालवटं प्राप्य स रम्भोमिमसेवत । 
परश्चाप्पिखाधनासक्तः स रम्भस्तु यदाभवत् । 
चात्वा शचौपतिर्दुःखसदूययौ दानवौ प्रति 



रः 

गत्वा पञ्चनदे तच्च याहरूपं चकार इ। 
वासवस्तु करम्भन्तं सदा जखाइ पादयोः ॥ 

निजघान चतं दुष्टं करम्भं ठचसखदनः। 

भ्नातरं जितं श्रुत्वा रम्भः कोपं परङ्गतः ॥ 

स्वश्रौभे पावके होतुसे चछ च्छित्वा करेण इ । 
केशपाशने रषहौत्वाश्चु वामेन कोधसंयुतः॥ 

दच्िशेन करेणोय' एहोला खड् गसुत्तमम् । 
हिगत्ति शपे तत्ताबहद्धिगा प्रतिबोधितः ॥ 
उक्तच टे लो ?खि खशौपे डेततमि ऋचि । 
व्याह्महइद्यातिडःसाध्या कथं तं करत सुवयतः ॥ 

बरं वरय भद्रं तै यस्ते मनसि वरैते। 

मा जिय तेनाद्य किन्ते काये भविष्यति। 
चास उवाच। 

वच्चनं रम्भः पावकस्य सुभाषितम् । 

ततोभ्त्रवौडन्ो रम्भस््यक्षा केशकलापकम् ॥ 

यदि तुष्टो५षि देवैश! देष्िमे वाज्डितं वरम्। 

चलोक्यविजयौ एतच स्यान्नः परवलादेनः 
च्यः सम्या ख स्या वदागवमागेः । 
कामरूपौ महाव सम्लोकनभिवन्दिति; ॥ 
पावकस्तं तयेद्या इ राविष्यति तवैश्ितम् । 
एुच्चस्तव महाभाग | मरणादिरमाधुना ॥ 
यस्यां चित्तंतु रम्भ) त्वं प्रमदायां करिष्यसि। 

श्चास उवाच । 

सस्या एचो महाभाग भविष्यति बलाधिकः 
इल्यक्तो वद्धिना रम्भो वचनं चित्तरञ्जनम्। 
शुत्वए प्रणम्य प्रययौ वद्धं तं दानवोत्तमः 
यच्च परिटतं श्थानं रमनौयं थियान्वितम् 1 

इषा चक्र तदा भावं मददिष्यां दानवोत्तमः॥ 
मत्तायां रूपपूर्यायां चिदायन्धां च योषितम् । 
सा समागाच्चं तरसा कामयन्तौ सुदान्विता॥ 

रम्भोएपि गमनं चक्र भवितच्यप्रयोदितः। 
सातु गभवतौ जाता महिषौ तच्छ बौयतः ॥ 
तां रङोलाय पातालं प्रविवेश मनोहरम् । 

मददिषैभ्यश्च तां रच्न् प्रियामद्मतां किल ॥ 

कदाचित् मद्धिषश्चान्धः कामातनेस्नासुपाद्रवस् । 

खयमागव्य तं इन्तु' दानवः ससुपाद्रवत् ॥ 

श्वरचाये समागभ्य मद्धिषं समताडयत् । 
सोऽपि तं निजघानाशु उङ्गाभ्वां काममोष्ितः॥ 

लाड्तसतेन तौच्छाभ्यां शटज्गाभ्यां छ दये ्श्म्। 
भूमौ पपात तरला ममार च विग्डच्दितः ॥ 
न्ते भर्तैरि सा दौना भयात विहृता शश्रम्। 

खा वेगात्तं वटं प्राप्य यच्चाणां शरणं गता ॥ 

एष्टतस्तु गतत्तच्र मद्िषः कामपौडितः। 
कामयानस्तु तां कामौ बलवौयमदोहधतः ॥ 
सुदती खा श्शं दोना दष्टा वक्तेभेवातुरा। 
घावमामश्च तं वोच्य यक्ताच्ातु" समाययुः ॥ 

अं सममभवद्घोर यश्चाणां च इयारिणा। 
श्रेय तादितस्ते पपात धरणीतले ॥ 
न्टतं रम्भं समानीय यद्वास्ते परमं प्रियम् । 
च्वित्तायां रोपयामासस्तस्य देहस्य शुद्धये ॥ 

मद्दिषौ खा पतिं इषा चितायां रौपितं वदा। 
भ्रेष खा मतिं चक्रं पतिना षड पावकम् 1 

< 
रमा 

वामायापि यक्ते; सा प्रविषेश्र इताश्नम् । 
ज्वालामालाकुलं खाध्वौ पतिमादाय वक्षभम् ॥ 

मद्िषस्तु चितामध्यात् ससुत्तस्थौ महाबलः । 
रम्भोप्यन्धहृपुः शत्वा निः खतः पु चवत्छलः ॥ 

रक्तबौ नोप्यसौ लातो मद्िषोऽपि महावलः । 
अभिषिक्तसतु राच्येःसौ इयारिरसरोत्तमैः ॥ 
र्वं स महिषो जातो रक्तबौजश्च वीवान् | 

अवध्यस्तु सुरदेत्मा नेश टृपोत्तम ! ॥” ) 
रम्भा, स्तौ, (रमि+च्च््) टाप् ।) कदलौ। 

( थथा, नैषधे । २८। ३७। 
५तरुम्दरुदुगेन सुन्दरौ 

किस रम्भां परिणाङ्िना परम् ॥*) 
चऋथ्छरोविश्रोषः। इति मेदिनौ । मे, 9 ॥ (यथा, 
महाभारते । १।६५।५०। 

“वरुणा रचिता तेव रम्भा तहृन्भनोरमा ॥”) 
गौरौ । इति शन्दरन्ावलौ + ( खा तु पौठस्थ- 
श्क्तौनामन्धततमा। यथा, दैवौभागवते। 
ॐ । ३० । ५८। 

“गैरी परोक्ता कान्यङुने रम्भा कु मलया- 
चके \” ) 

मोध्वनिः। इति हेमचन््रः। ६। ४२॥ वेष्या । 
इति धरणि; ॥ 

रम्भाठतौया, स्त्री, ( रम्भास्या ढतौया । ) त्रत- 
विश्चेषकालः;। वथा,- 

ब्रह्मोवाच । 

^रम्भाष्टतौयां वच्छ च सौभाग्यग्रीस॒तादिदाम्। 
मागं प्री सिते पे ठेतौयायासुपोषितः ॥ 
गौरं यजेदिव्वप्रेः कुश्ोदादः करम्भदः । 
कदम्बादो गिरिस॒तां पौषे मरुवकयखेत् ॥ 
कर्परादः छशरदो मललिकादन्तकाषट्लत् । 
माधे सुभद्रां कडारेषंताशो मरूकप्रदः ॥ 
गौ तौमयं दन्तका फालगुने गोमतीं यजेत् । 
कुन्दे; शतवा दन्तका जौवाश; सस्छलोप्रदः ॥ 
विश्ाला्तौ दमनके काश्रारंपरदः। 
दधिप्राशो इन्तकाष्ट' तगर ओसखौं यजेत् ॥ 
वैशाखे कथिंकारेच अश्रोकाशो वटप्रदः । 
ष्ये नारायणौमचचं ऋ तषे श खण्डदः ॥ 
जवङ्काशञ्च तच्नाद् अधा माधवीं येत् । 

तिलाशो विलपते सौराघ्रवटकप्रदः ॥ 
च्ौ्म्यरं दन्त काष्टं सगा; आवे त्वियम् । 
दन्तका खणंकाश्रः च्षौरदो इात्तमां येत् ॥ 
पदरोयेजेत भाद्रपदे श्ङ्गोदाशो गुणादिदः 
राजपुच्रौखाश्वयुले ज वापुष्येश्च जौवकम् ॥ 

प्रा्येन्निभि मैषैदोः छश्ररे; कातिके यजेत् । 
लातिपुष्यैः पद्मजाष्ड पर्चगयथाश्रनो यजेत् ॥ 
इतोदगच्च वर्धन्ते खपनौकान् दिलान् यजेत् । 

उमामहेश्वरं ख्वाणें लवे तु गुर स्थितम् । 
वस्छच्छत्रसुवर्णादो राच्ौ च छतजागरः । 
गौतवा्रैदेदेत् प्रातगेवादं सम्येमाप्रयात् \* 

इति गारुड १९० अध्यायः ६ #॥ 
अपि च (“अथ ढतौया। खा चतुर्थौँदुला 

रम्भाव्रतितररेवकमषु माद्या, 

रम्यकं 
“रम्भास्यां वच्नेयित्वा तु ृ तौयां सुनि सत्तम । 
अन्धेषु सन्यकार्ये व गण्युक्ता प्रश्रस्यति ॥' 

इति ब्रह्मत वत् ॥ 
ततश युग्मवाक्यं रम्भाव्रतपरम् । भविष्योत्तरे । 
“कुरुष्व भद्रं यतेन रम्भाख्यं ब्रतसुत्तमम् । 
च्य शुकटढतौयायां खातनियमतत्यरा 1" 
रम्भाख्यमिति रम्भया छतमिति रम्भाव्रतम् ।* 

इति ति्यादितत्वम् ॥ 

रम्भोरूः, स्रौ, रम्मो इव ऊरू यस्याः सा। इति 
करणम् ॥ ( यथा, रघौ । ६ । ३५। 

<चअनेन यना सदं पाथिषैन 
रम्भोरु ! कच्चिन्मनसो रुचिते ॥} 

रम्यं, कौ, ( रम + “पोरद्पधात् यत् ।*३।१। 

६८। इति यत् ।) पटोलण्धलम् । इति मेदिनौ ॥ 
प्रधानघातु। इति जटाधरः; ॥ 

रम्यः, पु, (रम्यते अनेनेति । रम + यत् ।) चभ्यक- 

इचः । इतिमेदिनौ ॥ वकटच्तः। इति ब्द 
चन्द्रिका ॥ | 

रम्यः, चि, (रम + यत् ।) मनोजः । इति मेदिगौ ॥ 
(वथा, मनौ । ॐ } ६६। 
“रम्यमानतसामन्तं खाजौयं देशमावसेत् ॥* ) 
बलकर; । इति जटाधरः ॥ 

रम्यक, ज्ञौ, (रम्यते जनोग़चेति। रम् + यत्। वतः 
कप् संज्ञायां कन् वा।) वषेविश्चेषः। इति 
जटाधरः ॥ रुतस्य विवरणं वथा,-- 

“द्च्िशेन तु मेरोस्तु तस्य चोत्तरेण च । 
वायं रम्यकं नाम जायन्ते तच्च मानवा; ॥ 
मतिप्रधाना विमला जरादुगेवषिवजिता; । 
तच्नापि मदान् ठचो न्षयोधो रोद्दितः 

खतः । 
ततृफलप्राश्चनादेव जौषन्ति बद्वाश्षरम् ५ 

इति वराहपुराओे रु्रगौतानामाभ्यायः ॥ 
( तथाच ई वौभागवते । ८ । ६. । १८--२३ । 

^रभ्यके नाम वँ च स.कं भगवतः पराम् । 

माक्छां दे वासरे न्यां मनुः स्तौति निरन्तरम् ॥ 
मञुखवाच। 

ॐ नमो सुख्यतमाय नमः स्वाय 

प्राखाग्नौजे बलाय मडामद्याव नमः । 
अन्तव्शिश्चाखिललोकपालके- 
रडद्रूपो विवरस्य रुखखनः । 
ख देश्वरस्लं स इदं वगर नय- 

ज्ञाना यथा दारमयौं नरः श्छियम् ॥ 

यं लोकप्राला; किल मल्वरज्वरा 
हित्वा यतन्तो५पि एथक् खमेव्य च । 

पातु न शकटि पदश्तुष्यदः 
सरौदटपं खा यदत दश्यते ॥ 
भवान् बुगान्तायेव ऊभ्निमालिभि 

चौरो मिमामोषधिवौरुधां निधिम् । 
मया सदोरक्रमतेमज ओजसा 

ल्मे जगतप्रायगणाल्मने नमः ॥ 
श्वे स्तौति च देवेशं मनुः पधि वसत्तमः । 
मन्छएवतारं देवेशं संव दकारम् । 



र्व 
ध्यानयोगेन दैवस्य निर्धताशेषकद्यषः । 
चस्ते परिचरन् भका भडहाभागवतोत्तमः ॥” 

तथाच माल्ये । ११२। ३० ॥ वैव्छवे । २।२।१३॥ 
ज्या च । ६.। १। ७ ॥ द्रश्यम्॥ ) पटोल- 
लम् । इति चिकाणशेषः ॥ ( यथा, सुश्रुते । 

१। २६ अध्याये) 

<कम्यिल्लकरम्यकपाटलापूगदरौतकौव्यादयः ।* 
यै, याभि्रपुच्मेदः। एतन्नामालुसारे योव रभ्यक- 
वर्षोगभवत् । यथा, भागवते । ५।२।१६। 

“तस्यास वा अआल्मजान् स राजवय असौपधो 
नाभिकिंपुरुषद्रि वं लाठतरम्यक हिर गसय- 
कुरुभद्राश्वकेतुमालसंज्रान् नवपुच्चानलनयत् ॥*) 

| रष्यपुष्यः, ध, ( रम्यं दश्नोयं पष्यमस्य।) 

 शद्यलिषटचः। इति राजनिघेणटः \ (गश्राद्पमलि- 
श्ब्देएस्य गुणादयो ज्ञेया; ॥ ) 

रभ्यफलः, पु, ( रम्यं फलमस्य । ) कारस्करट चः । 
इति राजनिषेशटः ॥ 

भ्या, खी, ( रमतेऽस्यामिति। रम + “पोर- 
` इपधात् यत्।* ३।१९।६८1 ति यत्। 
।  ठण्प्च।) राच्चिः। इति मेदिनौ॥ शल 
। ह ` पश्निनौ। इति राजनि्ेण्टः ॥ ( गङ्गा । 
¢ क्ण काश्ौखख तत्टहस्नामकौभैने । २६ 1 
कि २७१। 
& ५रेवतौ रतिंष्ठद्रम्या रबगभां रमा रतिः ॥*) 

रः, पै, (रम्+ शकादिलात् रः।) यङशवणेः। 
श्रोभा। इचधणादिकोषः। २।२३८॥ 

रय, ड गतौ । इति कविक ख्पहमः । (भ्वा०- 
०-सेट् । ) ङ, रयते । इति दुर्गादासः ॥ 

। स्यः, प, (रयते अनेनेति । रय + ^पि संज्ञायां 
चः प्रायेण ।*३ ।३।१९८। इति घः । रोशा- 
नेनेति वा। रौ गलौ +- वप्रये साधुरिति ।) 
वेगः । दइव्यमरः ।१।१।६० ॥ प्रवाहः; । यथा,- 
«प्रवाह; पुनरोषः स्याहंणो घारा रयश्च खः 

इति देमचन्धः ॥ 
, (वथा, महाभारते 1 २।१अ७।६। 

«कथमन्तं ग गच्छेम ठचतस्येव गदौरयाः; ॥* 
पुररवखः पुच्तमेदः । यथा, भागवते ।६।१५।९। 
«रेलस्य चोग्रौ गर्भात् षड्ाखन्नालजा बृप । 

4 आयुः श्रुतायुः ख्याय रयोएच विजयो जयः ॥) 

रराटौ, च्छो. (ललाट + रशयोरैक्यात् शष्डा रत्वम् । 
वतो डौप् ।) ललाटः । इति पुराणम् ॥ (यथा, 

भागवते ॥ २।१।२८॥। 

“तपौ रराटं विडुरादिपुलः 
ख्न्तु शौर्घाणि स्टखग्रौषे; ॥*) 

रुकः, पु, ( ̂रमयथं रत् किप्यनुगाखिकलोपे 
रत् श्च्छा तां खाति कः रछस्ततः खाय 
कन् ।” इद्यमरटौकाछ्चत् रघुनाथ चक्रवर्तीं । ) 
कम्बलः; । दव्मरः॥ प्रच्छ) इति सथूतिः» 

म्दगविश्रषः । इति सुकुटः ॥ 
र्व, इ व्रले। इति कविकल्यदमः ॥ ( भ्वा०-पर०- 

सक०-सेट् । ) इ, रखाते। इति दुर्गा- 
ङसः ॥ 

प्र 25 
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रविः 
रवः, धर, ( सूयते इति । रु ध्वनौ + भाषे प् । ) 

शब्द; । इवदमर; ॥ (वथा, रषु: ¦ ६ । ५४। 
धनुरधिष्यमनाधिरपाददे 

नरवरो रवरोषितकेशरौ ।” ) 
रवयं, कौ, ( रौतौति। स+ युच् ।) कांस्यम् । 

इति देमच्न््रः॥ (सु+भावषै च्यट् । ) रवश्च । 

रवणः, घ, ( रौतीति । र + ̂ सुुरुटणो युच्च । 
उखा० २। ७8 । इति युच् । ) उदु; इति 

हेमचन्द्रः ॥ (यथा, मापै।९२।६॥। 
“५उत्थातुभिच्छन् विष्टतः एरोवला- 

नरिधौवमाने भरभालि यन्त्रके । 

रोज् भितोह्ारविभभौर स्वरः 
खनाम निन्ये रवणः स्फटायताम्॥*) 

कोकिलः। ति वि्ठान्तकौसुन्यासुखादिटन्तिः 
रवः, चि, ( रु +युच् ।) शब्दनः । तौच्छः। 
भकः । चश्चलः | इति शब्दरत्रावलौ ॥ 

रषयः, प, ( रु+“शौङ्गपिरुगमिवचख्िनोषि- 
प्राखिभ्योभ्यः।* उथा० ३। ११३ इति 
अथप्रययः।) कोकिलः, इ्यणादिकोषः 

रविः, पै, ( सूयते स्तयते इति । ख + ̂ “अश्व इ; ।» 
उखा० &। १३८। एति इः!) खः, अकं 
ठच्चः। इत्यमरः \ खस्य भोग्यं दिनं वार- 
रूपम् ॥ यथा,-- 
«रवौ व्य चतुः प्च सोमे सप्त इयं सथा ॥* 

इत्यादि वारवेलाकथने खमयप्रदौपः ॥ 
वच्च निष्द्धानि यथा,- 

“*साषमाभिषमां सच्च मद्र जिम्बपज्नकम् । 

भच्चयेट्यो रवैन्धारे सप्नजव्मन्धपुत्तकः ॥ 
च्यादेकं मधु मत्स्यच्च भच्येद्यो रषेिने। 
सप्तजन्म भवेद्रोगौ जन्भ जन्म दरिद्रता ॥ 

निग्बं मांसं मखरष्च विछकाञ्जिकमाब्रंकम् । 
भ्चयेद्यो रवेव्यारे सप्रजब्छन्यपुत्तकः ॥” 

इति कम्भलोचनम् ॥ # । 

रविग्रहस्य रक्तष्याममिश्ितवथेः। अयं 
पून्वदिकपुरुषचच्ियलातिसश्वगुखकटुर सिं च~ 

राश्िहस्तानक्जसप्रमीलिथितान्नरकलिङ्गदेशा- 
नामधिपतिः। काश्चपगोचः। इादद्राङ्गल- 
शरौरः; । पद्महसतदयः। पूर्व्वागमः । सप्ताच- 
वामः । प्िवाधिदेवतः। रद्धिप्र्यधिरेवतख्च । 
इति यष्यश्चतस्वादयः ॥9॥ अस्य | 
^ऋअवतौमांस्यो लोर्का्त्तात् छथः परि- 

अमात् । 

अवविरास प्रकाशेत वनात् ख रविः च्छतः ॥” 
इति भावस्य १०१ अध्यायः ॥ #॥ 

चस्य भाशापद्यानि यथा,- 

“मरौचैः कश्यपो जश्च तस्भाच्ल न्नं विभावसुः । 
तस्य भााभवत् सच्चा युचतौ तदः प्रजापते; ॥ 
चीणयपदव्ानि रासन | संज्ञायां महलां 

निधिः 

आदि्ो जरयामास कन्धापतेकां घकोचनाम् । 
वैवस्वतं मुषं यमश्च थस्तनां ततः ॥ 
नातितैोमयं रूपं सोए सालं विवखतः । 

रविच 
मायामयौं वतज्छायां खवये। निन्भमे खत; ॥ 
संन्नोवा्च ततश्छायां सवर्थे दश मे वचः । 
चऋद्ठं यास्यामि खदनं पितुश्ल एनरच्रमे। 

भवने वल कल्याणि ! निविश्रङं ममाश्चया। 
मजुरेष यमाषैतौ यसुनायमसंज्ञकौ । 
स्वापद्यदशया उद्यमेतद्वालच्रय त्वया ॥ 

न वक्तथदिदं ठत त्वया पत्यौ कदाचन) 
इद्याकण्याथ सा त्वाष्ँं देवौ दाया जगाद 

ताम् ॥ 

चऋअकच्वयदहणान्नाहमाशापाच्चे कदाचन । 

ऋआस्यास्यामि चरिच्रंते याह्दिदेवि!ययाञ्ुखम्॥ 

इतिच्छायां गदे ख्यापय संज्ञागात् पितुरालयम्। 

उवाच पितरं देवौ जामातुस्तव न चमा 
सोएटमहं तात ! काश्यपस्य महाल्मनः। 

तच्निश्नभ्य चुकोपासौ भतं खथामास कन्यकाम् ॥ 
मद्यं श्रयः कथं वा स्यादिति सा परिचिन्त्य । 

चअगच्छद्वङवा भूत्वा चरन्तौ चोत्तरान् कुरून् ॥ 

तपर्तेषे च खा तत्रः परतिमाधाय चैतसि । 
मन्धमानोभ्य तां संज्ञां सवशथां तथा रषि; ॥ 
साव्भिं जमयामास मनुखषं सदौपते। 
श्मेश्चरं हितौयख्च सुतां भद्रं यौ यिकाम् । 
शवां खष्वपद्येषु सापनाात् च्छौखखभावतः। 
चकाराप्यधिकं सेहं न तथा पू््ेष्वष्टो ॥ 
चिरमालोक्य तां भायां उवाच सविता वचः । 
च्यि भाविनि बालेषु सेष्वपि कुतस्वया ॥ 

विधौयते५धिकः खः सावण्यादिसुतान् प्रति । 

नाश्वष्वश्चे तदा साय भाखते परिष्च्छते॥ 
सतः खसुदयते शप्नु' छाया खे शंख इ । 
अथा इन्तं तथा तथ्यं तुतोष भगवान् रविः ॥ 

निरागसं न शशाप जगाम तद्ुरन्तिकम् । 

त्वष्टापि च यथान्यायं सान्वयिलाथ काश्यपम्) 

निरेग्धकामं कोपेन प्राणचेच्च सुदा तदा ॥ 
लष्टोवाच्। 

सवातितैलसो भीता प्राप्योत्तरकुरू्न् वने । 

बडङ्वारू्पमास्याय संज्ञा चरति श्ादइशे । 
द्रष्टा द्धि तां भवानद्य खभाथां तातमा रुष। 

लब्धागुश्चोप्य सविता गल्लोत्तरङुरूनथ। 
ख रिष्ैरिरू्पेश सखेन समताडयत् ॥ 
त्वरमाणा च खवितु; परपूखषश्ङ्कया । 

शा तन्निरवमत् शक्र नासिकाभ्यां विदख्तः। 

ईेबौ तस्ादजायेतामश्चिनौ भिषनां वरौ ॥” 
इति पादयो म्बर्मखण्छं ११ अध्यायः ॥ 

( अन्यत् खथश्रन्द ब्रद््यम् ॥ ) 
रषिकान्तः, ए, ( रविशा रविकरसंयोगेन कान्त; 

कमनौयः। ) खथकान्तमखिः। इति रान 

निचः ॥ 
रविचक्रं, जौ, ( रवैश्क्रम् ।) नराकारदखयचक्र- 

विद्रेषः। यथा,- 
«लिख्यते र विच्क्रकतु भास्करो मरसच्निभः॥ 
यिन भवेत् खस्तच्रादौ चौणि मस्छके । 

चयं वक्रं प्रदात्यमेकेकं स्छन्धयोन्धे सेत् ॥. , 

रुककं बाह्यम तु रकेकं दस्योहंयो; । 



रविलो 
दये पश्च ऋत्ताणि रकं नाभौ प्रदापयेत् ॥ 
ऋचमेकं ददेट्गुह्ये णफेकं जाशुके न्धसेत्। 
नच्चज्राणि च श्रोषाणि रविपादे नियोजयेत् ॥ 

चचरणसोन ऋचेय अल्पायु जायते नरः । 
विदेशगमनं जानौ गु्धस्ये परदारवान् ॥ 
नाभिश्योनाल्पसन्तुषटो इतस्यन स्यान्महेश्वरः । 

पाणिस्येन भवेचौरः स्थानभ्रष्टो भवेडुखे ४ 
स्छन्धदिते घन पतिर्न खे मिष्टात्रमाप्रुयात् । 
मस्तके पद्बन्धस्तु नच्चचरं द्यादूयदि स्थितम् ॥” 

इति गारङ्् ६० अध्यायः ॥ 
रविजः, प, ( स्वैर्जात इति। जन्+डः।) 

ध्यनेखरः। यथा, च्योतिषतत््े । 
५^उरगग्रतभिषार्बाखातिमलानिपूम्वा 
रविरविजफुवादडे भूतषष्टोगवभ्याम् ॥* 

(ब्वचने तु केतवः। यथा, द डइतृखं हितायाम् । 

११ ।१। 
^प्रागपरदिशोड) श्या 
कृपतिषिरोधावदहा रविणा; ॥*) 

शवितनयः, पु, ( रवैः तमय; पुतः । ) खावथिंक- 
मबुः। यषा,- 
“ख बभूव महाभागः सावलिंस्तगदो रते; ॥” 

इति देबौमाहाल्मयम् ॥ 

वेदखतमदुः \, शनि; । ( यथा, इतं इिता- 
याम् । ३४। ६२ । 

^परिवैश्रमणलगतो 

रवितनयो चुदरधान्यनाशकर;)*) 
यमः (सयौवः;। कये; ॥ दिवचने अश्विनो 
कुमारौ \) 

रषिवन्दनगः, प, ( रवेनैन्दवः । यदा, रविं भब्टयः 
तौति। नन्दि+च्छः।) सयौवः। इति चिकाखः 

शेषः । षावखिमनुः । दवखतमबु; । ( वथाः 

भागवते! ६।१।१६। 

^होतुजेयतिक्रमं जाता बभाके रविनन्दनम् ॥”} 

छनिंः। यमच ॥ (दिदचतरे अश्विनोज्खमारौ +) 
सविनाथं, को, ( रविरेव मायोभख्य । ) पद्मम् । 

बन्धूके+पु। दति शम्द्चद्िका॥ 

रविपचः, पु, ( रकिवत् दौपिमत्यच्ं यस्य । ) 
चआादियपचन्ुपः । इति साल निचेग्; ॥ 

रविष्रियं, जौ, ( र्विरेव प्रियमस्य।) रक्त 
कमलम् ताखम्। इति राचगिचेण्डः 
( अद्य पञ्चा यथुा,- 
“साग्बमौडम्बरं शुत दुम्वरमपि सदधतम् । 
रवि प्रियं च्च्छस॒खं ख पायनामकम् ॥* 
इति भावप्रकाशख्य पूनगखण् प्रममे भागे ४) 

दविपः, प, (रवैः भियः!) चऋपादिद्यपनः। 

सक्तकरवोरः। इति राजनिषेण्टः ॥ वङुचः। 
इति शब्दमाला + 

रविरवकं, द्धौ, (रवे रनम् । तत; कन् । ) माथि- 
कथम् । इति राजनिषेयट्ः ॥ 

दविकोषध, कौ, ( रविप्रियं लोम्!) वादम् । 
दति साजनिषेष्ट; ॥ ( युखादयोभख्य वान्नश्ब्दे 
दिक्धया; ॥ } 

टः 

रिः 
रविलोचनः, प, ( रविर्लोचनमस्य । ) विष्णुः । 

यथा,-- 
५रषिजििरोचनः खया; सविता रविलोचनः ॥* 

ति तस्य खद्खनामस्तोच्म्॥ 

रविशंञ्चकं, ञौ, (रषिः खंन्ञा यस्य दति। कप्।) 
साच्नम् । दति शब्द्चन्विका\ 

रषदः, प, (रवै; खनु; । ) खयपृत्त;ः। सत्व 

शनश्चरादि;। यथा.-- 

५^नोलाञ्जनचयप्रस्यं रविद्धनु" महायहम्। 
क्ायाया गभेखुभूतं बन्दे भक्या शनैश्चरम् ॥” 

इति नवग्रद्स्तोचम् ॥ 

रवीन्दं, ञौ, ( रविणा खयकरद्यर्थेन इन्दति 
प्रकाशते इति। इन्द्+अच्् । ) पद्मम् । इति 
धरणिः; ॥ 

र्ण, खने। इति कविकल्यहमः॥ ( भ्वा०-पर०- 
चकर सेट् । ) रेषादिस्तालयान्तः । रश्ना। 
इति दुर्गादाषः \ सौचधातुरयम् ॥ 

र्ना, स्लो, ( अदुते याप्नोतौति। अशर् याप्तौ + 
अशे रर च“ उणा० २। ७५) इति बुच् 

धातो रशादे्ख।) कालो, इद्यादिकोषः 
(यचा, रघौ । ८।५८। 

^द्यमप्रतिकोधश्चायिनीं 
र्ण््नात्वां प्रथमा रहइःसखौ ॥*) 

चिदा इति शन्द्रत्रावलौ ॥ (“लिह्णावाच्चौ 

तु रखनाशन्दौ दन्त्यसकारवानेव। रखयति 
खादयतौति । नन्द्यादित्वात् च्यु: । इति कलिङ्ग; । 
रसना काद्डिजिषयोरिति तु धरणिः,” द्यु 

च्णुल;। २। ७५ ॥ रब्नुः। यथा, वाजसनेय- 
संहितायाम् । २१। ४६। 

«ता यच्चदइनस््रतिमभि हि पिष्टतमया रभि- 
डया रश्नयाधित ।” ^“रश्वया रष्ना छत्वा 

अधितश्टतवान् पशचूब् इति शओेषः।“ इति तद्भाष्ये 

महोधर; ॥ आह्कुलयः । इति निष्ट; ।२।५॥ 
च्यत सदा वद्ुवचनप्रयोगो भवति । इति दैव- 
राजयच्वा॥) 

र्भ्िः, पै, ( अश्वति याप्नोतीति । गरू यपौ + 
“अश्नोते रख ।” उणा०४।४६। दतिमिः 
धातो रराद ।) किरथः \ ( वया, मनौ । 
५। १६९। 
“^मच्विका विप्रष्छाया गौरश्वः खरश्सयः । 
रणो भूरषायुरख्िख स्ये मेध्यानि निरिंशचेत्\) 
पच्छ) अश्ररव्लुः। इति येदिनौ ॥ # ॥ (यया, 

ऋगवेदे। १।२८। 8। 
“यच्च मन्थां विबभ्रते रश्सौन् यामत वा दव ॥* 
५^रश्सौन् अश्ववन्धनार्यान् प्रयद्धान् 1” इति 
सद्धाष्ये छायणः॥) थस्य रश्सिना जकादान- 
दानै यथा,+-- , 
नतेनोभिः सलोकेभ्यो ह्यादते रश्सिभिष्नेलम्। 
खसदाह्ायुखं योगा इन्त्यापो गभस्तयः ॥ 
ततस्तु पयसां काले परिवजनैन्दिवाकर; । 
नियच्छपो मेधेभ्यः शुक्ाशुलेस्तु रश्सिभि; ५५ 

दूति मा्छे १०२ अध्याय; + #॥ 

रषिः 
अपिश्वे। 

«स्वमेष महादेवो देवदेव; पितामद्ः। 
करोति नियतं कालं कालाह्मा दश्वरौ तुः ॥ 
सस्य वे रश्मयो विप्रा; सञ्लोकप्रदौपकाः । 
तेषां श्रेष्ठा पुनः सप्र रश्सयो मद्योनयः ॥ 
ससो इरिकेशश्च विश्वकमभा तयैव च। 
विश््चाः पुनश्चान्यः सम्यह्नसुरतः परः ॥ 

अ्ागवसुरिति स्यातः खराडन्धः प्रकौर्नितः॥ 

ससन; खर भ्सिस्तु पुष्णाति शिशिरदातिम्। 
तिशगङप्रचारोणसौ ससुख्ञः परिगौयते ५ 
दरिकेशस्तु यः प्रोक्तो रण्सिनेचज्नपोषकः। 
विश्वकम्भा तथा रभ्सिन्बधं पुष्छाति सन्दा ॥ 
विश्वन्वास्तु यो रश्सिः शुक्रं पुष्णाति निद्यदा। 
सखम्यदहसुरिति सातः ख पुष्णाति च लोहितम् ॥ 

इस्तिं प्रपुष्णाति रश्मिरव्याग्सु; प्रभोः। 
प्रनेखरं प्रपष्ाति सप्रमश्च खराट् तथा ॥ 
रवं खथप्रभावैन सवा नच्च्रतारकाः। 
वहेन वद्धिंता नित्यं निद्माप्याययन्ति च॥ 
दिव्यानां पाथिवानाश्च गैश्रानादेव सश्र । 
च्छादानाच्निद्यमादिदयस्तेजसा तमसां प्रभुः । 
च्यादत्ते सतु नाङोनां खस समन्ततः ॥ 
नादेवांद्धेष सासद्रान् रपां देव सहखकम्। 
खयावरान् जङ्गमां देव यच कुल्यादिकं पयः ॥ 
तस्य र श्सिसहस्न्तु शौतवर्घोष्णनिखवम् । 
तां चतुःशतं नाष्यो वयेन्ते चिच्रद्धनैयः ॥ 

छन्दनादरेत याह्याञ्च कोतणा ष्टकणास्तया । 
चपन्टता नासतः सन्धा रश्सयो ठद्टिसच्नंनाः ॥ 
हिमोहदहाच्च तामस्यो रश्सयच्ि्रतं पुनः। 

चश्लो मेष्य पोष्य इादिन्यो िमसव्णेनाः । 
चन्द्रास्ता नामतः न्वा; परौताभाः स्यगभस्तयः। 

शुक्रा कक्भद्ैव गावो विष्श्टतस्तया । | 
शुक्रास्ता नामतः समपाच्छिविधा चम्मसब्नेनेः;॥ 
श्म विभक्ति ताभिः स मनुव्यपिददेवता;। 

मचुष्यानौ धेने खधया च पितनपि ॥ 
न्तेन सुरान् सनधान्निखसखीसपयनयौ 
वखन्ते यौष्मके चैव शतः सन्तपंति चिभिः॥ 
प्ररद्यपि च वर्षञ्च चतुभिः खंप्रवघति। 
हेमन्ते शिशिरे सेव शिशसतखटलति चिभिः 
वरूणो भाषमासेतु ख्यः पूषा तु फालगुने। 
पेते मासि भवेदौश्ो घाता वेश्राखतापनः ॥ 
न्योग्दले भवेदिन्द्र अपाप खविता रविः । ' 
विवस्वान् अवे माचि प्रौडपदां भगः व्छतः॥ 
पथर्योभयुलि तव्टा कारके मासि भास्करः, 
मागे रौ भवैन्सत्र; पौषे विष्णः सनातनः ॥ 
पश्च दश्सिसदसराणि वरुणस्याकेकम्भणि । 

षड़ भिः सहसे पूषा तु देवेशः सप्तभिस्तथा 

धाताष्टभिः सखेस्तु नवभिस्तु शतक्रतुः । 
विवस्वान् दृश्भि; पाति पाद्यकादश्भिभेगः॥ 

सप्तभिस्तपते मिचस्छष्टा चैषारटभिस्तपित् । 
अश्मा दशभिः पाति प्रख्यो नवभिस्तपेत् ॥ 
षड् भौ रच्छिषद्सेस्तु विष्णुस्तपति वि्छष्टक् । 
वचन्ते कपिलः ख्यो सोगर काष्नसप्रभ;\ 

व कक १ 1 १0१ = १ 1 का 



ल 

रसः ` 

लतो कासु वर्मन पारूरः शरदि प्रथ;। 
मन्ते तावे; स्यात् शिशिरे लोष्ितो 

रविः॥ 

चऋौषधषु वलं धते स्वधामपि पिष्टव्वय। 
छर््योएमरत्वमग्डतच्रयं चिषु नियच्छति ॥ 
अन्ये चादौ हाः त्याः खये चाधिष्िता , 

दिजाः। 
चद्रमाः सोमपुतच्चख शुक्रदेव रस्यति: ॥ 
भौमो भाजुस्तथा राः केतुमानपि चाश्मः। 
स श्रवे निर! ये यष्हास्ते वातरश्मिभिः । 
भराग्वमाणा यथायोगं भमन्त्यनुटिवाकरम् ॥ 

इति कौर्म ४० अध्यायः } 
सरेदिकपाथः। खेदया: ९ किरणाः० गावः 
रश्सयः 8 अभीशवः ५ दौधितयः ६ गभ- 
स्तय; ७ वनम् < उखा; ६ वसव; १० मरौ- 
तिपा, ११ मयखा; १२. सप्रऋषयः; १३ 

साध्याः १8 सुपणा; १५ । इति पष्चदश रश्सि- 

भामानि। इति वैदनिषण्डौ । ९५॥ 
 रश्छिपतिः, प, (रभ्िः पतिः पोषको यद्ड । ) 

चऋदियपचन्तुपः। इति राजनिषेशटः ॥ 

रख, न्दे । इति कविकण्यहमः ॥ ( भ्वा०-परण०- 
# अकी०-वेट् । ) रसति। इति दुर्गादासः ।॥ 
दख, त् कव्ाखादे । खंडे दति कविकर्पहमः; 

( अदन्तचुरा०-पर०-सक०-सेट । ) दन्त्योपघः। 
रसयति मधु दिरेफः । इति इुर्गादाखः ॥ 

इषं, कौ, बोलम् । इति राजनिघंर्टः ॥ 
` शखः, पु, (रसतीति। रख + पचाद्यच् । यह्वा, रस्यति 

1 
। 

थ पन 

इति। रस खादने + ̂“युखि खंन्नार्यां चः 
प्राये ।२।३।१९८। इति घः।) रसनेदधिवययाद्य- 

वस्तु। ख च कालसहावभूमिवियदनिलानलसंस- 
मख परिणामान्तरं गतः षटभ्रकारो भवति। 
तत्र एथि््बुगुखव इल्यान्मध्ुरः ९ तोयाि- 
य॒ण्बाह्च्यादन्बः २ एंथि्सिगुख-वाइच्या- 

छलवण; इ वायमिगुखवाडइलयात् कट्कः 8 

बायाकाश्गुखबाडइल्यात् तिक्त; ५ एवि्निल- 

गबा इल्यात् कषायः ६। आपो रसाना- 
माधारकारणं अत अप्यो गाम। अपां 

एथिद्यामनुप्रवैश्ात् एथियाप्याघार कारणमेव । 
वैन जलच्ितौ अपि तदाधारतया रसाना- 
मभियक्तौ कारणे । अभियक्तेख मंधुरादिरूप- 
मन्तरेयासम्भवान्मधुरादिविशेषेष्पि जलचितौ 

कारये । अस्यादवस्तु चयः नौरखतया मधु- 
रादिविश्ेषैे प्राधान्येन निमित्तकारणम् । 

` तद्धयतिरे केणान्बादिरसाभावात्। रखाभिच्क्तख 
अखपादिभूतच्नयसन्निधानं विनानुपलब्धरभि- 
अक्तावपि अमयादौनां कारणत्वम् । तदुक्त 

ष्वरकं । 

“र्खनार्थो रसस्तस्य द्र्यमापः च्विविख्था । 
निनत्तौ च विश्रषे च प्रया; खादयस्यः ॥* 
र्ते च रसा; परस्यरसंयोगात् सप्रपष्चाशद्ध 
वन्ति। इति वचक्रपाणिदत्क्षतद्र्यगुणोपरि 
श्रिवदासौयटौका॥ #॥ ( तथाच। 

< 

श्स्ः 

५मेदद्धेषां चिषटटिविधिविकल्पौ 
प्रभावात्तदुपदैच्यामः। 

स्वादुरन््ा दिभिर्योगं शरोतैरण्बादयः एथक् । 
यानि प्रश्वदप्तोतानि द्याणि दिरसानितु॥ 
एथगस््ा दिदुक्तस्य योगः शतैः एथगभवैत् । 
मधुरस्य तथा्डस्य लवगस्य कटोस्तथा ॥ 
चिरसंनि यथाखद्धय दरथाण्यक्तानि विंशति। 

वच्यन्तं तु चतुष्कण याणि दश पच्च च॥ 

सख्वादरन्दौ सहितौ योगं लवणाय; एयग गतौ 
योगे; जेषं एग यातश्चतुष्कं रससद्धयया 1 
सद्धितौ खवादुलवणौ तदत् कङ्ादिभिः एथक् । 
अक्तौ शतैः एथग् योगं यातः खादूषणौ तथा ॥ 
कट्धागरैरण्बलवणौ संयुक्तौ सितौ एथक् । 
यातः शेषे; एयगयोगं रेषरन्बकट तथा ॥ 

उच्येते तु कषायेख सतिक्तौ लवणोषणौ । 
षट् तु पश्च रसान्धाहुरेकेकस्यापवच्णंनात् ॥ 
षट् चेवेकरसानि स्यरेकं षडसमेव तु) 
दूति चिषश्द्रियाणां निदि रससद्धाया॥ 

` चिषष्टिः स्यात्चसद्चेया रसालुरखकसर्पनात् । 

रसास्नरतमाभ्यस्ताः सद्ाामतिपतन्ति हि ॥ 

संयोगा; सप्रपश्चाशत् कल्पना तु चिषर्टिधा। 
रसानां तजर योग्यत्वात् कल्पिता रखव्विनत परः ॥ 
कषचिदैको रसः कर्प; संयुक्ताश्च रसा; कतचित्। 

दोषौषधादौन् सख्न््य भिषजा धिहि- 
{मिच्छता ॥* 

परश्चातः प्रवच्यन्ते रसानां बडििक्तयः । 
षट्पच्चशरूतप्रभवाःसद्धयाताञ्च यथा रसाः ॥* 

“सौम्याः खसा पोऽन्तरि चप्रभवाः प्रक्षति शीता 
लषुश्च अथक्तरसाश्च तालन्तरि्ताद् भ्रश्य 

मानाभ्नदटाश्च पष्च मदाद्रूतगुणसमन्विता 

जङ्गमख्यावराणां भूतानां खत्तौरनिप्रीणयन्ति | 
यासु श्डततिषु ष्रड़्भिख च्छन्ति रवाः । 

तैषां षां रखानां सोमगुणातिरेकान्मधुरो 
रसः एथियसिभूयिडत्वादन्ः सकिलान्ि- 
भूविष्टलाल्ञवणो बायुख्िभूविहत्वात् कटको 
वायुकाश्ातिरकात्तिक्तः पवनशटथिद्यतिरेकात्ः 

कषायः;। ख्वमेषां रसानां षट्त्वसुत्पन्नम् ॥” 

इति च ्वरङे छचख्याने २६ अध्यायः ॥ 

तथाच्च । 
नदोषाणं पश्चदश्रधा प्रसरोभिद्दितस्तु यः । 
चिषद्या रखभेदानां वत् प्रयोजनसुश्चते ॥ 
अविद्ग्धा विदग्धाश्च भिद्यन्ते ते चिषट्टिधा। 
रखमभेदचिषर्िस्तु वौच् वीौच्यावन्वारयेत् ॥ 
रुदोकेनागुगमनं भागश्रो यदुदौरिवम् । 
दोषाणां तन्न मतिमान् चिषटिशु प्रयोजयेत् ॥ 

यथाकमं प्रटत्तानां दिकेषु मधुरो रसः। 
प्चानुक्रमते योगानश्चखतुर णव च ॥ 

चौँश्नाजुगच्छति रसो शषः कटुको इयम् । 
सिक्तः कषावमन्धेति ते हिका ङ्श पश्च च॥ 
तद्यया। मधुराण्बः। मपुरलवथः । मधुर 
तिक्तः। मधुरकट्कः। मधुरकषायः। र्ते 

पच्चादुक्रान्ता मधुरं ॥ अश्बलवगशः। अम्ब 

दसः 

कटुकः । यन्बतिक्तः। अन्छकषायः। रते 
चलवारोग्डुक्रान्ता अन्धेन ॥ लवण्कटुकः) 
लवशतिक्तः। लवगकषायः;। रखते चयोण्बु- 

क्रान्ता लवन ॥ कटतिक्तः। कटकषायः। 

इाषैतावदुक्रान्तौ कटुकेन । तिक्तकषाय खक 
` खुवाङुक्रान्तस्तिक्तन । खत पश्चदश्रदिकसंयोगा 

याख्याताच्िकं व्याम; ॥ ‡ 

आदौ प्रुण्यमानस्तु मधुरो दश्च गच्छति । 
षड्न््ो लवणस्तसाददेन्तेकं रसः कटुः ॥ 
मधुरान्बलवणः। मधुराग्कटुकः। मधुरान्ब- 
विक्त; । मधुराण्डकषायः; । मधुरलवण्कट्कः। 

मधुरलवणतिक्तः । मधुरलवगकषायः। मधुर 
कटकतिक्तः। मधुरकटकषायः। मधुरतिक्त 

कषायः। रवम चिकंयोगानां दश्ानामादौ 
मधुरः प्रयुज्यते । च्लवणकटुकः। भ्- 
लवशतिक्तः । अण्बलवथकषायः। अन्बकट्- 
कधायः। अण्डकटुकतिक्तः। अन्वतिक्तकषायः । 

रुवमेषां षखामादावश्ः प्रयुन्यते। लवशकट- 

तिक्तः । लवशकटकषायः । लबगतिक्तकषायः । 
खवमेषां जयाखामादौ लवणः प्रयुच्यते ॥ कट 
तिक्तकषायः। खवमेकस्यादौ कटुकः प्रयुज्यते ॥ 
खुकमेति चिकसंयोगरविंश्रतिखा ख्याताः ॥ चतु- 

व्कान् बच्यामः। 

चतुष्कर ससं योगाच्छधुरो द्र गच्छति। 
चतुरोगन्स्तु गच्छेच्च लवणस्तेकमेव तु ॥ 
मधुराच्छलवणकटुकः । मधुराब्डलवशतिक्तः । 

मधुराण्डलवणकषायः । मधुरान्छकटुकतिक्तः। 
मधुराच्छकटुककषायः। मधुरलवणतिक्तकट्कः। 

मधुराग्बतिक्तकषायः;। मधुरलवण्कट्तिक्तः। 
धुरलवख्कटकषायः। मधुरलवखतिक्तकषायः। 

शवमेषां दश्ानामोादौ मधुरः प्रयुच्यते ॥ 
च्न्बलवयकदटुकतिक्तः। अश्वलवखकटुकषायः । 
च्पन्डलवगतिक्तकषायः । अनग्डकटुतिक्तकषायः , 
खुवमेषां चतुर्णा मम्ब; ॥ लवखकटुतिक्तकषायः। 
खवमेकस्यादौ लवः एवमेते चतुष्करससंयोगाः 
पश्चदशकौत्िताः॥ पथ्वकान् वच्छामः। 
पच्छकान् पच्चमधुर रकमन्बस्तु गच्छति। 
मधुराश्डलवणकटुतिक्तः। मधुराग्बलवण्कट्- 
कषायः । मधुराश्जलवयतिक्तकषायः। मधु 

राण्ठकटुतिक्तकथायः। मधुरलवशकटुतिक्त 
कषायः । रुवभेषां पच्चानां पश्चकरससं योगाना- - 
मादौ मधुरः प्रडुष्यतै ।॥ व्यष्डलवयकटुतिक्त- ` 
कधायः। रखवनेकस्याद्ावन्डः प्रयुच्यते। 

खुवमेते षद् पश्चकलंयोगा ास्ाता॥ षट् कमेक 
व्यामः । रखकस्तुषटकषंयोगः मधघुराग्डलवय- 

कटकतिक्तकषायः। रखुवमयननेकषट्सं योगः 

शकेकश्च षडसा भवन्ति, मधुरोऽष्लो लवण 
कटकस्तिक्तः कषय इति । भवति चाच । 

खषा चिषचटियांख्याता रसानां रसचिन्तकेः । 
दोषभेदे चिषर्िस्तु प्रयोक्ता विच्चणः ॥ 
श््य॒त्तरतन्त्र सु्रतेन चिष्टितमेढध्याय उक्तः ॥ 
^रखाद्ु प्रधानं करुदागमादागमो ह राच्च 
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सु्यते शाख्ते दि रसा अधिक्लता यथा रलायत्त 
अद्धार इति तस्िंख प्राणा; उपदेशा- 
चोपदिश्चन्ते हि रखा; । यथा मधुराम्बलवणा 
वातं शमयन्ति । च्नुमानाच रसेन छगुमीयते 

द्रं यथा मधुरमिति। छषिवच्नाच ऋषि- 
वच्चनं वेदो यथा किञ्िदिज्यायैे मधुरमा- 
खरेदिति। तसराद्रसाः प्रधानं रसेषु गुणसं ्ञा।” 
इति च सुशुते खचस्थाने ४० अध्याये ॥ 

यथा च, वाग्भटे १० अध्याये। 

च्छाम्भोर्सिः च्छाम्बतेजः खवायसयनिल- 

गोएनिले; । 
इयोः कमाद्ुतेमभष्ुरादिरलोजधवः 
लेषां विद्यादसं स्वादुः यो वक्रमगुलिम्यति। 
आख्याय मानो देहस्य ऊाद्नोरप्रसादनः॥ 

प्रियः पिपिलिकादौनां ष्ठ; चालयते सुखम् । 
षो रोमदन्तानामचधिभ्नुवनिकोचनः ॥ 
सवण; स्यन्धयत्यास्यं कपोलमलद्ाइलत् । 

तिक्तो विश्द्यद्धास्यं रसनं प्रतिद्न्तिच। 

उद्धजयति जिगर कुव्वेश्िमिचिमां कटः; ॥ 

खावयव्यच्चिनासास्यं कपोलौ ददतव च । 
कायो जड्येच्निह्धां कण्ठसलोलो विबैन्धलछलत् ॥ 

रसानामिति रूपाणि कम्माणि मधुरो रसः । 
चऋअजन्भसातयात् कुरुते धातूनां प्रबलं बलम् ॥ 

बालटद्वचततश्चौगवशेकेशेन्दरियौ जयम् । 
प्रशस्तो टंहणः कण्ठ; स्तन्धसन्धानक्लदट्गुरः ४ 
च्पायुष्यो जौ वनः {जग्धः पित्तानिलविषापदः। 

शरुतिर व्यपयोगेन सम्मदः कफजान् गदान् ॥ 

स्यौ खवा सिसादसव्रया समे गद्ड वदै दादिकान् ॥ 
चअन्डोऽखिदोभिरत्िग्धो हदः पाचनगोष्गः। 

उष्णवौ्णो हिमस्य; प्रौणनः कदी लघुः 
करोति कषफपित्ताख्ं स्टएवातानुलोमनम् । 

मोएखभ्यस्त स्तनो; कुगाच्छेधिल्यं सिभिरं भमम्॥ 

कष्ड्पा्डुतवोसपेशोकविस्फोटटढ ड् ज्वरान् ॥ 
लवशः; सम्भसं घातवन्धविश्चापनोरएमिछषत् 1 
खनः स्डेदनस्तोच्छो रो चनभ्डेदभेदशत् ॥ 
मोग्तियुक्तो?खपवनं खलतिं पितं बलिम् । 
छट विषवौसर्पान् जनयेत् लष पयेद्धलम् ॥ 

तिक्तः स्वयमरोच्ि्णुररव्विं छमिदटट् विषम् । 
जश्मचछज्वरोतृज्ञेशदाहपित्तकफान् जयेत् ॥ 
ेदमेदो वसामच्जगलन्मच्रोपश्ोषणः । 

लघमध्यो हिमो रूत्तः स्तन्यकण्ठवि शोधनः 

घातुच्चयानिलयाधौनतियोगात् करोति सः ॥ 
कटुगेलामयोददेकुषटालसकश्राफणित् । 
अणावसादनस्ह मेदः कदोपश्रोघणः ॥ 
शिनि बन्धान् खोतांसि दिटेयोति कषापश्ः1 
कुरुते सोएतिथोगेन ष्णां शक्रवलस्षयम् ॥ 

मक्छामाङुश्चनं कम्यं कटिएटादिष्ठ यथाम्। 
कषायः पित्तकषडा गुरुरखविग्नोधनः। 

पौडनो रोपणः शौतः कीदमेदोदिश्रोषशः ॥ 
च्यामसंस्तम्भनो ग्नां रूको?तिलकप्रसादगः। 
करोति ग्रौलितः सोएतिविष्टम्भाष्मानद्हनः + 
कटकाश्ेपौरुषभं्रखोतोरोधमलयद्ाग् ॥ 
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इतद्ेमगुडाचोडमोचचोचषरूषकम् । 
चअभौरुवौरापनसराजाद्नबलाचयम् ॥ 

मेदे चतख; पिन्यो जौ वन्तो जौवकषेभौ । 
मधकं मधुकं बिम्बौ विदारी श्रावगणोञुगम् ॥ 

छोर भुक्ता तुगाक्तौरौ चौरिण्यौ काश्रौ से । 
चौरेक्लगोच्चर चौदद्राचादिमं धुरो गणः ॥ 
अल्लो धाच्ौफलाच्डौकामातुतुङ्गाष्डवैतखम् । 

दाडिमं रजतं तक्रं चुक्रं पाशेवतं दधि । 
चान्रमान्नरातकं भयं कपित्थं करमरौकम् ॥ 
वरं सौवचलं छां विड" साख्धग्रमौ दधिदम् ॥ 
रोमकं पांसुजं शौसं षार लवणो गणः । 
विक्तः पटोल चायन्तौ वालकोश्ौरचन्द- 

नम्। 
भूनिभ्ननिम्बकटुकातमरागुरुवत्यकम् ॥ 

नक्तमालदिरजनौसुस्तखर्वाटरूषकम् । 
पाठापामागेकांस्यायोगड चौ धन्वयासकम् । 

-पश्चग्लं मट्याघ्ररौ विश्रालातिविषा वचा 
कटुको दिह्ुमरिचकमिलित्पर्चकोलकम् । 
कुठराद्या इरितकाः पित्तं खचमरुष्करम् ॥ 

वगे; कषायः पथ्यां शिरौषः खदिरो मधु । 
कदम्बोडम्बरं सुक्ताप्रवालाञ्जनगीरिकम् । 
बालं कपित्थं खर्जरं विसप्रद्मोत््रलाट्ि च ॥ 

मधुरं ्ेश्मलं प्रायो जौणा च्छालिय वाटते । 

सङ्ाद्गोघूमतः चौद ल्विताया लाङ्गला 
मिषात् ॥ 

प्रायोभ्लं पित्तलननं दाड्मिामलकाडते । 

अपश्य' लवणं प्रायञ्चन्लुषोएन्यन्न सेन्ववात् ॥ 
तिक्तं कटु च भूयिष्टमदव्यं वातकोपनम् । 
ऋतिएन्टतापटोलौम्यां सुखौ लष्छारसोनतः ॥ 
कषायं प्रायशः प्रीतं स्तम्भनं चताभयान्टते ॥ 

रसा कद्न्डलवणा वौ्चेणोष्णा कथोत्तरम् । 
तिक्तः कषायो मधुरस्तदष्टेव च्च शौतलः ॥ 
तिक्तः कटः कषायञ्च रूक्षा बद्वमलास्तथा॥ 

पट्न्लमधुराः लिग्धाः दद पिश्चमारता ॥ 

प्रटोः कषायस्तसाच मधुरः; परमं गुरः 

लघुरग्बः कटुस्तसातखनाद्पि च तिक्तकः। 
संयोगा; सप्तपश्चाश्रत्कख्यना तु चिषष्टिधा। 

रखागां यौगिकलवेन यथास्थूलं विभच्यत ॥ 
रुकोकश्ौनांस्तान् पश्च पश्च याभ्ति रसा द्विके । 
जिके खादुदेशाग्छः षट् चौन् पटुखिक्त क- 

कम् ॥ 
"चतुष्केषु दण खादुखतुरोटग्ब; पटु; खललत् । 
पञ्चकैष्वेकमेवाण््ो मधुरः प्च वते । 
द्रद्यमेकं षङ्ास्वादमसं युक्ताश्च षडा; 

षट् पञ्चकाः षट च एथगरषाः स्य- 
अतुदिकौ पचदशप्रकारौ। 
मेदा श्छिकावि्तिरेकमेकं 

द्रद्यं षड्ास्वाटमिति िषष्टिः 1 

तै रसाजुरसतो रसभेषा- 
स्तारतम्यप्ररिकख्पनया च । 

सम्न्बण्ति गणनां समतीता 

दोषमेषलवश्रादुपयोष्याः ॥८ 

रसः 

अथय षडसगुणाः 
मधुरः प्रीणनो बल्यो ड हणो7निलपित्तद्धा । 

रसायणो गुरुः; चखिग्धञ्चन्युष्यः शीतलश्च सः ॥ 
चायुःछदूत्रयद्धा रुच्यः; कणडगोद्ावभैना शकः । 

अम्दो रुचिकरो इवः प्रौणनो वद्िबहंनः 
वाता रसनोह्ेगौ ज्लिग्धोषणो र क्तमांसदः। 
जोदनस्तपैणः पक्ता लघवयापौ कटञ्चयः॥ 
लवणः कदनस्तौ च्छः पाचनोदौपनो रसः 
च्िग्धो रुचिकरः स्यन्दौ उट्िशुक्रकरोभ्गुरः॥ 
कटच्िह्ास्यनासाकिरोचनो रुच्विराङ्गकछषत् । 
उष्यस्तौच्तछो लघ; कणछमिशुक्रकफापद्ः + 
लघः; शोषो पक्तिकरः अश्राकषेणकः पट् 
तिक्तः पित्तकप्छ्िदौ विषकुषज्वरापद्ः 

दौपनः पाचनो रूः कण्डलमिदहरो लघुः । 
कषायः श्रोषकः स्तम्भौ ब्रणम्लानार्भिनाश्चनः॥ 
कफशोणितपित्तप्नो रूचः श्रोलो लघुस्तथा । 
श्नौतलः पित्ता बल्यः कफवातद्रो गुरः ॥ 
उष्णं पित्तकरो वीर्यो वातद्चश्रहरो लघुः । 
प्रीतं बौर्येण यदयं मधुरं रसपाकयोः ॥ 
तयोरन्बं कदव्यच्च यच्ोष्यं कटुकं तयोः । 
कटुतिक्तकषायाणां विपाकः प्रायशः कटु; ॥ 
अन्तो पच्यते स्वादु मधुरं लवणं तथा। 
कट्श्बिपाके शुकरपनो बद्विड्वातलो लघुः ॥ 
स्वादुर्गरुः खरटमलो विपाके कफगुक्रलः । 
पाकेएन्तः दष्टविन्मन्रपित्तलच्छक्रछल्लघः ॥ 
गारुड ॥ 
“कटुतिक्तकषायाश्च कोपयन्ति खमौरणम् । 
कदम्बलवणा; पित्तं ख्ठाद्रश्तलवणा; कफम् ॥ 

खतण्व विपथस्ताः खमा्मेषधां प्रयोजिता; । 
चचुष्यो मधुरो ज्ञेयो रसो धातुविवद्धंनः ॥ 
स्थौल्यालस्द विष्नश्च कटूदौपन पाचनः ५” 

इत्याङ्िकततत्वम् ॥ ) 
न्धायमति तु। 

^रखस्ु रसनागराद्यो मधुरादिरनेकधा । 
सकारो रसन्नाया निखत्वादि च पूयवत् ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
^रसख्िति। सष्कारौति रासनश्चाने रस- 
कारणमिव्ययेः । पून्ेवदिति जलपरमाणो रसो 
नियः अत्यः सर्व्वोपपि रसोऽनिद्य इ्येः।” 
ति सिद्वान्तसुक्तावलौ ॥#॥ शरौरस्यधातु- 
विश्चेष;। तत्पथायः। रसिका २ खेदमाता ₹ 
वषुःखवः 8 चम्माम्भः ५ चम्भसार; ६ रक्त- 
खारः 9 अञ्चमाढका < । इति राजनिषेश्; ॥ 
च्पाह्ारसम्भवः ६ तेलःसम्भवः १० अचि- 
सम्भवः १९ षड् रसासवः १२ आआाच्रय; १३ 
ष््करः २९४ धातुघनः १५ खलमहइापरः; १६। 

दति हेमचन्द्रः ॥ तस्य निरक्तियेधा,-- 
^यत् पार्थो रसधातुयेस्ततोगभवदयं रसः 
सदैव सकलं देष्ं रसतौति रखः स्छतः ॥ 
तस्य खरूपमाइ । 
^ सम्यकपक्स्य सक्तस्य सारो निगदितो रख; । 
खतुद्रवः खितः शौतःखःदुः ल्िग्धञ्चलो भवेत् ॥" 



रसः 

सारः। यथा, गुडमधूकपुष्यवकुललग्बरौ- 
सूकाद्भिवः सारो मदिरा । तस्य स्थानमाद्। 

^«सब्देदतचरस्यापि रसस्य इदयं स्थलम् | 

खमानमरता पून यद्यं दये तः ॥* 
तस्य कम्रा ! 
«अर्य घमनौगेा धातन् खज्ानयं रसः 

पुष्णाति तदनु खीयेर्याप्रोति च तनु गुणे; ॥* 

गुणः शौतस्खिग्धपोषकलत्वेः 

^मन्दषद्भिविदग्धस्तु कटुर्न्वान्नो भवेदरसः। 
स ऊुध्ाद्वहलान् रोगान् विष्यं करोद्यपि ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

( तथा ज्र । “तत्र पाश्वभौतिकस्य चतुधिधस्य 
धडसस्य दिविधवौस्याद्विधवौयस्य वानेक- 

गुण्स्योपयुक्तस्यादह्ारस्य सम्यक् परिणतस्य 

यस्तेनोभ्रूतः सार; परमदख्व्छः स रस इव्यच्यते। 
तस्य च इदयं स्थानं स हद्याच्तुव्विष्रतिं 

शचमनौरलप्रविष्योह्गादश दश चाधोगामिनौ- 
खतस्रस्तिथग्गा; छतक्ञं शरौरमद्रषस्तपेयति 
बहंयति धारयति यापयति जीवयति चाष्ट 
देतुकेन कम्भखा। तस्य शरौरमनुधावतोभनु- 
मानाद् गतिरूपल कवितया चयदटद्धिपेछतेः । 
तखिन् सव्शरौरावयवदोषधातुमलाशयानु- 
खारिणि रसे जिन्नासा किमयं सौभ्यस्तेजस 
इति) अच्नोच्यतेस खलु द्रवानुसारौ सडन- 
जोवनतपणधारनादिभिविग्ेतेः सौम्य इत्यव 
गम्यते।“ इति च सुश्रुते ढचस्थाने चतुदंगे- 

पष्याये ॥#॥) 

श्टङ्गारादिदशविधस्थायौ भावः। इटङ्गारादयो- 

ण््ौ रसश्न्दवाच्याः। रस्यन्ते अखादयन्ते 
रसाः. रसत क त्ाखादे घञ्} तथा डि 

विभप्रैरलुभापश्च अक्तो वा यभिचारिभिः। 
अ!खाद्यतात् प्रधानत्वात् स्थायी भावोरसो 

भेषेदिति ॥ 

रदत साहशोक-विख्रयदासभयलुगुखाक्रोघाः 
क्रमादेते स्यः स्थायिनः! यदुक्तम्। 

^रतिहाखश्च शोकख क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुखा विसयञ्चति स्थायिभाभाः क्रमादमौ ॥ 
खमे य; चसुङ्ुतः खान्ते वश्चावतिष्ते । 
भावः स्थायौ ख विज्नयो यभिचारौ ततोभ्न्यधा। 

निर्वेदम्लानिश्रङ्कादा यभिचारिण ईरिता; ॥” 
शायिनः कारणं विभावः ख चावलब्बनोरौप- 

नत्वेन दिविधः। यथा रतैरवल्तम्बनकारयं पुसो 
युवतौ युव्याञ्च पमान् । उदीपनकारणं खक- 
च्वन्ट्नादि्। यतरं सैचोन्नेवम्। रतिप्रमोदा- 

हमको भावः खच युवभिर्तृपादितः इङ्गारः। 

यद्ाइ। 

^पुखःच्नियां च्ियाःपुसि खंयोगं प्रति या ष्यहा। 
स श्टङ्कार इतिख्यातो रतिक्रौडादिकारणम् । 

दानघममबुद्वष जोवानपेच्तोतखादकारौ रसो 
दौर; । शोकस्थायिभावः करुणः । असम्भावित- 

मर्बन्तसैच्चगमनादिजोण्डुतः ¦ कौवुकोद्धवो 
ाषः। क्रष्यत्राचसादिभवजन्यो भवानकः । 
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णाकरप्ूयरसादिनो बौभतसः। 
भाविता रौद्रः यथा, रावबचरितादटि। 
प्रन्तोएपि रसोगल्ि। 

इद ङ्गारवौ रवौभतृसरौद्रहास्यभयानकाः । 
करणाद श्रान्ताश्च नवनाच्ारसा;च्छताः\* 

षति रत्रकोधः॥ 

र्वं वत्षलोएपि रसोभस्ति। 
^ष्रङ्ग(रवौरकरुणाद्तदास्यभयानकाः 

बौभल्य रौत्रौ वाह्सल्यं शान्तश्चेति रसा दश ॥* 
दति नामनिधानम् ॥ 

बह्मलः; पचादिलहात् स्वारतिमेद रख्व। 
गान्त्ललौ किकत्वान्नोक्तः। शति सुङ्टः॥ 
चश्रन्दात् श्रान्तवत्यलावपि संण्हौताविति 

केन्ित् । इव्यमरटौकायां भरतः॥#॥ अपि 

च । तच्च ्टङ्गारादिसनवरसकदम्बसक्निभेगवान् 
तत्तद्मिप्रायानुसारेण वभौ न साकल्येन सर्ज 
धामित्याहइ। सल्लानामिति। मज्ञादौनां 

दृश्ानां बष्टणां अशन्यादिरू्पेण रग्रधा 

` विदितः खन् सागजो रङ्ग गतः इत्यन्वयः 

मल्ञादिषु अभिद्यक्ता रसा; क्रमेण श्लोकेन 

निवध्यन्ते । 

^सौद्रोप्डुवश्च शक्गःरो दास्यवोरौ देवा 
तथा । 

भयानकच् तोभल्यः श्रान्तः सप्रमभक्तिकः ॥ 

अविदुषां विराट् विकलः; अपामा जड़ इति 

यावत् । अनेन वौभत् उक्तः। विकलत्वच्ध क 
वच्सारसर्व्वाद्गाविव्यादिना वच्छति। इति. 

ओीमद्धागवते ९० स्कन्यं ४३ अध्याये १५ शस्लोक- 

टौकायां ओरीधरखामो ॥# ॥ (तथा च। 

^स्से सारखमत्कवारः सञ्न्नाप्यलुभ्रूयते ॥ 
तचचमत्कारसारत्वे चन्च्राप्यहुलो रसः 

तस्लादद्ुतमेवाहइ छतौ नारायणो रसम् 

इति साड्िद्यदपशे धसेटत्तः 
रसः कथ्यते 1 
¢विभावेनाजुभावेन यक्त सष्धारिणा तथा। 

रतामेति र व्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम् ॥* 

अस्य खरूपकथयनगभे अख्ादप्रकारः कश्यते। 
«सत्त्वोद्रे कादखण्डसखपकाश1नन्द चिन्मय; । 

वैदान्तरस्यशंून्यो ब्र्माखादसष्ोदरः॥ 
लोकोत्तर ष्मत्कारप्राणः कित् प्रमाटमिः। 
खाकारवदभिन्रत्वे नायमाखाद्यते रसः 

रनस्तमोभ्यामख्यं मनः; सत्लमिद्ोच्यते ॥* 

इति साद्िद्यदपये विश्छनाथः॥ई३॥ 

"ष्टङ्गारद्ास्यकरणरौदवौरभयानकाः 
बौभत्याञुतसं नौ चेय्टौ नादे राः च्छेता; ॥* 
इटङ्गारस्य यथा,-- 

^श्दङ्गं दि मन्भथोद्धदस्तदागमनदेतुकः। 
उत्तमप्रकतिपरायो रसः इङ्गार इष्यते ॥ 

परोप वच्जयिता तु वेश्याश्चाननुराजिणीम् । 
अलब्ननं नायिकाः स्युदं चि याद्याञ्च नावकाः॥ 
चन््रचन्दनरोलम्बरुताटुदौ पनं मतम् । 
भूविचचैपकटाच्चादिरदुभावः प्रकोपितः ॥ 

दसः 

लक्रौखामरणालस्यजुगुा यभिचारिणः । 
स्थायौ भावो रतिः श्यामवर्णोभ्यं विष्णुरेवतः ] 
यथा,-- 

“गूर वाचणद्ं विलोक्य प्रयनादुत्धय किश्ि- 

चछर; 
निद्रायाजसुपागतस्य सुत्विरं निण्ये पदयु- 

म्मखम् । 

विश्वं परितचुम्बय जातपुलकामालोक्य गख्- 
स्थर 

लव्नानन््रसुखी प्रियेण हसता वाला च्विरं 

चुम्बिता 1” 

ॐ 

इास्यस्य । 
^५विक्लताकारवाग्बेशचेशटादेः कुदहकाद्धवेत। 
हासो हास्यस्थायिभाव श्वेतः प्रमथदैवतः ॥ 
विज्ञताकारवाक्चेटं यदालोक्य दसेत्नररः 1 
तदत्रालम्बनं प्राह्स्तच्े्ोदौ पनं मतम् । 
अनुभावोग्ज्िसङ्ोचवचनरोरतादयः। 
निद्रालस्यावदिव्यादा अच स्युद्ेभिचारिखः॥ 
च्येानां सित सिते मध्यानां विखिता- 

बषसिते च । 

नौ चानामपहसितं तयातिहसितण्ड षड्भेदाः ॥ 

देषदिकासिनयनं सितं स्यात स्यन्दिताधरम् । 

किष्विज्ञस्य दिलं तत्र इसितं कथितं बुधैः ॥ 
मधुरखरं विदसितं खांखशिरःकम्पनसव- 

सितम् । 

अपदयितं सासखाचं विचिप्राङ्गं भवव्यति- 
सितम् ॥* 

यथा, 
«आङ्ष्वय पाणिमशुचिं मम द्धि वैश्या 

मन््राम्भखां प्रतिपद् एषते; पवि । 

तार्खरं प्रयितथत्कसदात् प्रहार 

इहा इतोगहमिति रोदिति विष्यशन्भा ॥ 
करुणस्य । 
°^ इषटनाशादनिष्टापः कर्णास्यो रसो भषेत् । 
धरै; कपोतवर्णोध्यं कथितो यमदैवतः ॥ 
श्योकोभ स्थायिभावः स्याच्छोच्यमालम्बनं 

मतम् | 

सस्य द्ाहादिकावस्था भवेद हौपनं पुनः ! 

अनुभावा देवनिन्दा भूपातक्रन्दनादयः ॥ 
वैवर्णोच्छासनिश्वासस्तम्भप्रलपनानि च्व । 

निर्वदमोहापसनारव्याधिम्बानिष्तिश्रमाः॥ 
विषादलडतोन्मादचिन्ताया यभिच्ारिणः ॥” 
यथा.- 

विपिने क्र जटानिबन्धनं 

तव चेदं क्र सनोर वपु;। 
अनयोघेटनाविधे; स्फटं 

ननु खड्गेन शिरौषकततेनम् ॥" 

रौदरष्य । 
५ सौत्रः क्रोधः स्थायिभावो रक्त रुडाधिरषतः । 
अालब्बनमरिस्तच तच्वटोदौपनं मतम् ॥ 

सद्प्रारपतन विक्लतच्छेदा वदारय येष । 
कंयामसंनमादयेरस्लोदौ भवेत् प्रौए ॥ 



रसः 

भूविभङ्गोष्टनिर रवाहुस्फोटनतर््लनम् । 
आत्मावदानकथनमायुधोतद्येपणानि च। 

अनुभावास्तथाचेपक्ररसन्दश् नायः । 
उग्रतावैगरोमाख खद्वेपथवो मदः ॥ 
मोहामषादयश्ाज् भावाः स्युव्भिचारिखः॥” 
यथा,-- 

“ज्ृतमनुमतं ष्टं वा तैरिदं गुर पातकं 
मगुजपशुभिनिम्शारेभवद्धिरदायुपैः। 
नरकरिपुना खाद्वं तेषां वभौमकिरौटिना- 
मयमहमखद्मेदोमांरे; करोमि दिं 

व्षिम् ६” 
वौरख्य । 

“उत्तमप्रश्तिर्नवौर उत्षारस्तायिभावकः 
मदेन्ररेवतो हेमवर्णोभयं ससुदाद्धतः ॥ 

ऋलम्बनविभावाश्च विजेतयादयो मताः । 
विजेतयादिचैष्टाद्यास्तचोदौपनरूपिशः ॥ 

अनुभावास्तु तत्र स्यु; सष्टायान्वेषणादयः । 
खष्ारिणस्तु टेतिमलिगवेषटछतितकंरोमाश्वाः ॥ 
ख च दानधनयुदधेदेवया च खमन्वितश्चतुडा 

स्यात् ६” 
यथा,-- 
“द्राः खन््ासमेते विजद्ित हरयः ! चुख- 

शक्रभकुम्भा 
अश्मर देषु लष्णां दधति परममौ सायका निष्य- 

तन्त । 

सौमित्रे ! ति पारं त्वमसि नहि रुषां नन्वद्ं 
मेघनाद 

किश्बिदट् भभङ्गलौलानियमितजलधिं राम- 

मन्वेषयामि ॥* 

भयानकस्य । 

«भयानको भयस्थायिभावः कालाधिदैवतः । 
श्ोनो वप्रलतिः छष्यो मतस्ततविशाररैः ॥ 
यस्नाडत॒पद्यते भौतिस्तद चालम्बनं मतम् । 

चेष्टा घोरतरा तस्य तदचोदौपनं पुनः ॥ 

अनुभावोभच प्रेवणयेगङ्गदस्वर भाषणम् । 
एुलकख्छेदरोमाश्चकम्यदिक् प्र त्चणादयः ॥ 
जुगु वैगसम्मो इ सन््ासम्लानिदौनता; । 
शङ्का पारसम्भून्तिच्टत्वाद्या यभि- 

चारिणः ॥” 
यथा,-- 
“ग्रौवाभङ्गाभिरामं सुहरगु पतति स्यन्दने 

दत्तदृष्टिः 
पएखष्धंन प्रविष्टः शरपतनभयाद्वयसा पूम्ब- 

` कायम् । 
श्ष्येरद्व वलौ; ्रमविटतसुखभ सिभि 

कौैणेवल्म 

पश्योदमश्नततवाद्भियति बहुतरं स्लोकस॒व्वणां 
प्रयाति ॥* 

वौभत्पस्य । 

“जुगु खा स्थायिभावस्तु बौभत्स; कथ्यते रसः। 

नौलवर्णो महाकालदेवतोग्यसुटाहतः॥ 

इगं न्ध मांखपिश्चितमेदा लम्बनं मतम् । 

१०२ 
रसः 

तत्रैव छभिपातादिरुदौपगसुदाहतम् । 
निष्टौवनास्यवलननेचसङ्ोचनादयः । 
अनुभावास्तच्र मतास्तच्र शयव्चयभिचारिणः॥ 

मोहोए्पस्लार आवेगो चाधश्च मरणादयः \ 

यथा, 

५“उतृशषब्योतृशब्यशत्तिं प्रथममथ एधत सेध- 
भूयांसि मांखा- 

न्धंशस्पिक एष्ट पिखादावयवप्तलभान्यपूलोनि 
जग्धा । 

;पथस्तनेच्; प्रकटितदशनः प्रेतरङ्कः 
करङ्ा- 

दङ्स्थादख्िसं स्य स्थपुटगतमपि क्रयमय- 
रमत्ति ॥ 

८ । गन्च्धदेवत अद्धुतो विखयस्यायिभावो ५। 

पौतवर्णो वस्तु लोकातिगमालम्बनं मतम् ॥ 
शुखानां तस्य मद्िमा भवैदुदौपनं पुनः । 
स्तम्भः खदोभ्य रोमाश्चगद्दसख्रसंभ्नमाः ॥ 
तथा ने्विकासादया अनुभावाः प्रकौर्जिता; । 

वितकविगघम्भान्तिहर्षादया यभिचारियः॥* 
यथा, 

५ तविं महानेष वतावतारः 

क कातिरेधाभिनतेव भङ्गिः । 
लोकोत्तर प्रमो प्रभावः 
काप्याृतिनूतन रष खगे; ॥” 

शान्तस्य । 
^ निेंदस्थायिभावोपल्ति शान्तोएपि नवमो 

रसः; ॥ 
तथा च। 
«श्रान्तः एमस्थायिमाव उत्तमप्रलतिम्भतः । 
कुन्दन्दुसुन्दरच्छायः गरीनारायणटेवतः ॥ 
ऋअनि्यत्वादिनाग्रेषवस्तुनिःसखारतातु या) 
परमात्मरूपं दए तस्यालम्बनमिष्यते ॥ 

पएण्याश्रमहरि चतौ धेरम्बवनाद्यः । 
महापुरुषसङ्गाद्यास्तस्योदौ पनरूपिणः 

रोमा्वायाश्वानुभावास्तथास्य्यैभिचारिणः 
निज्द्इषेखरणमतिश्ूतदयादयः 

यथा, 
“दौ वाष्ारे वा कुसुमशयने वा उषदिवा 
मणौ वालोरेवा बलवति रिपौ वासुद्दि वा। 
हे वा स्त्रेणेवा मम समडश्रो यान्ति दिवसाः 
कच्चित् पुण्येररये शिवश्चिवश्िवेति प्रलपतः ॥” 
ति काद्प्रकाशसाहियदपेये॥ विशेषविस्तृ- 
तिस्तु साश्िव्यदपंणे ठतौयपरिच्छदे द्रश्या । 
तन््रशास्तेणपि सखाधकानासुपाखनासौकथा्े 
रसाखाद्; रसप्रकारच्च कथ्यते । यथा,- 

मेरव उवाच) 
^क्रियाकाख् प्रकथने तन्त्रं बहुतरं भवेत् । 

किख्िह्नत्तशमेतेषां संचेपात् कथयामिते।॥ 

का्यशास्त्ेनवरसा योगे चाधौ रसाः खछताः ॥ 
अरादशप्रकारा हि विद्यायाः परिकौत्तिताः। 

भक्तियोगे नव रसा ऋतवो विषये शताः ॥ 

रसः 

रख्माटा रसादठेवि) प्रश्वपश्चाग्रतः खता; 
मेद् रसानां वच्यामि श्टणुष्वावद्िता प्रिये 

श्दङ्गारबौरकरुशडहास्योदु तमयानकाः 

वौभतसः शाम्तको रौद्रो नवधा काश्च ख्के । 
यमश्च नियमश्चव अखन प्राण्संयमः। 

परद्याहारो धारणा चथ्यानं समाधिरश्धा॥ 

योगश्राख्ं महादेवि कथिता विस्तरात् भिये ॥ 
छन्दः पादौ च वेदस्य सुखं याकरणं चतम् ¦ 
भिच्चाघ्राणं मद्ेश्रानि) स्तौ कल्पोऽथ कश्यते॥ 
च्चोतिषं देवि तन्नत्रं निरुक्तं श्रोचसुच्यते । 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मौमांसान्धायविस्तर; ॥ 
धभ्मशास्तरं पुराण विद्या होताखतुद श । 
आयुनदो धनु्नवदो गान्ध्याद्धति ते चयः ॥ 
अथेशास्तसमायुक्ता विद्याादश्रधा रसा; । 
मननं कौतैनं ध्यानं सरणं पादसेवनम् ॥ 

अनचचैनं वन्दनं दास्यं सस्यमाल्मसमपेणम् । 
श्त्थं टेवि नव रखा भक्तियोगे प्रकौनिताः ॥ 

खग्गन्धवनिताश्ग्यावस््नालङ्रणानि च्व । 

कथिता; परमेशानि विषये ऋतवो रषाः ॥ 

खाद्ा; पश्चरसा गौडौ माध्वौच्चुपलश्रस्यकाः । 
रुतेषु रसभावक्ञायेते परै रसिकाः सडताः ॥ 
छद विधिव्नेपविधिद्ंयश्रोधनिको विधिः। 
बाद्यमानसिको पूजा विधिश्च परमेश्वरि ! ॥ 
परञच्याविधिदंवि ! कममेकाखानि पष्डधा। 
चिधा छ्य विधिर वि! प्रातः सायं दिनन्तथा॥ 
अनुभ्रूय रसान् सन्धान् क्रियाकाखं विधाय च। 
साधकः स्थिरचित्तन कुत् पूर्णाभिषैश्चनम् ॥* 

इति वामक्ेश्वरतन्ते चयःप्चाश्नत् पटलः ५ 
देशयुवाच। 

^मन्तप्रकथनं नाथ ! देव प्रकथनं कथम् ¦ 
तत्तद्रसानां वच्वमेखित्तं मोहयसौव मे ॥ 
साम्यतं संश्रयच्छदकारणं ब्रह्मे प्रभो।॥ 
आअश्वय्यास्यानमेवं दि श्रवणात् कौतुकं महत् ६ 

भरव उवाच्। 
तन्त्रोक्तं वेदवाक्वख्च सब्यश्चानस्य कारणम् । 
मेद् रसानां वच्यामि इशम्वावद्िता खतौ ॥ 
श्टङ्गारो वौरतो श्चेयस्तस्मिंस्ते कर्णादयः । 
श्टङ्गारादिषटणादिख अपि श्टङ्गारलो भवेत् ॥ 

शवङ्गारस्तु बदा देवौ परमाेकदचकः । 
तदेव परमा शान्तौ रुद्रत्वं संप्रपद्यते ॥ 

तेषां प्रकरणाधेन्तु श्ट प्राणाधिके ! मयि। 
पादं विनाशरौरस्य न गति्िद्यतै परिये! ४ 
छन्दसा वेदमागे तु प्रविशेन्न कद्व ॥ 
अलङ्कारं विनाच्छन्दो न शोभेत भियं वदे ॥ 

चच; परो चतमेदः स्यात् च्योतिः राख तेव च । 
च्वन््रखगस्य मदणात् च्योतिः प्र्च्चतामियात॥ 

बेदश्राखा निरुक्तं स्यात् शाखाभिन्रे छ जायते । 
गानकाय्य श्रवमाो भक्तिर्भवति ब्रह्मि ॥ 

तदेव गानलछ््यश्च सुखनाखिकयोभेषेत्। 
गानं षिनान्द्यं स्यात् बरद्यं गानेन जायते ॥ 

भ्िचाश्राच्त्रं नाटकादि शब्ददयाकरणं स्छतम्। 

विनाभावैसब्नन्धातृहयोरेव शुचिखितै ॥ | 



रसः 

वैदः षड्ङ्गसद्िताः ब्रऋ्याख्यानतत्परा;। 

न्यायेन साहं मौोमांखा ब्रह्म निर्गोयते ध्रवम् ॥ 
ब्रह्यज्ञानेतु जोवस्य परमाल्मविचारणम् । 

धम्भश्रास्त्ालुसारेण यवश्यादिनिंरूपितः ॥ 
पुराणास्यानि तेनैव जायते सततं भिये ! । 
ज्रश्चानन्दपरो जोव अाल्मसंरच्णोतसुकः॥ 

दं धनुर्वेदं गान्ध वैच्च समभ्यसेत् । 
अनुसन्धानतो देवि पूण्ञानौ च साघकः॥ 

मधुनेच्चुरसेनैव दुग्धादिपलश्रस्य कैः । 
गन्धमाल्यादिना देवि! वस्त्रालङ्रणादिना। 

शय्यायां वनितार्त्पं पूजयेष्लगट्म्बिकाम् । 
बनितापूजने देवि! श्टङ्गारो रसखसाघनम् ॥ 

पूजनं कम्भकाच्डश्च पश्चधा तत्प्रकौरभितम् । 
वल्सन्ने घाधयेदौरो देवौ सम्यापरिदेतवै + 
पूजने मवधा भक्तौ रसोक्लाखञ जायते । 
तदा योगं समभ्यस्य समाधिस्थो भवैद्यतिः; ॥ 

तरव महेशानि! पुरेव कथितं मया। 
अनुभूय रसान् सन्वान् पश्चपश्चाशतः परिये! ॥ 

विषये कमकार्डु निष्कामो भवति पिये! । 
निष्कामे फलमाचथ्ये तेन एति देवता ॥ 
देहौ दें समाश्मिद्यन च कम्मे परि्यलेत्। 

दिया क्रियां खमाध्यैवं देवौयात्रादिकम्भणा ॥ 
पूथेक्ञानरखानन्दात् जो वन्छक्तो भवेदभरुवम् ॥” 
इति वामक्ेश्वरतन्त्र चतुःपष्चाग्रत् पटलः 

रसस्य परत्रङखरूपत्वमप्यक्तम् । यचा, 

श्रसोवेखः। “इति श्रुति; ॥ सन्थामन््रएपि। 
“आपो च्योते रसोफएन्टतं ब्रह्म ।”अच्न त्रा्षण- 
सन्यसे हलायुधः ॥ “स शव ब्रह्यरूपो भर्गो रसः 
टश्ट्तौषध्यादिषठु स्थावरेषुतच ख णव रष- 
रूपेण वसतोद्ययः। तथा च योगियान्न- 
वल्कः । 

“ठच्तौषधिटणानाच् रखरूपेण तिष्टति ॥” 
ओरीमद्धगवद्गोतायामपि । 

^रसो7हमपृस कौन्तेय इति ॥*} 
विषम् । (यया, सृद्राराच्ते २ अङ्क। 
“चे मन््रषु रसेषु च प्रणिष्ितासतेरेवते 

चातिताः ॥*) 

वौयम् । युः । रामः । ( वचा, 

“कविता कोमलवनिता 

स्खयति रसिकं रसेन मिलिता। 

खा यदि दुव्नेनहस्ते 
पतिता प्रतिपद्भमा संश्यमसखा ॥* 

इदयुद्धटः ॥) 

व, । इद्यमरः।३।३।२२६॥ गन्वरसं;। 

( तत्पमायो वधा,-- 

“विद्वान् गोलः पिष्डकञ्च परो बोलो रसो 

र्सः॥*) 
जलम् । ( यथा, रघौ । १।१८। 
“प्रजानामेव भूव्यये स ताभ्यो वलिमयरद्धौत् । 
सष्सगुणस॒तखष्ुमादत्ते षि रसं रविः ॥ ) 
पारद; । इति मेदिनौ ॥ ( “तन्न रसप्राधान्य- 
माह । 

१०३ 
रसकं 

अल्पमाच्ोपयोगित्वादरचेरप्रसङ्खतः । 

चिप्रमारोग्यदाधित्वादौषधघेभ्यो५धिको रषः । 
साध्येषु सेषलं सव्य मी रितं तत्वेदिना । 

असाध्येष्वपि दातव्यो रसोएतः खड उच्यते \ 

इतो इन्ति जरादयाधिं खच्छितो दयाधिघातकः 
वङ्ग; खेचरतां धत्तं कोन्यः खतात् छपाकर;॥* 

अथ रसप्रायमाइ। 

“रसेन््रः पारद; खतः खतरा तकः । 

श्िवतेजो रसः सप्त नामान्धेवं रस्य त॒ +” 
मतान्तरम् । 

“श्िववौजं रसः खतः पारदश्च रमेन्द्रकः । 

रुतानि रसनामानि तथान्धानि यथा शिवै॥* 

यथा शिवे दद्यनेन शिवपयायाणामपि रस- 
वाचकत्वम् ॥ # ॥ अय रखलच्तणम् । 

“अन्तः सनौलो वद्िरव्वलो यो 
मध्यादखयप्रतिमप्रकाशः। 

शक्तोप्य धूखः परिपाणरञ 
चिच्नोन योष्यो रसकम्भसिद्धौ ॥ 

नागो वङ्गो मलो वद्भिश्वा्चस्यष्ड विधं गिरिः । 

असद्यामिमे दोषा निखर्गा; पारदे खिता; ॥ 
व्रणं कुष्टं तथा जाद्य' दां वौग्धस्य नाशनम्। 

मरणं जङ्तां स्फोटं कुयैन्त्यते क्रमाच्रणाम् ॥ 

तस्माद्रसस्य संशुह्धिं विद्ध्याह्धिषजां वरः । 
शह्णोभ्यमन्टलं सा्तादोषयुक्तो रसो विषम् ॥” 

“श्रतं पराशतं वापि पश््विशद््रीव च। 
पष्क वा पलद्येव पलादं कमेव च ॥ 
कर्षाद्यनो न कत्तैयो रसखंस्कार उस्षमः । 

प्रयोगेष्ठ च सब्वंषु ययालाभं प्रकल्पयेत् ॥ 

खुभेएदह विष्णु ' परिचिन्त्य कुशात् 
सम्यक्ङमारौवटुकाच्चैनख्च। 

सलोहपाषाणससुद्धवेख्छिन् 
इए च वेदाङ्ुलिगभेमाचरे ॥ 
सखतप्रखल्वं निजमन््रयुक्तां 

विधाय रचां स्थिरसारवदिः। 

अनन्यचित्तः शिवभक्तियुक्तः 

समाचरेत् कम्भरसस्य तजर; ॥* 
“घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यख्च । 

सर्त; ससर्मभ्यो नमस्ते रुद्ररूपिभ्यः ॥* 
इति रच्षामन्नः॥ 

इति व्रेद्यकरसेन््ररारसं द्धे जारणमारयाधि- 
कारे॥ विस्तृतविटतिरस्य पारदशन्देऽभिषिता ॥ 
श्रिरालसः । तत्पथायो यथा, 

«कपिनामा कपितेलं छच्रिमं कपिलश्चलः । 
तुरुष्को स॒क्तिस॒क्तश्च पिणडाते; सिड्को रसः ॥” 
हिङ्कलम् ॥ तत्पथ्ायो वथा,-- 
“रक्तं मकेटशौ षे डिङ्कलं दरदो रसः ॥* 

इति वेदकरनमालायाम् +) 
रसकः, प, ( रस + संज्ञायां कन् । ) निष्कुथ- 

मांसः । इति हेमचन्द्रः । ३। ७७ ॥ 

रसकपूर, कौ, कप्रररसः। रसकाप्रूर इति 
भाषा । यथा, “तत्र पारदस्य संचिप्रं शोधनं 
कर्तैद्यम् । 

रसकं 

शुडखतसमं कुयात् प्रयेकं गैरिकं सुधौः। 
इथ्किं खटिकां तद्त् स्फ़टिकां सिन्धुजच्म च॥ 

वस्वोकत्तारलवणं भाररञ्जकम्टत्तिकाम् । 
स्राण्यतानि सं चणय वाससा चापि शोधयेत् ५ 
खटिका खड़ौ। स्फटिका फिटकरौ। सिन्षु- 

जन्म सन्ववम् । वल्वौकं तच्ना न्दत् ¦ वद्छौक 

वरर । ्षारलवणं खारौलवण। भाणरञ्जक- 
ग्टत्तिका काविसमाटौ । 

रुभिश्चगयैतं खतं यावद्यामं विमदिंतम् । 
तच्वणेसद्ितं खतं स्थालौमध्ये एरिद्िषेत् ॥ 

तस्या; ख्थाच्छा सुखे श्यालोमपरां धारयेत् 

खमाम् 
सवस््कुट्ितन्टदा सुद्रयेदुभयोम्मखम् ॥ 
खंश्रोष्य सद्रयद्भयो भूयः सं ष्य सृद्रयेत् । 
सभ्यण्विश्रोष्यसुद्रां तां स्थालीँ चुल्लां विधारयेत् 

अमि निरन्तर दद्यादूयावदहिनच्तुषटयम् । 
अङ्गारोपरि तद्यन्त्रं रचेद्यव्राददर्निशम् ॥ 
श्गैरु्ारयेदट्यन्भू स्थालौ गतं रखम् । 
कपू रवत सुविमलं एक्ञीयादृ गुणवत्तरम् ॥ 
तं देवज्कखमचन्दनकस्तृरी कुङ्कुमेव ् तम् । 
खादन् इरति पिरद्खं याधिं सोपद्रवं सपदि ॥ 

विन्दति बद्धदंपिं पुष्टिं वौग्ये बलं विपुलम् । 

रमयति रमयौश्रतकं रखकपू रस्य सेवकः 
सततम् ५” 

इति भावप्रकाशः॥ %# । 
अपिच) 

«गै रिकतुरवौखटिकासन्धवगङ्णं रलं कुडवम् । 
प्रसेकं दए ख्पामाधायास्योपररि शलं श्थाप्यः॥ 
क्ड्वभितो५च तदू देया इण्डोतदास्य पात- 

सखौ । 
अथ तल्यं छता तदधो इताद्यनो 

छ्वाल्यः ॥ 
अभ्भेशषटकप्रमितेद्{रुभिरनुनातिदुन्बलख्य लेः। 
असिं क्रमेण दटादृगुरुदशिं तवल्मेगा ह्विनिश्यम् ॥ 
तदनु ततो यज्छवराद्युक्ा कपू रसन्निभं छतम् । 
चखदाय काचकुम्भ निधाय नवसादरं दद्यात् ॥ 
संम चाय काङर ह्मि णसं मतैः पचेत् चखम्। 
चुह्लोडमरुकमध्यं वितस्तिचतुराङ्कलावकाश्नु+ 
करतें क्रमददन तदधः प्रज्वालयेन्मध्यम् । 

शणशिधवलसुपरिलमं युका संरुद्ध र्षयेद्- 
यननात् ॥ 

वलं बल्लां वा गुरून नौखेन रोगिणे दद्यात् । 

दग्धोदनन्तु पथ्यं देयं त्ते च ताब्बृलम् ॥ 
इरति समस्तं रोगं कपू राखो रसो इृणाम् । 
फिरङ्गकरिकेशरौ सकलकुदावानलो- 

५खिलब्रनविना श्रत् ब्रणजगर््तपूर्तिप्रदः। 
खवणेसमवणेछत् वलताग्रतेणस्करः 
खमस्तगद तस्करो रखपतिः स कप्र्रकः \* 
मरन्थान्तरम् । 
“टङ्कणं मधु लाच्ताध ऊर्णां गुञ्ायुतो रख: । 
मदयत् शङ्ख जद्वाप दि मेकं भाषयेत् पनः । 
आतो भसत्वमाभ्रोति शुढकपू रसन्निभः । 



रसत 
नवखादरं पारदाचतुधोंगशमिति सदत; । 
साम्भरिलोग् इति भाषा। शेषं स्पष्टम । 
इव्यायुव्दप्रकाश्; ॥ ( तथा च । 
णि पशुपु प्रगाएममलं बच्यम्बना नेकश्र 

खतं धातुगतं खटौकवलितं ततृखं पुट रोधयेत्॥ 
ऋअन्तस्तह्लवणस्य तस्य च तले प्रच्लाच्छ वद्धि 

इठात् 
घसं माद्य मधन्दरकुन्दधवलं भरोपरिस्थं श मैः ॥ 
तदइख्वद्धितयं लवङ्गसदितं प्रातः प्रयुक्तं भजेत् । 
ऊ रेचयति ह्िवाममसछत् पेयं जलं प्रतोतलम् 
रुतइ्न्ति च वत्छरावधि विषं षान्सासिकं 

मासिकम् । 
शलोत्यं गरलं खगेनद्रङटिलोइतखख तात्ता- 

लिकम् ॥" 
इति सधानिधिरसः ॥ # ॥ रकष रमिति रस- 
मञ्जरौ कारः । खत॑भसर इति चन्द्रिका ॥ इति 
वेदयकरसेनद्रखारसंयदे जारयमाराणाधिकारे।) 

रसकश्रर, कौ; कपूरम्। इति हारावलौ\ 
( कपू रश्न्दस्य विवरणं ज्ञातम् \ ) 

रसगन्धं, जौ, वालम् । इति राजनिषैयट; + 
रखगन्धः, पु, गन्वरसः । वया,-- 

“रसगन्धौ गन्वरसो गान्वारं मलसिवष्ठंनम् ॥” 
इति चिकार्डशरष; ॥ 

रसगन्धकः, पु, (रखगन्य + खाये कन् । ) गन्व- 
रसः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ गन्यकः;। इति 

राजनिर्ंगटः ॥ 
रषगभे, कौ, रसाञ्जनम् । इयमरः ॥ (तत्पथायो 

यथा, भावप्रकाश्स्य पूवयैखश्ड प्रथमे भागे । 
^राज्ननन्ताच्योलं रसगभेष्च तानं लम् ॥*) 
शिङ्कुलम्। इति राजनिषेणटः ॥ 

रसत्नः, पु, ( रखं रसस्य दोषावदशक्ति हन्तौति । 
इन+ठक् । ) टङ्णः। इति राजनिरघंशट; ॥ 

रसजं, जौ, ( रसाव्नायते इति । जन् +डः। } 
रक्तम् । इति शब्दचन्द्रिका 

रसज्ञः, पु, ( रखाच्नातः । जन् +डः । ) गुडः; 
इति राजनिषण्ः; ॥ ( यथा, मनुः ।११।१४४। 
“अन्नाद्यजानां सत्वानां रखलानाख सश; 1) 
मदयकोटः। इति स्रचन्र; \ ( रसजाते, चि । 
यथा पं 

“रखचजं पुरुषं विटाद्रसं रशचेत् प्रयतत: । 
अन्नात् पानाच्च मतिमानातचाराच्वाप्यतन्दरितः॥" 

इति सुश्रत खतरस्याने चतुंशोऽध्याये ॥ ) 
रषा, स्तौ, (रसं जानातौति। ज्ा+ कः। टाप्।) 

जिह्ा। इयमरः 1 (गङ्गा इति काश्रौ! 
२६ । १४६ ॥) रस्वेत्तरि, चि \ ( यधा, रवौ । 
२।३६। 

“यो हेमकुम्भस्तननिःखतानां 
स्कन्दस्य मातु; पयसां रसन; ॥*) 

रसन्येष्ट, प, ( रसेषु च्येष्ठः। ) मधुररसः । इति 
हेमचन्द्रः॥ श्टङ्गाररसच्च ॥ 

रखतेजः, [सृ ] ज्ञौ, (रसात् रखजन्धं वा तेनो 
यस्य । ) रक्तम् । इति इहेमचन्रः; ॥ 

१०४ 

रसनं 
रसदालिका, स्तौ, (रसं दालयति इति। दल + 

णिच् + ण्वुल् । टापि अत इतम् ।) पुखङ चु; । 
इति राजनिषंण्टः 

रस्द्रावौ, [न् ] पु, (रसं दावयतौति। इ+ 
यिच +खिनि।) मधुरजम्बौरः। इति राल- 
निर्ष्॑ट; ॥ 

रसधातुः, पु, (रसाल्मको धातुः ।) पारदः । इति 
राजनिषेण्ट; ॥ (अस्य पावादिर्वथा.-- 
^“रसायनाधिभिलो्िः पारदो रस्यते यतः । 
ततो रख इति प्रोक्तः च च धातुरपि ख्छत; + 
पारदो रसधातुख्ध रसेन्रश्च महारसः । 
चपलः श्िवबोग्यख्च रसः; खतः श्रिवाहयः ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूव्वखर्छे प्रये भागे)) 

रसधेनुः, च्छ, ( रसकल्िता धेनुः । ) 
चरसनिम्मितघेनु; । यथा,-- 

ोतोवातच। 
“रसधेनु' महाराज कथयामि समाखतः । 
अनुलिप्रे महहौष्ट छव्णालिनकुशास्तरे । 
रसच्य तु घटं राजन् सं पूं मै'्तवस्य च । 
तहृत् संकरूपयेत् प्राज्ञश्च तुथं {शेन वत्पकम् । 
इचुट्खमयाः पादा रजतच्ुरसयुता, 
इवणश्ट क्गभरणां वस्त पुच्छं तस्तनौम् ॥ 
एव्यकम्बलस दुक्तं शकरासुखंलि काम् । 
दन्ताः फलमया्तस्याः एतान्रमर्यो शुभाम् \ 
एष्यरोमान्त॒ राचेनर सुक्ताफलकछ्लतेचखाम् । 
खपत्रौिसमायुक्तां चतुरि च दौपिकाम् ॥ 
सर्व्वोपस्करसंयुक्तां सव्येगन्धादिवासिताम्। 
चत्वारि तिलपात्राणि चतुद निवेशयेत् ॥ 
ब्रह्मणे वैदविद्धै श्रोन्नियायाह्हिताखये। 
एराणन्ञं विशरेषेण साधुटत्ताय धीमते ॥ 
तादृशाय प्रदातद्या रसधेनु; कटम्बिने। 
सव्ैलच्चणयुक्ताय श्रोचियाय कुटख्िने ॥ 
रसधेनु; प्रदातव्या सजेकामेण निन्यदा । 
दाता खगमवाभ्नोति स्पातकवव्नितः ॥ 
दाता च साह्कौ वाध रखुककालमभोजनः। 
सोमपानफलं तस्य सक्रतुफलं लमेत ॥ 
दौयमानान्तु पश्न्ति ते यान्ति परमां गतिम् । 
धेनु पूजयित्वा गन्ध पखगादिनिः 
पूर्वो क्तरेव मन्चेस्तु ततस्तां प्राध॑येत् सुधीः । 
प्राथनापून्वकं भक्या दिनाग्रयाय निवेदयेत् ॥ 
दशर पूर्वान् परांखेव यआत्मानैकर्विंशकम् । 
प्रापयेत् परमं स्थानं खगा वर्ते पुनः 
रखुषाते कथिता राजन् रसधेनुरनुत्तमा। 
दद्सख च महाराज पर स्थानमवाप्रदधि॥ 
य इद् पठते निव्यं णयाय भक्तितः 
खन्येपापविनिमुक्तो विष्णुलोके मह्टोयते ॥५ 
व्यादि बारादपुराथे ऋतोपास्याने रसधेतु- 
माहाह्मय समाप्रम् 1 

रसनं, क्तौ, ( रस् +भावे ल्यट् । ) खादनम् । 
ध्वनि;। इति मेदिनौ ॥ (यया, इहतसं इिता- 
याम् । ४६ । ८८! 
“कम्योहभैनेलदयं रसनं दरं चिते; ॥ ) 

रसना 
रसनं, क्तौ स्तौ, ( रस्यते रखयद्यनेन वा । रस + 

करणे चट् । ) जिङा। इतिमेदिनी।सातच 
जलेन्रियम् । यथा,-- 

^निव्यतादि प्रथमवत् किन्तु देहमयोनिजम् । 
इन्द्रियं रसनं सिन्धुद्धिमादिर्खिषयो मत; ॥” 

इति भाषापरिच्छेद; ॥ 
^प्रथमवदिति एथिया इवेव्यधैः , तथा हि जलं 
द्विरिधं निद्यमनिव्यञ्च। प्ररमानुरूपं निदं 
दगणकादिकं सन्वमनित्यम् । अवयवसमवेतश्चा- 
निद्यजलमपि चिविधम्। श्रौरेन्दरियविषय- 
भेदात् । किन्तु एयिवीतोययोर्यो वि्चेषस्त माद 
किन्त्िति। अयोनिजमेवैदये; । जलदः श्ररीरं 
अयोनिजं वरुणलोके प्रसिद्धमिति। इन्द्रियं 
रसनं जलौयम्। तथा हि रसनं जलीयं 
गन्धादाद्यज्ञकत्वे सति रसयञ्जकत्वात्। शक्त- 
रसाभिद्यन्नकोद्कवत् । रसनासन्निकर्भे यभि- 
चारवारणाय ब्र्यलं हेतौ देयम्) विधवं 
दशयति चिनखुद्िमादिरिति, सिन्ुः ससुत; 
हिमं तुषारः। यदिनासरित्वासारकरकादिः 
स्वनो राह्यः।* इति सिद्धन्तसुक्तावलौ ॥ 

रखना, खो, ( रख + युच्च । टाप् च। ) लिङा, 
इ्द्यमरः; + (यथा, भागवते । ६ । 8 । १६ । 

“प्राणश्च तत्पादसरोजसौरमे 
ग्रोमत्तलस्या रसनां तदपिंतै ॥*) 

तस्या; शुभलक्षणं वथा,-- 
“तौच दा; समा; खषा जिह्वा रक्ता समा 

शुभा। 
अक्ता दौघां च विज्ञेया तालुः पतो धन्ये \ 

इति गारुड ६६ अध्यायः ॥ 
न्यायमते रसनेन्दियग्राद्यो रसो रसल्वादि- 
सहितः । यथा,-- 

“रसस्तु रसनाग्राद्यो मधुरादिरनेकधा । 
खकारौ रसन्नाया निद्यतादि च पूवत ॥ 
घ्राणस्य गोचरो गन्धो गृन्यत्वादिरपि खतः । 
तथा रसो रसन्नायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुते; \* 

इति भाषापरिद्छदः॥ 
“तथारस इति रसत्वादिसद्ित इद्यथैः।” इति 
सिद्ान्तसुक्तावलो ।॥#॥ राक्ता । इति मेदिनौ ॥ 
(अस्याः प्रायो यथा,- 

“राख युक्तरसा रस्या सुवद्धा रसना रखा। 
रखुलापणँं च सरसा सुगन्धा श्रेयसी तथा ॥* 
शति भावप्रकाशस्य पूव्वखरूे प्रथमे भागे ॥) 

गन्घभद्रा। इति शब्दचन्द्रिका ॥ काष्ौ । इति 
हेमचन््र; । (यथा, रघौ । ७ ।१०॥ 

“कस्याञ्िदासौदसना तदानौँ 
अङ्गृग्लःपितखचशरेषा ॥*) 

रचः । इति संचिप्रसारोणादिटत्ति; ॥ 
रखनाथः, प, ( रसानां नाथः अ इद्यधैः । } 

पारदः । इति रालनिधटः; ॥ 
रसनायकः; पु, ( रसानां नायकः नेता ररायन- 

षिव्याविष्कारकल्वादस्य तधाव्म् । ) श्िवः। 
षति शन्द्रन्रावकललौ । 



रसम् 
रसनालिट्, [ह्] पु, ( रखनवा लेपएौति । लिह + 

किप् ।) कुक्करः । इति हेमचन्द्र; ॥ रसनया 

 लेदनकर्ैरि, चि। 
 रसनेचिका, स्त्र, (रसो नेत्र भिव तदस्त्यस्या इति। 

रखने +ठन् |) मनःशिला । इति हेमचन्द्रः 
(मनःशिला शब्दस्या गुणादयो ज्ञेवाः ॥ ) 

रखपाकजः, पु, (रसपाकात् जायते इति। 

।  जनू्+डः। ) गुडः। इति राजनिघेरटः ॥ 
 रसफलः, पु, (रसो जलं प़रले वस्य रसदुक्तं फल- 

मस्येति वा। श्राकपाधिववत् मध्यपदलोपौ 
समासः। ) नारिकेलषत्तः। इति शन्दरता- 

वलो ॥ (नारिकेलश्रन्दे५स्य विश्रेषो विन्य: +) 

रखभवं, क्तौ, (रसात् रसे वा भवतौति।) 

भूरू+ अच ।) रक्तम् । इति राजनिषेरटः 

{ रसमञ्जरी, सौ, ( रसानां मञ्जरौव । ) नायक- 

 नाधिकामेदकयन्यःविश्रोषः। वचा, - 

^ विद्व्ननमनोग्डङ्गरसव्या सङ्गं हेतवे । 

र्षा प्रकाश्यते ओरोमद्भानुना रसमञ्जरौ ॥” 
इति तस्य दितोयः स्लोकः ॥ 

रसमयः, चि, रसस्वरूपः । रसात्मकः रखश्रन्दात् 

मयटप्र्ययेन निव्यन्न; ॥ ( वथा; भागवते । ३। 

 ५।३४। 
«आधत्ताम्भो रसमयं कालसावां ग्रयोगतः ॥*) 

रसमदेनं, कै, ( रसस्य प्रारदधातोमेहनम्। ) 

पारद्पेषणम् । यथा, 
^इष्टिका चये चर्णाभ्यामादौ मदो रसस्ततः 
दघ्ना गुडन सिन्धुत्थरालिकाण्डधूमकः 

अन्यचच। 
न^कुमारिकान्िचरकरक्तसषपेः 
छत; कषायटेहतीविमिधितेः । 
फलचिकरेणापि विमद्ितोरसो 
दिनत्रयं सन्रमले विसु्यते \” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

रसमारणं, ङ्ग, ( रसस्य पारदस्य मारणम् |) 

पारदस्य मारणम् । वथा, 
शवमसारं रसं तोरि गन्धकं नवसादरम् । 
यामेकं महयेदन्बेभागं कत्वा सम समम् ॥ 

काचकृप्यां विनिः चिप्य ताश्च न्द् वस्त्रसुद्रया । 

विक्जिप्य परितो वक्त सदां दत्त्वा विश}षयत् ॥ 
अधःखच्छद्रपिठरौमध्ये कूपौ निवेशयेत् । 
प्रठिरौवालुकापूरोभंत्वा वा कूपिकागलम् ॥ 
निवेश्य चुल्लाां तदधो वद्धं कुधाच्छने; शनैः । 
तस्नादप्यधिकं किश्ित् पावकंज्वालयत्क्रमात्॥ 

रवं दादशभिर्वामैन्तियते रस उत्तमः । 
स्फोटयेत् खाङ्गशरौतं तब्ङंगं गन्धकं यजेत् ॥ 

अधष्थश्च ग्टतं खतं ल्लौयात् तन्तु मात्रया । 

यथोचितानुपानेन सव्कम्भसु योजयेत ॥“ 
इति भावप्रकाशः ॥ 

रखब्रचछेनं, ज्ञौ, ( रसस्य पारदस्य सचछरनम् ! ) 
पारदस्य स्छाकरणम् । वधा, 
4^च्रघणं चिफलावन्ध्याकन्टे; च्तुद्रह्यान्वितः 

चित्रकोणनिशराचएरकन्धाककनकद्रपीः॥ 

४. श्प 

१०१ 
रससि 

खतं छतेन येण वारान् सप्राभिखच्छयेत् 1 

इत्यं सं स च्छित; खतस्त्यजेत् सप्तापि कष्चकान् ॥ 

इति भावप्रकाशः 

( तथास्य विडतिः । 

“गन्धकेन रसं प्राज्ञः सुट मदेयेद्धिषक् । 
कव्नलाभो यद्! छतो विद्धाय घनतचापलम् ॥ 

इश्यते५सौ तद् ज्ञेयो खच्छितो रसको विरः । 
असौ रोगचयं दन्यादनुपानस्य योगतः ॥ 

इति ऋच्छनम् ॥ #।॥ 

इति वद्यकरसेन्द्रसारसंयडे जारणमारणाधि- 
कारे॥) 

रसराजः, पु, (रसानां धातूना राला इति। 
“राजाह ःसखिभ्यष्टच् । ५५।४।६९। इति टच् ।) 
पारद; । रसाञ्जनम् । इति राजनिषेगटः ॥ 

रखलेष्धः, पु, ( रसान् अपरान् धातून् लेएौति। 

लिह +पचाद्यच् । ) पारदः। इति राज- 

निषेगटः ॥ 
रसवती, स्तौ, (रसो विविधखादयरसो विद्यतिभस्या- 

भिति । रस+^रसादिभ्यञ्च। ५।२।६५। 

दति मतुप् । मस्य वत्वम् ।) महानसम्) 

इयमरः ॥ ( यथा, सांस्तत््वकौसुव्याम् । ५। 
“यथा धूमादद्धित्सामान्यविश्चेष; पव्वेते अनु- 
मीयते तस्य च वद्भित्वसामान्यविश्ेषस्य ख- 

लक्षणो वद्धिविश्रेषो इष्टो रसवद्याम् ॥#॥*)} 

रसविशिषटे,चि॥ (ययः, अखातेप्रश्रतौ ।४६८ 
^रोषोभपि रखवतीनां न कक्श्रो वा च्िरालु- 

बन्धो वा ॥*) 

रसशोधनं, कौ, ( रसः शोध्यतेएनेनेति । शुष् + 

णिच् +ल्युट् । रसं पारदं शोधयन्यनेनेति वा ।) 
टङ्कः । इति हेमचन्द्र; ॥ (रसस्य शोध्रनम् ।) 

पारदशुद्धिः। यथा,- 

(कभारिकात्िचतकरक्तस्पः 
शते; कषायैटःहतोविमिश्रितैः । 
फलचिकेणापि विमितो रसो 
दिनच्रयं सव्धमलेख्धिसच्यते ॥ 

रुवं कद्यितः खत; षर्ो भवति निश्चितम् । 
बह्णौषधौकधायेख सेदितः ख बलो भवेत ॥ 
सर्पाच्तोन्विखिकावन्याश्ङ्गारे; खदिलो बलौ । 

ततः सपावकद्रावै; खिन्नः स्यादतिदौप्रिमान् ॥* 
इति भावप्रकाशः ॥ 

(मतान्तरम् । 

“जयन्त्या वद्वंमानस्य चाद्रेकस्य रसेन चच । 
वायस्याश्चानुपूर्वेपवं मदनं रसश्रोधनम् ॥ 
रुषां परेकशस्तावन्मदेयेत् रसेन च। 
यावच्च श्ुष्कतां याति सप्तवारं विच्चच्तणः॥ 

खद्वव्योष्णारनालेन गद्धाखं चालयेत् सधौः । 

सदोष विनि्क्तः सप्रकश्चुकवव्लितः ॥ 
जायति सुद द्धतोपयं युज्ते सम्धेकम्भसु ५ 

इलति बेद्यकरसेन्रसारसंग्रहे जारण्मारणाधि- 

कारे ॥) 

रससिन्द्रं, क्तौ, ( रसनातं खिन्द्रमिति।) 

चरौ षधविश्ेषः। तस्य नामान्तरं सिन्ट्ररसः । 

रसा 

यथा,- 
^जुद्धखछतस्य रह्णौयाद्धिषरगभाग चतुष्टयम् । 
शुडगन्धस्य भागीकं तावत् छृच्रिमगन्धकम् ॥ 
अथवा पारदस्याङ्खं श्वगन्धकमेव दि 
तयो; कच्जलिकां कुटि नमेकं विवज्जंयेत् । 

्टत्तिकां वाससा साद्व कुट़येदतियनेलः । 
लया वारचयं सम्यक काचक्रूर्पों प्रलेपयेत् $ 
ग्टत्तिकां श्रोघयित्वा तु कूप्यां कच्जलिकां 

च्तिपेत् । 

ताँ र्णी बालुकायन्त्रे स्थापयिला रस पचेत् ॥ 
अन्नं निरन्तरं ददयाटूयावदिनन्ततुषटयम्। 

सक्लीयादूडंलंलम सिन्ट्रसडसं रसम् 1” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

(मतान्तरम् । 

“थक् समं समं कत्वा पारदं गन्धकन्तथा । 
. नवसारं धूमसार स्फटिकं दाममाचरकम् ॥ 

निष्बूरसेन संमदं काच्चक्रष्यां निवेश्रयेत् । 
सुखे पाषाख्खटिकां ट्त्व सरुद्रा प्रलेपयेत् ॥ 
सप्तभिष्टे्िकावस्तेः एथकसं गोश्च वेष्टयेत्! 
सच्छिद्रायां चदस्याल्यां कूपिका तां निवेशयेत् 

पूरयेत् सिकतापूररागलं मतिमान् भिषक । 

निवेश्य चुक्षाां ददनं मन्दं मध्यं खरं क्रमात ॥ 
प्रज्वाल्य दादश यामं खाङ्कप्ौतं समुद्धरेत् । 

स्फोटयित्वा तु सुक्ताभगड्ेलख' वलिं त्यजेत् । 
अधःस्थं रस्सिन्ट्रं स्यरोगेष योजयेत् ॥” 

इवि रससिन्दरम् ॥ 

इति व्द्यकरसेन्दखारसग्रडे जारणमारणाधि- 

कारे॥) 

रसस्थानं, क्तत, (रसः; स्थानमाधार उतपत्ति- 

स्थानं चस्य । रसस्य पारदस्य स्थानमिदयके।) 

हिङ्कलम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ श्ररीरस्य 

रसस्थल् । तस्य प्रमाणं रसश्रन्द द्रर्यम् ॥ 

रसा, स्त, (माधुग्धादिरूपौ विविधो रसोगस्त्यस्या- 
मिति । “अण्रसादिभ्योमच् ।*५।२। १२७॥ 

इतिच्यच् । रसति शब्दायते इतिवा। रस + 
अच्च । टाए च।) एथिवौ। दव्मरः॥ 
रसना। (तत॒पायो वथा, भावप्रकाशे ।१।१। 

«साखा बुक्तरसा रस्या सवदा रसना रसा। 

रुलापणीं च सुरसा सुगन्धा स्रेयसी तथा ५) 

पाठा। (अस्या; पायो यथा. भावप्रकाशे ।१।१। 

<पराठाग्बष्ाम्बषटको च प्राचीना पापचेलिका। 
रुकाखौलारसा परोक्ता पाठिका वरतिक्तिका्॥” 

्रह्लकौ । ( अस्याः प्रायो यथा,-- 

^श्रह्नकौ गजभच्या च सुबद्धा सुरभौ रसा) 
मद्ेरुणा कुन्द्सकते वल्लक च बह्खवा ॥* 

इति भावप्रकाग्रस्य पूञ्जलच्डे प्रथमे भागे॥) 
कङ्कः । दरति मेदिनौ॥ द्राचा। काकोलौ। 
ति श्रन्दरन्नावलौ)॥ (रसातलम् । यया, 
भागवते । १०।६।१२। 

^र्सा दिशश प्रतिनेदिरे जनाः 

पेतः च्वितौ वच्निपातश्रङ्गवा ॥* 
यथा च तच्चैव ।३।१६।१६। 



रसात 

^दटनतोमे च्ितिर्वाभिः ज्ञायमाना रसा 
गता ॥* 

“रसां रसातलं गता।*¶्ति सङ्ौकायां खाभमि- 

प्राङाः॥ नदौ । यथा, ऋग्वेदे ।१।११६२।१६२। 
ध्याभौ रसां चोदसोद्; पिपिखखधः 

न्स्खां नदौम् |” इति तद्भाष्ये घायणः॥) 
रखाखनः, पु, ( खनतौति। खन् विदारे + यनव । 

रसाया भूमे; खनः। ) कुकटः। इति शन्द्- 

्वन्द्रिका ॥ 

रसायनं, क्तौ, ( रसानां अयजं रसस्य असे 

जायते ष्तिवा। जन् +ड; ।) रसाञ्जनम्। 
षति राजनिधंसटः ॥ 

रखाञ्जनं, क्तौ, (रसजातमञ्जनं इति मध्यपदलोपौ 
कम्भधारयः। ) रखनाताञ्ननविश्रषः। रसवत् 
दति भाषा ॥ ततुप्ायः । रसग्भेम् २ ताच्छेः 
प्रलम् द। इव्यमरः॥ रसोहतम् 8 रसाय 

जम् ५ कतकम् ६ दालभेषग्धम् ॐ दानवी 
का्ोद्धवम् = रसराज; ६ वभ्याञ्जनम् १० 

रसनाभेम् ११ अग्िखारम् १२। अस्य गुणाः। 

मत्वम् । तिक्तम् । चन्तुष्यत्वम् । सधुरत्वम् । 

कटुत्वम् । रक्तपसदिषचछटििकापसार- 
नाश्चित्वद्च। 

""सोद्यान्तु अवमानायां सत्किटन्तु रसाञ्जनम्। 
तदभावे तु कतै दा्व्वंकायससुद्धवम् ॥” 

द्रति राचनिधेरट; ॥ 
चअपिश्व) 

“द्ान्वौँकायसमं कौर पादं पक्ता यथाधनम् । 
तदा रसाञ्चनाख्यं तत्त्यो; परमं हितम् ॥ 

रसाञ्जनं ताच्छप्रौलं रसगभख्च ताच्यंजम् । 
रसाञ्जनं कट सोद्विषनेचरविकारनुन्। 

उष्णं रसायनं तिक्तं छेदनं त्रणदोषद्धत् ॥५ 
इति भावप्रकाश; ॥ 

र्खाण्यः, पु, ( रचेनाप्यः बुक्तः। ) अआाभ्नातकः। 

इति राजनिधेण्टः॥ ( अन््रातकश्न्डस्य 
जिरणं ज्ञातच्यम् ॥) 

रषातलं, क्ली, ( रसाया, तलं निख्रभागस्यलोक- 

विश्चषः। ) पातालम् । द्व्यमरः॥ (वचा, 

मद्धाभारते। १२ । ३४७ । ५६। 

“जगाद वैदानखिलान् रसातलगतो इरि ॥) 
पातालमेदः । यथा,- 

“अतलं वितल्धेव नितलञ्च तलातलम् ॥ 
मद्धातलश्ड सुतलं सप्रमख् रसातलम् ॥ 

पातालभेदाः सपरिष नामतः क्ता यमौ । 
तच्च पातालमेकेकं दश्रसादखयोजनम् ।? 

इति शब्दमाला ॥ 

( शृदमेव निवातकवचानां निवासस्यानम्। 

तथा च देबौभागवते। < । २० । ८-१२। 

“^ ततोएधसताच विवरे रसातलसख्माङ्ये। 
दवेतेया निवसन्त्यव पण्यो दानवाश्च ये॥ 
निवातकवचा नाम हिरर्यपुरवाखिनः। 

कालेया इति च प्रोक्ताः प्रद्यनोका दवि- 

भैजाम् ॥ 

१०६ 
रसाभा 

मदहौजसश्धोतृपतेव महासाहसिनक्तथा । 
सकलेश्रस्य च इरेस्तेजखा इत विक्रमाः ॥ 

विलेशय इव सद्ा विवरे निवसन्ति हि। 

धे षै वाग्भि; सरमया श्क्रटूद्या निरन्तरम् ॥ 
मन््रवणाभिरसुरास्ताड्तिा विभ्यति स इ ॥") 

स्सादानं, क्तौ, (रसानां आदानं सहम् ।) श्ोष- 

णम् । इति देमवन््र;ः॥ ( रसाया दानम्) 

भूमिदानच्च ॥ 
रसाधारः, पु, ( रसानां जलागां याधार; । रसां 

एथिवौं धरति खाकषेशेनेति वा । + च्यण् ।) 

खग्य; । इति शन्दरत्नावलौ॥ रसस्याघधारचख । 
रसाधिकः, पु, (रसाय खर्णादौनां दवौकरणाय 

च्यधिकः धवलः।) टङ्णः। इति रान- 

निषेर्ट; ॥ अधिकरसद्ध ॥ 
रसाधिका, स्त्रो, (रसेन अधिका) काकोलौ- 

द्रात्चा। इति राजनिषेशटः ॥ 
रसाभासः, पु, (रस इव आभासते इति। आ+ 

भाष् +अच् । ) अनौचिद्रविश्र्रसः। तस्य 
ल्यं यथा,-- 

“अनौ चिद्यप्रठत्तत्वे व्याभासो रसभावयोः ।* 
चऋनोतित्य्वाच रसानां भरतादिप्रणीतलच्च- 
शानां साममोरह्ितत्वे सथकदश्रयोगिल्लोप- 

लच्णपरं बोध्यम् । तच्च बालययत्पत्तये रक 

देशतो दश्यते; उपनायकलंस्थायां सनिगुरु- 
पलौगतायाच्च। वहुनायकविषयायां रतौ 
लयानुभयनिष्ायां प्रतिनायकनिदटते तददधम- 

पाच्रतिथगादिगते शङ्गारे अनौ चिद्यम् । रौर 
गुत्रादिगतकोपे । श्रान्ते च होननिदध । गुखा- 
द्यालम्बने हास्ये । त्रवधादटुत्छादे। च्धम- 
प्ाच्रगतेि तथा दौरे । उत्तमपाचरगतत्वे भयानके 

ऋ्ेयमेवमन्धच्र । तत्र रतेरुपनायकनिडत्वे यथा 
मम। 

^ स्वामी सुग्धतरो वनं घनमिदं बालादहमेकाकिनी 

"ौणोमाटते तमालमलिनच्छायालमः- 
सन्ततिः । 

तम्मे सन्दर ! स्च छ्य ! सहसा वर्ति 
गोप्या गिर; 

श्ुत्वा तां परिरभ्य मन्यकलासक्तो हरिः 

पातुत्रः॥* 
बह्नायकनिषशटत्वे यधा,-- 

“कान्तास्त रुव भुवनचितये्पि भने 

येषां छते सुतनु ! पाण्डरवं कपोलः ।” 
अनुग्यनिषले यया,-- 

मालतौराध्रबे नन्दनस्य मालद्याम् पशा 

दुभयनिष्लर्भप प्रथममेकनिष्त्वं रतराभासत्व- 
मिति ओरोमल्लोचनकारा;। तच्रोदादरणं यथा 
रनावल्याम् । सःगरिकाया अन्यो्न्यदश्चनात् 

प्राक् बल्मराजे रति; । प्रतिनायकनिष्टत्वे यया 

दयगोववधे। हयम्रौवल्य जलक्रोड़ावसेने । 
अधमपा्रगतत्व वथा,-- 

“जघनस्थलनड पच वल्ली - 
गिरिमल्लोकुसुमानि कापि भिल्ली । 

रसाय 

च्यवन्ित्य भिरौ पुरो निषखा 
स्वकनत्तानुत्कचयाष्कार भचा ॥* 

तिशग गतत्वे यथा,-- 

^ मल्लोम तल्लघु वनान्तरेषु 
वल्लान्तरे वह्लभमाङ्यन्तो । 

पष्चदिपष्ौ कलनादभङ्गो 
सङ्गोतमङ्गोकुरुते सग्डङ्गौ ॥ 

व्यादि शन्दात्ताप्रसादयः। रौद्राभासो यथा -- 
“रक्तोतृफुष्ठ विश्राललोलनयनः कम्योत्तराङ्गो 

सुह 

म्य ्ताकणेमपेतभोधु तधनुब्वाणो इरे; पश्चलः। 
च्याश्मतः कटुकोक्तिभिः खमसलदोचिक्रमं 

कौभेयन् 

यंसास्फोटपटु्धिष्ठिरमसो इन्त प्रविष्टो 
एच्लनः 1 

भवानकाभासो यथा -- 
“चअशरक्तवन् सोएमधौरलोचनः 

सहस्रश्यीरिव यस्य दशनम् । 
प्रविश्य देमाद्रिगुहागहान्तरं 
निनाय विभ्यद््िवसानि कौशिकः ॥* 

स्त्ोनौचविषयमेव हि भयं रसप्रछतिः। रखव- 

मन्यत । इति साद्िव्यदपंशे ३ परिच्छदः । 
रसाग्बं, कौ, (रसाल्मकोरष्लो यच ।) टत्ताच्ठम् । 

इति राजनिधेगटः॥ चुक्रम् । इति भावप्रकाशः + 
साम्बः, पु, (रसेन सद व्यम्ो यत्न ।) अम्ववेतस; । 

इति राजनिचंणटः ॥ 
सायकः, पु, (रसं रसत्वमयति प्राप्नोति इति । 

अय+खल् |) दरणविश्रोषः। इति शन्द- 
चन्द्रिका ॥ 

रसायनं, क्तौ, कटि;। इति रान्य: ॥ (रसो 
दुग्धं अथनं खलं यस्येति । ) तक्रम् । इति हेम 
चन्द्रः ॥ विषम् । (रखा रसरक्तादय इयन्त 

प्राप्यन्त अनेनेति । इ +-ल्यट् । ) ज्वरायाधि- 

नाशशकौषधम् । इति मेदिनो ॥ (वथा, माचे। 
२। ६३ । 
^ षाड गुणयसुपयुञ्जीत शक्छपैच्ं रसायनम् । 
भवन्त्यस्यैवमङ्गानि स्थास्तनि बलवन्ति ष्व ॥) 
५न खतेन विना कान्तंन कान्तन् विनारसः। 

ूतकान्तसमायोगात् रसायनसुदौरितम् ॥ 

इति राजनिधशटः ॥ # ॥ 
अथ रसायनाधिकारः। तत्न रसायनस्य 

लक्तणमाह। 

^ यच्जरादाधिविध्वंसि ववसस्तम्भकन्तथा । 

चच्तुष्यं ह हणं ष्यं भेषजं तद्रसायनम् ५ 
रखायनस्य फलमाह । 

“दौषेमायु; क्छतोमेधामारोग्यं तरुणं वयः । 
देदेन्धियवलं कान्तिं नरो विन्दद्रसावनात् ५ 
तददिधिमाह । 

^पून्वं वयसि मध्ये वा मनुब्यस्य रसायनम् । 
प्रयज्ञोत भिषक् प्राज्न: ज्जिग्धशुद्तनोः सदा ॥ 
नाविशुह्वश्रोरस्य युक्तो रासायनो विधि;। 

नभाति बासखि शि स्ङ्गयोग इवाहितः 4? 

णासन 



रसाय 

अथ तदुद्ाषरणानि। 

“श्रीतोदकं पयः चदं एतमेककश्रो दिश्रः । 
चिश्च; समस्तमथवा प्राक् पौतं स्थापयेद्धयः ॥ 

मण्ड कपग्या; खरस, प्रभाते 
प्रयोज्य यष्टौमपुकस्य चृणेम् । 
रखो गुड्च्यास्तु सषटलपुव्यः 

कल्कः प्रयोज्यः खलु शद्धपुष्यया; ॥ 
च्ायुःप्रदान्यामयनाशनानि 

बलाम्िवशैस्वरवद्वंनानि। 
मेध्यानि चैतानि रसायनानि 
मेध्या विश्रोषेणख च शद्धपुष्यौ ॥ 

मश्कपणं त्राद्यौ। वरभौ इति लोके । तदलाभे 

मङ्जिष्धापि म्राद्या। तस्या अपि रसायनत्वात् 

““माच्िकेण तुगाक्तौशा पिष्यस्या लवणेन च । 
चिफला सितया वापि युक्ता सिं रसायनम् ॥ 

सिन्धूखयश्रकंराशुण्टौकणामधुगुड : क्रमात् । 
वधादिष्वभया प्राश्या रसायनगुणधिणा ॥ 

पुनन वस्याद्वेपलं नवस्य 

पिष्टं पिवेट्यः प्रयसाह्वेमासम् । 
मासच्रयं तच्चिगुणं समां वा 
लौर्णोभपि भूयः स पुननेवः स्यात् ॥ 
ये मासमेकं खरकं पिबन्ति 

दिने दिने भ्टङ्रलःससुत्यम्। 

्तौराश्िनस्ते बलवौखयुक्ताः 
समाशं जोवनमाभ्ुवन्ति ॥ 
शतावरी सख्डितिका गुडन्वौ 

सदहइस्तिकणां सदहताल्डलो। 
रुतानि छलंत्वा समभा गयुक्ता- 

न्धाज्येन किंवा मधुनावलिद्यात् ॥ 
जरारुजायु वियुक्तदेहो 

भवेन्नरो वौथवलादिदुक्तः। 

विभाति दैवप्रतिमः; स निद्यं 

प्रभामयो भूरिविषृहवद्धिः॥ 

पौताश्वगन्धा पयसाडंमासं 
तेल तैलेन सुखाम्बुना वा । 
वौथस्य पुष्टिं वपुषो विधत्त 
बालस्य शस्यस्य यथाम्बृष्टिः ॥ 
अयःपलं गुगगुलुरच्र योज्यः 
पलचरयं योषपरलानि पञ्च 

पलानि चाष्टौ चिपलारजश्च 
कथे लिन् याद्यमरत्वमेव ॥* 

सोहगुग गुलुः । 
«न केवलं दौधेमिदायुरश्चते 
रसायनं यो विविधं निधेषते। 
गतिं ख देवधिंनिषैवितां सभां 
प्रपदाते जक्ष तथेव चाचयम् ॥* 

` इति रसायनाधिक्षारे भावप्रकाशः ॥ 

( तथा च। 

^लाभोपायोद्दिश्रस्तानां रसादौर्नां रसायनम् । 
पूर वयति मध्ये वा तत् प्रयोज्यं लिताल्मनः। 
क्लिग्धस्य सतरक्तस्य विशुद्धस्य च समथा ॥ 
नाविशदधे शरीरे {ह युक्तो राखायनो विधिः। 

यस्य यदृयौगिकं पश्येत् खब्धमालोच्च साल्मा- 

१०७ 
रसाय 

बाजौकरो वा मलिने वस्ते रङ्ग द्वाफएलः ॥' 

^रसायनानां दिविधं प्रयोगन्टषयो विदुः । 
कुटीप्रा्ेशिकं स॒ख्यं वातातपिकमन्यथा ॥ 

निवाते निर्भये हन्य प्राप्योपकरणे पुरे, | 
दिश्यदौच्यां शमे देषो चिगभों खच्यलोचनाम् ॥ | 
धमातपरजोयालस्त्नौम्दरखादयाविलङ्धिताम् । 

सच्जवेटोपकरणां सुष्टद्टां कारयेत् कुटीम् ॥ 

अथ पुण्ये? द्धि संपूज्य पूज्यांस्तां प्रविश्रच्छच्विः। 

तत्र सं शोधनम; शह; सुखौ जातबलः; पुनः ॥ 
ब्रह्मचारी एतियुतः दधानो जितेन्द्रियः 
दानश्रौलदयासव्यत्रतघम्न परायणः ॥ 

देवताचुष्छंतो युक्तो युक्तस्वप्नप्रजागरः। 

प्रियौषधः पेशलवाक प्रारमेत रसायनम् ॥ 
इरौतकौमामलकं सेन्धवं नागरं वन्चाम्। 
हरिद्रां पिष्यलो वेल्ल गुडख्ोष्यास्नना पिवेत् ॥ 

ल्लिग्धः स्विन्नो नरः पूर्वे तेन साधुं विरिच्यते । 
ततः शुडशरौराय छंतसंसच्नेनाय च ॥ 
चिराच्रं पश्चराचं वा सपरा वा इतान्वितम्। 
ददाद्यावकमाशुद्धः पुराणशछतोभ्य षा 
ष्त्थ संस्कतकोषटस्य रसायनसुपाहरेत् । 

वितु ॥* 

“कुटौ प्रवेशः च्णिनां परिच्छदट्वतां हितः) 

अतोण्न्यथातुये तेषां खमारुतिकोविधिः॥ 

वातातपसद्ायोगा वच्यन्तेठतो विश्चेषत; । 
सुखोपतचवारा भरंशेभ्पिये न रेहस्यवाधका,॥* 

दद्यत्तरस्थानौोयवागभटे ३६ च्यध्याये ॥ 
विशेषस्तु तसिन्नध्याये जात्यः; ॥ #॥ रसः रसायनः, पु, गरुडः। 

रसालः 

वसुरादां शरिवश्वादयं मायाविन्हसमन्वितम् ॥ 

बोजच्यश्वाश्शतं प्रजपेत् सुम्बलोपरि । 
अश्रेतितोलकमानं छष्णधेनुसमुडुवम् ॥ 

दुग्धमानौव न्नेन चाष्टोत्तरशरतं जपेत् । 
वस्तयुक्तेन खचण टृग्धमध्ये विनित्चिपेत ॥ 

उत्तापं ज्वालयेद्गीमान् मन्दमन्देन वद्भिना। 
रिपवंदाहंप्न्तमदं शोषं भवेदृयदि ॥ 
तदेवोत्तो्छ तदु दुग्धं तोये विनितविपेत् \” 
ततः परौत्ता कत्तया । 

“निधं पाककरे वरदं दृष्टा उत्थाप्य यन्नतः 

तच्चैव प्रजपेन्मन्त्रं सम्वन्धनमाल्मकम् ॥ 

साइन तोलकां तान्न दृष्टा उत्थाप्य यन्नत; 

ग्ञाप्रमाशं तदहं सद्यं सद्य हि शङ्रि !। 

सौष्ठं भवति तद्रथं नान्यथा श्रङ्रोदितम ॥ 

प्रकारान्तरम् । 

“ज्छसपेमेकं रोता तस्य से शिववोयं पूर 
विल्वा स्पेस्य सुखं गुदच्च बड़ा नतनन्टरलय 

स्यालोमध्ये संस्थाप्य स्थालौसुखं च्टदादिना 
संलिप्य निव्नेनस्यामे प्रातरारभ्य पुनःप्रान- 

यावत बद्भिना ज्वालं दद्यात्) ततः शुभक्तक 

स्थालौसुखसद्व्य सपेभखा विद्धाय शिवदो 

शङ्ञीयात् । ततस्तोलकमितं तान्तं गालयित्वा 
तस्िन् गालिततान्े रक्तिकमात्रं तत् शिववौरं 
दद्यात् तेनं ततच्चणादेषव तत्तां ह वणौंभूतम् । 
यादौ शिवाचैनं छत्वा पञ्चात् प्रयोग रुष 

क्तेः ।” इति दत्ताचयतन््नं दश्वरदत्ताचय- 
संवादे रसायनं नाम च्रयोदशः पटलः ॥) 

विडङ्ग; । इति मेदिने। 

पारदः लच्चशया तच्न।तोय-इरितालादिकष्च | रायनपला, च्छो, ( रसायनेने फलति या। 

अयनं च्श्रय उपायो वायस्य तत् । खयदि- | पल् +अच् । टाप् |) इरौतको। एति 
करणम् । चिकाखशेषः॥ 

अथरसायने ईश्वर उवाच । 

^गो श्चं हरितालश्च गन्धकश्च मनःशिलाम् । 

खमं समं एद्ठौत्वा तु यावत् शुष्यति पेषयेत् ॥ 

रुकादश्दिनं यावत् यत्नेन रक्षयेत् शुचि;। 
मक्तेख धूपदौ पादिगेषेदोदु ग्धमिश्चितैः ! 
मन्त्रस्तु ॐ इरिहराय रसायनं किं कुरकुर 
खहा । अयुतजपेनं सिद्धिः । 

तदहृ्टौ गोलकं छत्वा वस्त खाबेश्येत् पुनः| 

ऋहत्तिकां लेपयेत्तस्य च्छा याशुष्कन्तु कारयेत् ॥ 

गत्तं कुर्डे विनिचिप्न परलाश्रकार्वद्धिना। 
च्वालयेदश्यामणशु नान्धथा शकुरोदितम् ॥ 
तद्धस जायते सिह क्कि सिद्धिरुमाकुलम् । 

तान््रपाचचे अभिमध्ये विन्डमाच्रं नियच्छति ॥ 

तत॒श्चणाच्नायते खणे नान्यथा श्रङरोदितम् । 
दातथं गुरुभक्ताय न ददाद श्मानसे। 

सिद्ठपेठ भवेतलिद्धिगेयन्नौलचजापने; ॥ 
यसे कसते न शातं दातं शिवभक्तो । 
अमिसुखं हिजातौनां पाचचकानां विशेषतः 1 

गोप्यं गोप्यं महागोप्यं देवप्नामपि दुलभम् ॥” 
प्रकारान्तरम् । 

“आनय बयत सम्बलं तोलकदयम् । 

रसायनी, 

रमायनश्रे्ः, पु, ( रसायने ओष्ठ; । ) पारदः। 

इति राजनिष॑र्ट; ॥ 

श्लौ, (रसान् तेलादौन् अयत 
प्राभ्नोतोति । अथ +च्युः। ङौष्। ) गुड्न्चौ। 
काकमाची । मदहाकरज्ञः। गोरच्चदुग्धा। 

माँसच्छदा । इति राजनिधंरटः॥ ( मनङ्जिा। 
असया; पथयो यथा,-- 

“मञ्जिष्ा विकसा जिङ्गी समङ्गा कालमेधिका। 

मण्डकपणीं भखौरौ भरू योजनवल्लापि ॥ 
रसायन्यरुखा काला रक्ताङ्गी रक्तयष्टिका। 

भख्ौतकौ च गरौरौ मञ्जूषा वस्तरञ्जिनौ 1” 
इति भावप्रकाध्स्य पूम्गेखर्छे प्रथमे भागे ॥ ) 

रसालं, क्तौ, (रसं आलातौति। चआ+ला+ 
काः । ) सिककम् । बलम् । इति नेदिनौ । 

रसालः, पु, (रसं आलाति रज्ञाति। अ+ ला + 
। ) इच्छुः । अन्नः इवमे; ॥ ( यधा, 

सादह्ि्यदपेये ९०प्ररिच्छ्दे अतिश्योक्रलंङ्ारं। 
प्रागेव इरिणाच्तौणां चित्तसुत्कलिकाकुलम् । 

पाञ्ादुद्धिन्नवकुलरसालसंकंल शियः +” ) 
पनसः; । इति शन्दरन्रावबी ॥ कन्दरम् ॥ 

गोधूमः । पुषडकनामेन्चः। दति राजनि षेशः । 



रसाखा 

रसालखा, स्तौ, ( रसेन अलसा । ) नाडौ। इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

रसाला. स्तौ, (रसान् अआलातौति। खा+ला 

+कः। टाप् ।) रसना) दूञा। विदारौ) इति 

मेदिनं ॥ द्रात्ता। इति शन्दरत्रावलौ॥ शिख- 

रिण । तत्पायः । माव्निता२)। इत्यमरः ॥ 

नस्या; करणप्रकारो यथा,-- 
“चादौ माद्दिषमन्मम्बर हितं दध्याप्कं श्रकंरां 
मुभा प्रस्थयुगोन्मितां शुश्विपटे किञ्विच्च 

कश्चित् ्तिपेत् । 

दुरनाइघनेन खृण्डयम वस्थाल्यां दू खावये- 

देलाबौजलवङ्गचन््रमरि चेवों मेश तद् यो जयेत् ॥ 
भौमेन प्रियभोजनेन रचिता नाजा रसाला 

स्वयं 

ओशन पुरा पुनःपुनरिथं प्रौद्ा समा- 

सादिता) 

खषा येन बखन्तवव्नितदिने सेया पर नित्यश- 

स्तस्य स्यादतिवोटृद्धिरनिशं सनेन्द्रिया्णां 
बलम् ॥ 

मौद्ये तथा श्ररदि ये रविशोषिताङ्गा 
ये च प्रमत्तवनितासुरतातिखिन्नाः। 

ये चापि माग्परिसपेणश्ोशंगाचा- 

स्तषामियं वपुषि पोषण्माशु कुष्धात् ॥ 

रसाला शुक्रलः बल्या रोचन वातपित्तजित् । 
दौपनी हेयो ख्िग्धा मधुरा शिशिरा सरा । 
रक्तपित्तं दटषां दाहकं प्रतिश्यायं विनाशयेत् ।* 

ति राजनिषंण्ट; ॥ 
अपिच) 

^दक्नोग््ाएकमौषदस्बमधुरं खण्डस्य चन्द्रदरते 

प्रस्थं चोद्रपशश्च पञ्च दविषः. युरूपाखतुमभाष- 
कान् । 

रलामाषच्वतुषटयं मरिचतः कथे लवङ्गं तथा 
शला शुक्लपटे शने; करतलेनोन्सश्य विखा- 

वयेत् ॥ 

नद्धा व्टगनाभिचन्दनरसदर्गुरूद पिते 

कर्परेण सुगन्षितं तद्खिखं खलोद्य संश्ाप्र- 
येत्। 

खस्य मथुरेश्वरेख रविता ह्योषा रसाला 
५ 

श्वयं 

भोक्तन्भेन्मधदौ पनौ सखकरौ कान्तेव निब 
प्रिया ५” 

इति भा ष्रकाश्चः॥ 

रसालिदहा, स्तौ, शौगंनाला। इति शन्दचन्दरिका 
चाकुलिया इति भाषा॥ 

रसाल, सौ, (रषान् अलतिया। चा-+ 
ल्ा+कः। डौप्।) पुखकेच्चुः। एति राज- 

निषेगटः 
रसाच्ासा, स्तनौ, पलाग्यलता। 

निषण्ट; ॥ 

रसास्वादः, पु, ( रसस्य ऋाखाद्ः। ) अखर्ड- 

सविकल्या- 

समाध्यारम्भसमये सवि- 

दस्छनवलम्बनेनापि चित्ततः 
नन्द्खादनम् । 

१० 
रसोत्त 

कशूपानन्दास्वादटनं वा। इति वेदान्तसारः ॥#1 

“चतुथे विक्रमा अखश्डति। उक्तसविकल्पक- 
समाश्योकध्ये दिलौय; शन्दाननुविहस््िपुटौ- 
विशिश्स्िन् य आनन्दो बाद्यशन्दादि- 
विषयप्रथश्चभारव्यागप्रयुक्तो नतु ैतन्ध प्रयुक्तः । 
यथा जिधिग्रदणाय प्रत्तस्य गिधिपरि- 

पालकभूतप्रताद्याटतस्य निधिप्राप्रः अभावेभ्पि 
भूताद्यनिद्निटत्तिमात्रेण कोपि मद्ानानन्दो 
भवति तथा सविकल्यकसमाधावखणड वरत्तन व- 

लम्बनेन निद्यागन्द्रसाखाद्नाभावेभ्पिखनिष्ट- 

बाद्यप्रपश्चनिटत्तिजन्धानन्दं सविकल्यकरूपं 

ब्र्षानन्दभ्नमेण खादयति तद्रसाखादनमिव्यधेः। 
लच्चणान्तरमाइह समाघौल्यादि । निल्विकल्यक- 

समाध्यारम्भकाले अनुभ्रूय मानसविकल्प- 

कानन्दद्यागासदिष्छतया पुनस्तस्य वाख्दादनं 

रसास्वाद इव्यथे;।” इति सुबोधन्धास्या 
तद्ौका ॥ 

रसाखादौ, [न्] प, (रषं मधु आख्वादयितु 

्नौलमस्य । अ +खवट् +खिनिः।) भ्नमरः। 
इति शब्दमाला ॥ रसाख्रादविशिरट, चि, 

रसाह्कः, पु, (रसः आहा आख्या वस्य ।) 

छरलद्रवः। इति रत्नमाला ॥ 

रसिकः, पु, (रखोगख्यस्याच्रेति वा । रस + ठन् ।). 
खारसपच्चो । इति राननिषेण्टः; ॥ तुरङ्गः; 
स्तो; इति सारखतः॥ सरसे, चि। इति 
मेदिनो ॥ (यथा, भागवते। १।६।३। 

«पिबत भागवतं रसमालयं 

सहरहो रसिका सेवि भावुका; ॥*) 
रिका, स््ो, (रखिक~+टाप्।) रसाला) 

इच्चुरसः। इति मेदिनो ५ काष्चौ ! रसना! इति 
विश्व; ॥ 

रसिकेश्वरः, पु, ( रसिकानां रसन्चानामौश्ठर; ¦ ) 
श्रोखव्य; । वयथा,-- 

^इन्दावनान्तरे रम्ये रासोतसवससुतसुकम् । 
रासमखलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम् ॥* 

इवि ब्र्ममेवत्तं गणपरलिख्छे २२ अध्यायः ॥ 

इति राज 

(रसिकेखष्टख्च ॥ ) 
रसितं, कौ, (रल श्न्दे +भावे क्तः। ) नेष 

निर्घोषः । इखमर; ॥ रुतम् । | 

जि। इति मेदिनौ॥ 

रसनः; पु, ( रस+उनन्\ ) लगुनः। इति श्न्द्- 
चच्िका॥(विवरणमस्य रसोनश्न्द ज्ञातयम्॥) 

रसेन््रः,) पु, ( रसानां धातुरसानामिन्र; अध; । ) 
परारदः। इति राजनिधेख्ट; ॥ ( यथा, भाव- 
घरकाश्चे।१।१। 

“असाध्यो यो भवैन्रोगो यस नास्ति चिकित्- 
सितम् । 

रसेन्द्रो इन्तितं रोमं नरकुञ्जरवालिनाम् ॥" 
अस्य पर््यायादिकं रसश्रन्द व्रश्यम् ॥) 

रसोत्तमः, पु, ( रेष उत्तमः। यदा, रसः 
उत्तमोभ्स्य ।) सह्गः। इति राजनिषेगटः। 
खहरसख्च॥ 

रसोन 
रसोदवे, क्तौ, (रसात् पारदधातोरुद्धवतीति। 

उत् +्ू+ऋच् । ) दिङ्गुलम् । इति रान- 

जिषेण्टः ॥ रसजाते, चि ॥ 
रसोनः, पु, (रसेनेकेनोनः ।) रसनः । इति राज- 

निषेरटः; ॥ (तस्योत्पत्तियेथा, 

रादोरन्टतचोग्यण लनात्ये पतिता गलात्। 
अच्टतस्य कणा भूमौ ते रसोनत्दमागताः ॥ 
द्विजा नाश्नन्ति तमतो देद्यदेदससुद्धवम् । 
सात्तादग्टतसम्भृते्खासणौः सरसायनम् ॥* 

इति वाभटे उत्तरस्थाने ३२६ अध्यायः ॥ 

“अथ वीय वच्यामि रसोनस्य महामते। 
रसश्च पञभियैक्तो रसोनस्तेन वलितः ॥ 

^दक्रा बातादिश्मनो रसोनो विहितो बुधै 

जाङ्गलानि रसान्छेव भोजनाय प्रदापयेत् ॥ 

इति हारौते कल्पस्थाने टतौयेग्ध्याये ॥ 

अथास्यगुणाः। 

“रसोनोदंदणो उष्य ज्िग्धोष्छ; माचनः 
सरः) 

रमे पाके च कटुकस्तीच्छो मधुरको मतः1 
भखसन्धानछत्कख्ठगो गुरुः पित्ताखटद्धिदः । 
बलवेकरो मेधाड्ितो नेयो रसायनः +” 
षति च्व भावप्रकाशस्य पून्नखर्ड प्रथमे भागे॥ 
अन्धद्िवरणमस्य रसोनकण्रब्टे लश्चनश्यन्दं च 
द्रष्यम् ॥) 

रसोनकः, घ, ( रसोन + स्वायं कन् । ) रसनः । 
तत्पायः । 

^“सणश्ुनस्तु रसोनः स्यादु गन्धो महौषधम् । 
अरिष्टो म्तच्छकन्दश्च बवनेष्ो रसोनकः ॥* 
तस्योत्पत्तियेधा,-- 
^यदा्टतं वैनतेयो जहार सुरखत्तमात् 1 
सदा ततोण्यतदिन्डः सरलो नोभभदद्ुवि ॥ 

पद्मि रसर्य॑क्तो रसेनाग्बन वव्नितः। 

तस्नाद्रसोन इदयक्तो याणां गुणवेदिभिः ॥” 
च्छस्यावयवगुखाः । 

“कटुकश्चापि रेष तिक्तः पञ्च संस्थितः । 

नारे कषाय उदिष्टो नाला लवणः श्छतः। 

बोजेतु सुरः पोक्तो रसस्तद्गुखवेदिभिः ॥” 
अस्य भक्तणगुणाः । 
५“रसोनो हंदयो उष्यो ख्लिरधोषाः पाचनः सरः । 
रसे पाके च कटुकस्तौचणो मधुरको मतः ॥ 
भमसन्धानलछलत्ःकण्डगो गुरु; पित्ताञख्लटदहिदः। 

बलवणंकरो मेधाडितो नेमो रसायनः ॥ 
प्रो गजे ं ज्वर कुश्चिगूल- 

विबन्धगुख्यारखुचिकासश्ोफान् । 

दुर्नामङ्ानलसाटजन्तु- 
समोौरण्छासकफांच न्ति 

मद्यं मांसं तथाश्बश् दितं लशुगसेविनाम् ॥ 
द्यायाममातपं रोषमतिनौरपयो गुडम् । 

रसोनमस्नन् पुरुषस्त्यजेदेतच्चिरन्तरम् ४ 

इति भावप्रकाश्ः॥ 

( तथास्यान्धा विडतियं या,-- 
“अन्टतमथने जात; सुराद्वरयदहो मडान्। 

, ~ वि प 



"व्ल 

रथं, द्धौ, ( रस+“हषिशुषिरखिभ्यः कित् ।* 

रेख, कौ, ( रसात् सक्ताब्रादिपरिपाकात् अगत- 

रस्या 

अद्ार परेनतेयञ्च चच्ना चिदिवं गतः । 
संामश्नमखन्याप्त खमवेगप्रधाविते। 

चारू वेक्ञवंप्राप्र ता ह्यटतविन्दवः 
सक्षत् सन्द् धिते देहे पतितास्तच्र सखिता; 

तस्मात् कालवशाब्नातं दभिन्तं हादग्ाब्दि- 
कम् ॥ 

दिशरुष्काः कानने सना ठच्तकाखप्रतानिकाः। 

तश्ाच्च कानने सन्दे प्रष्टं ग्नं गताः ॥ 
तेषां मध्ये जराग्रस्लो गतिद्धौनो?तिजव्नेर; । 
खयष्टिः सरणिन्तुखः श्रौ णेदन्तावलौ सुखः ॥ 
सक्तस्य चुधापतरेः ऋषिभिस्तच विश्रुतः । 
खोऽपि च्ुधातुरः स्वे पथटद्यकरां मद्षौम् ॥ 
कच्चित् एुण्ययोगेन इष्टवान् विटपान् अभान्। 

नौख्वालसङ्काश्रान् श्राइलान् बहुलान् 
येवि। 

चुधाखंपौड्नेनापि भुक्तवान् साहइलानपि ॥ 

षरसासानन्तरे शुव्कान् षिटपान् तदनन्तरम् । 

शक्तवान् कन्दकान् सोपि मासमेकं तथा 

ऋषिः ॥ 

पञ्चात् सुभि सञ्जाते खं तेक् संस्थिताः । 
सोऽपि टो युवा भूत्वा गतस्तच च यच्नते॥ 
तं दष्टा विखयापन्नाः पप्रच्छः किं छतं त्वया । 
मोक्तवान् सोपि किष्डिच्च खषा तेः ्रापित- 

स्ततः ॥ 
यत्त्वया खादितं द्रथं तदभच्यं दविजातिभिः । 
इुगेन्वमपि चिच्च तस्नाच्जातं रसोगकम् ॥ 
^तेन रसोनकं नाम विख्यातं भुवनत्रये । 
द्टाखनिभं सौम श्रोणेपणे खसडरेत् ॥ 
अद्धापुटे सनिरग्॑नं धारयेत्तन्मह्टामते। 

दाप्रामिदशंनाप्तेन जयते दौयते सवि । 
वर्षसि शिशिरे सेव कारयेन्माच्रया युतम् । 
रामठं जौरके इ च अनमोदाकटच्नयम् ॥ 

इतसौवश्वैलोपेतं ब्रातरोगे विद्नेषतः । 
मातुलुङ्गरसेनापि गूलानाद्े प्रको्चितः; ५५ 

इति इारौते कल्पस्थाने ढतोयेटष्याये ॥ 
्स्याग्धत् दिन्नाभद्यलकारणादिकं रसोगशन्द 
इश्दयम् \) 

रसोपलं, कौ, ( रशवत् पारद इव उपलम् । ) 
मौक्तिकम् । इति त्रिकाण्डशेषः ॥ 

उखा० ३।१२। इति नप्रत्यवः। ) द्रखम्। 

इति लिद्ठान्तकौसद्यासुणादिटत्तिः ॥ 

मिति। रस+ यत् । ) रक्तम् इति शब्द 
चद्दिका॥ ( यथा, मद्टाभारते ।१४।५०।३२। 
“यन्नैव गन्धिनो रस्यं गरूपरं स्वश न्दत् ॥* 
रखयुक्तं, चि : वथा, भगवद्गौतायाम् । १७ ।८ 
“रस्या; च्िग्धा; स्थिरा इद्या आहाराः 

साच्िकप्रिया; ॥*) 

रस्या, स्तौ, ( रसाय हिता। रस् +यत्। टाप्} 
राख ( अस्या; प्रायो बथा, 

१०९ 

रहितं 
ख्लापणौं च सुरसा सुगन्धा अयसो तथा ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पून्नखङ्छ प्रथमे भागे ॥ ) 
पाठा। इति राजनिचंयटः ॥ 

र॑ह,त् क गतौ। इति कविकश्पहमः \ ( 
चुरा०-पर०-सक०-सेदट् । ) रंह्यति रदा 
परयति। इति दुर्गाटासः ॥ 

रुदः, [स्] जौ, ( रम+ “रमे । उखार 
४। २.१३ । इति असन् इगागमश्च । “अदि 

रद्िभ्यामस॒न् शत्यो रह इति धातुप्रदौपः।* 
इ्य॒ज् ज्वलः । ) वैगः। तत्प्रथायः। तर; २ 

रथः ३ श्यद; ४ यवः ५। इत्यमरः ॥ रष; द 
यवनः; अ। इति तदट्टौका॥ (वचा, रदुः। 

२८।३४। 
“न पादपोन्मूलनशक्ति रंह, 
शिलोच्चये च्छेति मारतस्य ॥”) 

दष््, तजि । इति कविकल्यहुमः ॥ (भ्वा०-पर०- 

सक०-सेट् । ) रति खं दौनः । इति दुर्गा- 
हाः ॥ । 

र, इड गत्याम् । इति कविकल्यहुमः॥ (भवार 

आह्म०-लक०-वेट् । ) ९, रं द्यते । इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

रष्,त्ृक्यागे। इति कविकश्पटुमः॥ (यदन्त | 

चुरा०~प्ररण०-सक०-खेट । ) रयति शोकं 
घौरः। इति दुर्गादासः ॥ 

रः, [सृ] जौ, ( रमन्तमख्िन् । रह + “देते च 
» उणा०४।२१४। इति असुनुप्र्यय; । 

इकारश्ान्ताङेग्ः। “रह त्यागे असरादसुनि 

रह इति धातुप्रदौपः इल्युज् ज्वलः; । ) 
निख्जनम् | वत्मथायः। विविक्तः २ विजन; 

छत्रः 8. निःश्रलाकः ५ रषः ६ उपांशुः 9 
इव्रमरः ॥ ( यथा, रघौ । ३।३। 

“तदाननं टतसुरभि दितोश्वरः 

रदस्यपाघ्नाय ग ढप्निमाययौ ॥*) 
तत्वम् । रति; । गुदम् । इति मेदिनो ॥ 

रदः, [स्] च, विजनम् । इव्यमरः॥ 

“रदो निधुबनेएपि ख्याद्रहो गुद्धे नपुखकम् ५५ 
इरति रभसच्ज॥ 

“दे श्रादन्यत्र र होएययं शब्दान्तरं वास्ति सुरत- 
वाचकम् ।” इदुच्लुलः । 8 । २१४ ॥) 

रस्यं, जि, (रसि भवम् । रहस् + दिगादि- 
त्वात् यत् । शखयुष्वुलः । ४।२१४।) गोप- 

नौथम्। रइसि भवम्। इति मेदिनौ अमरख) 
रदस्यरोमस्यशनिषेधो यथा, 

“न सपश; कौडेत खानि खानि न संस्यशेत्। 

रोसाखि च रहस्यानि नाश्ििरेन सद्ा ्रचेत् + 

इति कौर्मं १५ अध्यायः ॥ 
रहस्या, स्तौ, (रस्य +टाप् ।) नदौभेदः। 

इति मेदिगौ ॥ ( वधा, महाभारते ।६।६११८। 
रस्यं गतङ्कम्भां च खरय' च नरेष्ठर् | \*) | 

रास्ता! पाठा । इति राजनिषंख्ट; ॥ 

रदित, चि, ( र+ क्तः!) वव्नितम् | यथा, 
“राज्ञा युक्तरसा रस्या इवा रसनारसा, 

२७५ परण ‰8 

“जातदधतकमादौ च अन्ते च श्टतद्धतकम् । 

राका 

गुरोस्तदरष्दितं छत्वा जपकम्भ समाशच्वरेत् ॥* 
इति तन्त्रसार; ॥ 

अपि च। 

^दिग पनोएन्दश्चाश्विरडितो जन्म्चप्नो भे 
षितः। 

भं भवेदन्दवे शरे योगे्टेवं विचिन्तयेत् ॥* 

षति जातकपद्वति; ॥ 

रा, ल दाने। ग्डशे। इति कविकष्यहमः॥ 
( अदा०-पर०-सखक०-अनिदट् । ) ल, राति। 

इति दुर्गादासः ॥ 
राः; स्वौ, (रा + सम्यदादितवात् किप् ।) विभ्रमः । 

दानम् । इयेकाच्चरकोषः ॥ काष्चनम्। इति 
¶न्दरन्रावलौ ॥ 

राः, [रे] ए, (रा दाने+-^रातै ईँ; ।* उमा 
२। ६६ । इति ड; । ) घनम् । ( यथा, माग- 
चते । ९।२५।३८। 
“चअाल्मानमडु चे चेष ये रायः पशवो 

खडा; १”) 
खणेम् । इव्मरः + शब्दः । इति शन्दरना- 
वलौ ॥ (स्रौ, ओी;ः। यथा, ऋन्वदे। १०। 
११९. । 9 । 
«ख चन्तयदुषख; सुर्य व्वि्रामस्य केतवो 

रामदिन्दन् ॥” 

भचित्रां नानावयें रां रायं श्ियमविन्दन् अल 
भन्त ।* इति तद्भाष्ये सायणः; ॥ ) 

राका, छौ, (रा दाने+“लदाघाराचिकलिभ्यः 
कः ।” उखा०३। ४०। इति कः। वहल- 
वचनादेवन इखः। ) गदौविश्चेषः। (साच 
श्राद्प्लौहौपस्थार्ना नदौनामन्यतमा । यथा, 
भागव्तै। ५।२०।१०॥। 

“तेष वर्षाद्रयो नदख सप्रेवाभिश्चाता; । स॒रखः 

शतश्यङ्गो वामदेवः छन्दः कुदः एष्या 

वपे; सषखश्चविरिति। अनुमतौ खिनोवालौ 
खरख्वतौ डद रजनौ नन्दा राकेति ॥”) 

कच्छूरोगः । नवजातरणःच््ौ । ( रावत दोयते 

देवेभ्य इ वियेस्याम् । इति निषणटौकायां देव 
राजयनल्वा। ५।५।२१। ) सम्यण्न््तियि;। 

षति मेदिनौ \ ( यथा, ऋग्वद । २। ३२।४। 

“राकाम्ं सवां स॒ष्तौहवे 
इटणोतु नः सभगा बोधतुह्मना ४” 

५ संपूण चचरा पौमेमासौ राका ।” दति सार्थः ४ 
राच्चसोषिद्येषः। साच खरस्य भूपेयखायएख 
जननौ । यथा, अहाभारति । ३ । २७४ । १-८। 

साकंख्टय उवाच । 
एलद्त्यस्य तु यः कोधादद्वरे होपभवण्लनिः । 

विश्रवा नाम सक्रोधः ख प्रेभवयसेक्तत । 
बयुधै तन्तु सक्रोधं पितर राचमेश्वरः 
वेर स्तुप्रसादाथे यतते स सदा एप ! ॥ 
स राजराणो लङ्कायां निवखत्ररब्राहनः । 

रा्षषीः प्रददौ तिसः पितुर प्ररिचारिशाः॥ 
ताः खदा तं महाल्मानं सन्तोषयितुसदताः । 
ऋषिं भरतश्राद्ल। बृत्गौतविश्रारदा; ६ 



रात्तसः 

पुष्योत्कटा च राक्ता च माकिनौ च विशा 
परते । 

च्यन्यो? नधस्यदंया राजन् ! अवस्कामाः सम- 
धमाः ॥ 

ख तासां भगवांस्तुष्टो मद्वा प्रददौ वरान् । 
लोकपालोपमान् पुचचनेकेकल्या यथेश्चितान् ॥ 

पृष्योत्कटायां जच्चाति बौ पत्नौ राचवेश्वरौ। 
कुम्भकणेदश्योवौ बशेनाप्रतिमौ सेषि।॥ 
माललिमौी जनयामासु पुच्तमेकं विभौषयम् । 

राकाय मिथुनं जते खर; मूपेख्खा बथा ॥*) 

राचसः, पु, रच्न्सात् रच्च: रच्च खव राश्चसः। 

तत्प्ायः। कौण्पः २ क्रयात् ३ क्रथादः 8 
अस्प; ५ चारः ई राचिष्ठरः 9 राचि- 

न्दर; ८ कन्वरः ६ निकषासमजः; १० यातु- 

धान; ११ परजनः १२ केक्रोतः ९३ यातु १४ 
र्त; १५ इयमरः ॥ सव्यावलः१६ चपाटः९ॐ 

रजनोचरः १८ कौलापाः ९६ वृचवत्ता; २९ 

नक्तश्चरः ९९ पलाश्नौ २९ पलाश; २६९ भूतः 

8) इति शब्दरन्नावलौ + नीलाम्बरः २५ 

क्यषः; २९ कटघर; २७ अभिर; २८ कौला- 

लपा; २६. गरधिष्मयः; ३० । इवि जटाधरः ॥ 

तस्योत्पत्तियथा, 

“रजोमाच्राहल्िकानेव ततोध्न्यां लखे तनुम् । 

लतः चुटू्रह्मणो जाता जच कोपाश्रयात्तत; 

च्चुतचामानन्धाकारंख सोटजद्धगवांस्ततः । 
विरूपाः शसश्चुला जातास्तेरभ्यधावन्त तं 

अभुम् ४ 

नें भो रच्छतामेष स रक्तं राचसास्तु ते \* 
इतिः वह्भिपुराणखम् ॥ #॥ 

अपिच्च) 

“रक्षोगणं क्रोधवशात् खनामानमनौननत् । 
दष्टिणं निवतं तेषां भौमसेनाहतं चयम् ॥” 

इति माद्यं अदिस कथ्चपान्वयनाअ ६ 
च्यभ्वावः॥ # ॥ राच्तवभोव्यान्नानि यथा,-- 

^चुकगोटादुपपन्रश्च व चो च्छिभ न्वितं भवेत् । 

केग्रावपत्रमाधतं माखवश्ठासखवहवै् ४ 

खमि; संसपष्टमनच्रष्ठ भागो दै रक्षसो भवेत् । 
तस्ाजन्ञाल्वा खर्! विष्ठावन्नाच्छतानि वच्नयेत्॥ 

राला नामय प्रोक्तास्ते सुञ्जन्यच्रमोदश्रम्॥ 
इति वामखपुराओे ३६ अध्यायः॥ #॥ 

वेषां विहार; खयलोकादधः । वधा,-- 

< अभ्तोचच्चरा ये च भूतप्रेतपिशाचकाः । 
वण्नेप्रिया सद्रगणासते ततैव चरभ्ति दि ४ 

मोहं विक्रमे शक्तिस्तषां सम्भृतपाभनाम् । 
च्यत ऊद {ह विप्रे राचचलाये छतीवसः 
तेतु ख्धादधः ख्व विद्रन्धह्ववव्जिताः॥ 

इति पाद्म खगेखखछे १५ आध्यायः ॥ # ॥ 
(अनेनाधिशितस्छ रोगिनो ल्यं यथा, 
^“ सक्रोधटष्टि कुटौ सददन्तं खथंश्मम् । 
प्रहरन्तं प्रधावन्तं शब्दन्तं भेरवाननम् ॥ 

च्न्नादिनापि बलिनं नष्टनिद्र निशाचरम्) 

लिजञेव्व मशु तं शूरं शूरं परवभातिखम् ॥ 

१९० 
रात्ता 

सोषणं र क्तमाल्यस््ौरक्तमटामिषप्रियम् । 
इषा रक्तं मांसं वा लानं दश्रनच्छटौ । 

इखन्तमन्रकाले च राक्चषलाधिष्ितं वदेत् ॥* 
इति वागभटे उत्तरस्थाने चतुरयैशध्याये \) 

अषटप्रकारविवाहामागेतविवाइविश्रेषः। यथा, 
^चआसुरो इविणादानाहान्वः समयान्मिथः । 

रासो युहृहरणात् पशा चः कन्यकाच्छलात्” 
इदयदाइ तत्वम् ॥ 

( रतल्लन्न णान्तर्च यथा, मनुः! ३।३३। 

^इत्वा च्छित्वा च भित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं 
खडात। 

प्रसह्य कन्धाष्टरणं राच्चसो विधिरुच्यते ॥* 
राचचसविवाहस्तु चन्नियस्तैव प्र्रस्तः । यथा, 
सच्रैव । ३।२४। 
“चतुरौ ब्रह्मशस्याटान् प्रशस्तान् कवयो विदुः| 
राच्चसं च चिवस्येकं चासुरं वेश्यमूदयोः ॥” 
निन्छप्रजोत्यतिजनकतया तु जाच्ञादयपेचया 

राक्चसाद्िषिवाइस्य गष्डितलमाह तच्चैव । 
३। ४१--४२। 
^इतरेषु च शिख्षु टृशंसानृतवादिनः। 
जायन्ते दुद्रिवादेषु ब्रद्मधम्भदहिघः सुताः॥ 

्निन्दितीः स्त्रौविषाद्ेरनिन्या भवति प्रजा । 
निन्दितैनिन्दिता नखं त्ाचनिन्यान् विव- 

च्जयेत् १ ॥ 

अब्दविष्रोषै, प, जौ। यधा, दृहत्संडिता- 

वाम् । <। ४५। 
५इनद्राणिरैवं दशमं बुगं यत् 

तच्राद्यमन्दं परिधाविसंन्नम् । 

परमादायानन्दमतःपरं थत् 

स्याद्राचचसं चानलसं न्नित ॥* ) 

रच्तःसम्बन्विनि, नि 

राच्चसौ, च्छो, ( राचख+ङौप्।) कौयपौ। 
राच्खपत्नौ । यथा, रघुः । १९ । ६९१ ॥ 

^ट्रष्ा विचिन्वता तैन लकाया रात्तसौटता। 
जानक विषवक्लोभिः परौतैव महौषधिः ५५ ) 
दषा दद्दन्तेति यावत् । इति हेमचन्रः+ 
च्वण्डा श्वोरनामगन्धद्र्यमिति यावत् । इति 

मेदिनी ॥ सायाद्भवैला । बथा,- 

“प्रातःकालो सुूकतास्त्ोन् खङ्गवस्तावरेव तु। 

मध्यादूच्िसङतनैः स्यादपराक्ृस्तत, परम् ॥ 

खायादइच्छिसद्नैः स्यात् श्राह तचन कार- 
येत् । 

राचसौ नामस षैला मद्दिता स््कन्भेसु ॥” 
इति तिथ्यादितत्त्वम् ॥ 

राच्चचेन्रः, व, ( रातच्तखानामिनरः। ) सावगः 
इति चिकाणडश्रोषः\॥ ( राच्चखपतिमान्ने च। 
यथा, महाभारते । १।१५४।१८। 

«धिक् | तवामखति पुख्ामे मम विप्रिय 
कारिखि) 

पूर्वेषां राचसेन्राणां सन्कषामयशस्करि !“ ) 

राका, स्छौ, (लाक्षा) रलयोरोक्यात् लख 
द्रवम् ।) लात्ता। इव्मरः 

रागः 

राख. ऋ श्रोघालमध्योः। एति कविकश्पदुमेः ॥ 
( भवा०-पर०-अकण०्-सकण्च.सेट्  ) श्ोषः 

सोहर द्ितौभावः। अलमर्थो भूषणं सामरथ 
निवारणच। क, अरराखत्। इति दर्गा- 
दासः ॥ 

रागः; पु, ( रञ्जनमिति रल्यतेभ्रनेनेति वा। रञ्च 
+भावे करणे वा चल्। “घलि च भाव- 
करय्योः।* €) ४ । २७। इति नलोपः।) 
माद्छयम् । लोहितादिः । (यथा, कुमारे । 
११.९४ 

रागेख बालारुणकोमलेन 

च्तप्रवालोछमलष्धकार ॥“ ) 

केशादिः। अनुरागः । ( यथा, यायासप्र- 
श्रव्यम् । २७० | 

“^तानवमेद्य छन्नः पररोपद्ितरागमदन- 

सङ्कटिलः । 
कथे रव कामिनोनां न शोभते निभेरः प्रेमा५५) 
गान्धारादिः। बृपः। इति मेदिनौ॥ चशः॥ 

खथः। इति श्ब्दरत्रावलौ॥ लाच्तादिः। 
( यथा, कुमारे । ४।१६। 

^तमिमं कुरु दचिणेतरं 

चरणं निम्नितरागमेद्धि मे ॥» ) 

रक्तिमत्विट् । रञ्जनम् । दति नानाधेरत्र- 
माला । प्रौति;। वया,- 

^वौतरागभयक्रोधस्थितधौम निरुच्यति ॥% 

इति भगवद्गीतान्ोकटौकाया ओीधरखामो ॥ 

तस्य ल्यं यथा,- 

«सुखमप्यधिकं चित्ते सुखत्वगेव रज्यते । 
यतस्तु प्रण्योत्कर्षात स राग इति कौर्ते॥” 

इकजञ्वलनौलमणिः ॥ # ॥ 

( अभिमतविषयाभिलाषः। सतु पण्क्शान्त 

मंत; । यथा, 

५चअविद्यास्लितारागदशाभिनिवैशाः पच्च 
कशाः । रागोप्मिमतविषयाभिलाषः।” इति 

शिशुपालवधटौकायां मल्लिनाथः । ४।५६॥ 
सखालुशयो रागः1” इति पतञ्जलि; । गान- 

शाख्धोयरागा यथा। भरतमते इनुमच्छते 
श्व रागः षड्विधः) तेषां नामानि यथा। 

भैरवः १ कौशिकः २ शिन्रोलः द दौपकः ४ 

मेषां प्र रागिरधः। 
प्र्कमेतैर्षां षट् रागिण्यः । ख्तेषां प्रदयेक- 
मौ एताः रुकेकपु्तभाथा च। कलनाय 
सोमेश्वरमते षडरागा यथा। श्रामः १९ 

वसन्त; २ पश्वमः३ भरव; £ मेघः५ नट 

अथ रागस्य शयुत्प्तिसंस्धास्थानानि 1 

«वरु चेति रज्यन्ते जगच्चितय वर्तिनाम् । 
ति रागा इति कथ्यन्ते सुनिभिभेरतादिभिः ५ 

मोपौभिमौँंतमार मेककं खष्छसन्निधौ 
तेन जातानि रागाणां खषख्ायि तु षोड + 

रागेष्ठ वैष्ठ षट् जिंश्रद्रागा जगति विश्वताः 

। 
। 

शीरागः ५ मेचः ९ । इनुमद्धरतयो भति प्रटेक- 
सोमेच्छरकलि नाथयोग्मेते 

नाराषयः ६} इति नानाखंगौतशाच्छम् +#॥ 



रागः 

कालक्रमेण तचनापि इास रुव तु ठश्यते। 

केच्विददन्ति ते रागाः सरजं सन्तौति निश्चितम् । 
मेरोरुत्तरतः पूर्वै पशिभ दचिरे तथा । 
खसुद्रकरछे ये टेशास्तन्नामौषां प्रचारणा ॥* 
तथा च। अङ्गवङ्गकलिङ्गतेलङ्गभ्रलिङ्गदावङ्ग 

सरङ्गयपलङ्गखेलाङ्गलौवीरकौरकाष्सौरनाभौ- 
रगाह्ौरसिन्बुजालन्धरमगमगधनिषधमलयद्ौ- 
यग जाहयमालवजालवमरुखरन्तोलोत्कलङु 
न्तलसिंइलषरिकेलङेरल-को शलमल्िवालमल्ल- 

भल्लसौ विदलवातकिञ्चातगु नरातगुञ्जरकालञ्जर- 
गौडद्रविडौडान्तर्वदिकाच्चौपाचालसौरादुश- 
चरलौदावरखश्कौकश्रवरूपकामरूप ह रिगभे- 
विदभेदुमैटवाटकौकटदेवेङ्गनटङ्गननाटभोटक- 
वाटकरहाटकर्ण्णटकुन्तिकावन्तिककनकाल- 
कान्धकुजभोजकाम्बोजतोजतुखारविदहारवलौ- 

इारवाजगेदविदेडवाजोकचश्रोकचिगत्तान- 

न्तादिरदेशष रागाः प्रष्वरन्तोति। 
^“यस्य शवणमाचेण रञ्जन्तं सकलाः; प्रजाः। 

सम्याघरञ्जनादहतोस्तेन राग इति खतः ॥४॥ 
चअथरागा;ः। ` 
«आदौ मालवरागेन््रस्ततो मल्लारसं तितः । 
ओरीरागञ्च ततः पञ्चाद्खन्तस्तद्नन्तरम् ॥ 

हिन्दोलश्वाय कर्णाट रुते रागा; षडेव तु ।६। 
षटचिंशद्रागिणौ तच्रक्रमश्चः कथिता मया॥ 
धानसौ मालसौ चैव रामकिरौ च सिन्छुडा । 
आश्ावरौ भैरवौ च मालवस्य प्रिया इमाः ॥६ 
वेलावलौ च पुरवौ कानड्ा माधवी तथा। 

कोड़ा केदारिका चापि मक्षारद्यिता इमाः१६ 
गान्वारौ शुभगा चैव गौरो कौमारिकातथा। 
वेलोयारौ च वैरागौ श्रीरागस्य प्रिया इमाः॥६ 
तुङ्गौ च पश्चमौ चेव ललिता पटमञ्जरौ । 
ुष्जरो च विभाषा च वसन्तस्य प्रिया दमाः॥६ 
मायरौ दौपिका चेव देश्कारौ च पाडिडा। 

बराङ्ौ मोरडाटौ च इन्दोकलस्य प्रिया 
` इमा; ॥६॥ 

मादिका चाथ भूप्रालो रामकेलौ गडा तथा। 
कामोदा चापि कच्छा क्थाटस्य प्रिवा 

इमा; ॥६।२६१४॥ 
पथ कालनियमः। 

“विभाषा लिता चैव कामोदा प्रठमञ्जरौ । 
रामकौरौ रामकेलौ वैलोयारी च गुच्नरौ ॥ 
देशकारौ च शुभगा पश्चमौ च गडा तुडौ। 
भरबौ चाय कौमारी रागिण्यो दश्र षच च। 
र्ता; पूखाह्छकाले चु गौवन्त गावनोत्तमे 
वराद मावरो कोड़ा वैरागी चाथ धानसौ। 
वैलावलौ मोरदहाटौ घप्रेता रागयोषितः 
गेया मध्याद्ककाखे तु वथा भारतभाषितम्॥ 

गान्धारौ दौपिका चैव कल्याणौ एरबौ तथा । 
कानड्ा शारवी चैव गौरौ केदारपाद्िड़ा 
मायरौ मालसी नाटौ भूपालौ सिन्युडा तथा। 
सायाद्भे ताञ्च रएगिरयः प्रगायन्ति चतुदश ॥ 
परुषा वद्तुभरूषाप्या रामास्ते माकूडादवः 

१९१९ 
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प्रदोषै चापराह्ञं च रजन्धां मागगोचराः ॥ 
दश्दणडात् परं राच्नौ सर्वधा गानमीरितम् । 
मेषमक्ञाररागस्य शानं वर्षसि खव्ेदा ४ 

ओपश्चभ्यां समारभ्य यार्वत् जन्मोल्यवं इरे; । 
तावहखन्तरागस्य गानस॒क्तं मनोषिभिः 

श्रक्रोव्यानं समारभ्य यावडर्गामद्ोल्छवम् ! 
गौयते तश्ु्ैनिद्यं मालसी खा मनोर ॥ 
सव्वघामिद् रागाणां रागिखौनाच् समश्च 

रङ्गभूमौ कृपाज्ञायां कालदोषो न विद्यते ॥ 
रागण्चालापयेदादौ तत्यतस्तदमन्तरम् । 
नान्धपनौ प्रगातवया बृपान्नायां न दूषणम् ॥ 
रागा; षड्य रागिण्यः षट्चिंशचार- 

विषहा: । 

आगता ब्रह्मसदनात् ज्र्लाणं ससुपाखते ॥*४॥ 

अथय ध्यानम् । 
^जितभ्विनौश्रुख्ितवक्रपद्यः 
शुकदुसिः इष्डलवान् प्रमत्तः । 

सङ्गोतश्लां भ्रविशन् प्रदोष 

मालाघशो मालवरागराजः ॥ ११४ 
नौलोत्पलं कणे युगे वन्तो 

श्रलामा सकेश्रौ च सुमध्यभागा। 

देषतृखष्टासाम्बु लरम्यवक्रा 
खा धानसौ पद्मस्ष्वारुनेच्ा + १॥ 

करे युता चान्दूणयुग्मरन्या 
इतस्ततश्ारु विलोकयन्तौ 4 
कष्छस्फरन्मोक्तिकरनहारा 
खा मालसौ खंकथिता विच्विच्रा॥२॥ 

भ्रतप्रचामौकरचारुवक्रा 

कणावतंसं कमलं वन्तौ । 

पुष्यं धनुः पष्यशरदेधाना 
श्वन्द्रानना रामकिरौ प्रदिष्टा ॥३॥ 
मेन्रनौलदुतिरखलाचौ 
वादयन्ती कपिलाशयन््रम् । 

विविचरन्नाभरणा सुक 
खा चिन्धुडा कान्तसमो पसं स्था 88४ 

लवाप्रखनटातिविम्बवक्रा 
खकष्ठपद़ं करयोरेधाना । 
छौमांशुकाच्छादितगाच्रयष्टि- 
साश्चावरी रङ्गकिला विदग्धा ॥५।॥ 
सरोवरण्या स्फटिकस्य मन्दिरे 

सरोरदैः श्रकुरमचैयन्तो । 
तालप्रयोगप्रतिरङ्गगौते 

रीतलुरमोरविका खतीयम् ५५६।५५॥ 
अथ मह्नारः। 

^ विद्धार ग्रौलोएतिसुकान्तरेहः 

कान्ताप्रियो धाश्मिकंश्ौ लयुक्तः। 

कामातुरः पिङ्गकलनेचयुग्मो 

मह्लाररागः परियछठत् सवेश; ॥१॥ 

सद्धंतितो तृफल्षलतानिङ्जञ 
छतस्थिति; कान्तसखमागमाय। 

वैकावसौ चवम्यकमौ लिनौ षा 

बाला विच्वित्राभरणा निखक्ता॥१। 

रागः 

र्सु कान्तप्रियमायपचं 

रण्यं वहन्तो कुचकुभ्भयुग्मे । 
इ ादलश्यामतमु; सकामा 

पुरातमै; खा पुरी निरुक्ता \२॥ 
चअशोकट्च्षस्य तथे निष्रखा 

वियोशिनौ वास्कमाश्विताङ्गी। 

विद्रूचिलाङ्गौ जटिलेव बाला 

खा कानड्ा हेमलतेव तन्वो ॥९॥ 

संरथ्य संग गले दधाना 

प्रखूनमाला दयितेन वाला । 

गौरी खकाभ्तानननुम्ितास्या 

खा सुन्दरौ माधविका निकुञ्जे ॥४॥ 

सकच्छ्पौ वादयति खमभत्त- 
मनाधेमभ्यस्यति सम्मुखेन । 
सदैव ताला विष्डिता त्त माला 

कोडा रुला तानवतौ मता बा १५॥ 
खात्वा ससुत्तीयंवतो सदेष्ा 
केश प्रणिष्यम्दितिवारि बिन्दु; । 

निष्योडयन्तो तिमिरांडकान्तं 

केदारिका रक्तपरोधरग्रीः \ ९१४1 
अथ गरीरागः। 

«लौलावतारेख वनान्तराणि 

च्विन्वन् प्रनानि वघखदहायः 

विलास्वेश्ो छतिदियद्त्तिः 
ओीराग रष भ्यिः एथिदयाम् ॥१। 

खत््यासुकाले हमध्यरेये 

अवादयन्त ड पिनाकयन्चम् । 

धाराधराघातुषिचिचिताक्गौ 
ान्धारिका गन्धख्जं निधत्त ॥१॥ 
रखगया सुविचार कौतुकं 
विदधती कषिकोविदकौतुकम् । 
सकविताग्टतभावकद्तत्परा 

भगवतो सुभगा वसुदावा ॥२॥ 

पुष्योदयाने सादंमालोकलापे 
को डन्त्ेवं कोकिलाकाकलौषु । 

रामा शामा खद्गुखागाद मीमा 

ौरौ मौरौ सौरबालोकदिषटा +द॥ 
खङ़ालिकायां स्णुटकोददोभिः 
श्रकाशितायां रजनोविष्ारम्। 

च्यद्धाव काम्मीन समं वसन्तो 

कलोमारिका कामकला वदन्तौ ॥2॥ 

गौरी पादाम्भोजमभ्यचैयन्तौ 
गन्धोद्तं गन्धमाल्य दधघाना। 

नानारनोपायनेभक्तिभाव- 
वलोयारौ कथ्यते बाजिकेयम् ॥५॥ 

उनल्ञासयन्तौ धम्मिल्लं रः स्थान् प्राखवन्धुगा। 

मालतौङ्कखमसग भिवेरागौ रागिनो च्छता१६ 

चमथ वखन्तः 
“चृताङ्कुरेखव छतावतंसो 

विधशमानाख्खनेच्रपड्ः 

पौतास्वरः; काष्ठगचारदेहो 

वखन्तरागो बुवतिभियच्च ॥२॥ 



रागः 

सुब्र्यमानातिसश्ौलयुक्ता 

संक्तालताकल्ित्ारयष्िः 

चताङ्करं पाणिुगे वदन्तौ 

जवारुणाङ्गौ तुड्केरितेयम् ॥१॥ 

संगौतगोषौषु गरिभावं 

समाता शायनसम्यदायैः | 

ख््वाङ्गिनौ नुपुरपादपद्मा 
सा पष्चमौ पश्चमवैदवेत्चतौ ॥२॥ 

उरसि केश चयस्य सुभारं 
विदधती शयनोचल्ितच्चारुवेशम् । 
विलुलितालकवल्िछशाङ्गो 

भासुरा ललिता कथिता बुध; ॥३॥ 

शखोकलापैः परिदहास्यमाना 
वियोगिनौ कान्तवियोगदेहा। 
पौनस्तनौ तेव धराप्रस॒परा 
श्यामा सुकेश्यै पठमञ्जरौयम् ॥४॥ 
कर्णोत्पलालम्बिमधुत्रतालौ 

श्टयोति सा मञ्जुलक्ूचितानि। 
कान्तान्तिकं गन्तुमनाः प्रदोषे 

खा गुष्णरौ वेशकलोचिताङ्गौ ॥५॥ 

अध्यापयन्तौ निनशिष्यट्न्दं 

सङ्गोतश्स््राणि विवैष्वनाभिः;। 

मनोहरा इारलताभिरामा 
समस्तभाषाङ्ुग्रला विग्रषा ॥**६।४॥ 

अथ हिन्दोलः। 

न हासाभिलासेन पतन् एथि्थां 

उव्ापिवस्ततच्तशमालिडन्दः । 

उन्ञोलसङ्गोतरसेविदग्धो 
हिन्दोनरागः कथितो रस्ते; ॥१॥ 

मयुरकेकीञ्चवणोक्लसन्तौ 
मयूरिकाटरयततं किरन्तौ । 

मयुरकान्तोव विति दधाना 
मायूरिका संकयिता गुखः ५११ 
प्रदोषकाणे रसंप्रविष्टा 

पदौपरस्तारुशगाचवस््ा । 

सौमन्तखिन्द्रषिरालमाना 

सरक्तमाच्या किल दौपिकेयम् ॥२॥ 
खां सखौभिषिणने वसन्तौ 
विचिच्रवच्तोलनितभ्बसङ्गा | 

निरौचखमाणाननद्पेणा या 
खा दैश्रकारौ कचिता गुशच्ैः ।३॥ 
मकतदंधाना दरयारविन्दं 
निषेधयन्तौ परदेश्रयानम् । 

पकामदाम्यव्यसुखे निमा 
खा पाडा संकथिता कवीन; ॥४॥ 
कथं टघाना सुर पष्ययुग्भं 
स्फरतसवचोजमनोहराङ्गौ । 
खरानना चारुविलोलनेचा 

वराङ्गनैयं कथिता बड्ारौ ॥५॥ 
उत्पत्रमाचे प्रथमापराधं 

मानं पूनः ऋत्तमनाञ्चौरेय। 
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ऋशुखभावान्नियतं रुदन्तौ 
खा मोरषाटौ इठकेलिर्टा ॥ ६११५ 

अथ कर्याटः। 
नशपायपाखिस्तुरगाधिरूपएो 
मयुरकण्छातिञकच्छकान्तिः। 

स्फरत्सितच्िग्धरसः प्रशान्तः 
कशांटरागो इरितालवं ; ॥१॥ 
चिरं नटन्तं खुभरजक्मध्ये 
संप्राथेयन्ती गटिनं वसन्तम् । 
सगौतताखेष छतावधाना 

नटौ सुश्ाटौपरिधानदेहा ।१॥ 

शखजायकं पष्यलताधिरूप्ना 

इसन्भखो सम्येसदं वदन्तौ । 
खनानि शश्वह्धितनोति सुग्धा 

भरूपालिका सा ख्वलदुत्तरौया ॥९॥ 

अध्यापयन्तौ खुकसारसारोः 

ओरीराम रामेति सवेश्रलच्मौः । 
वामस्त गाद स्वकितां कशः 

ओीरामकेलौ कथिता कवौ; ।३॥ 
विद्धेषवेदग्धावतौ समस्तान् 

कलाविलासेन विमोहयन्तौ । 

हडचरितब्बा परिग्रहा 

वडा प्रलम्बस्तनभारभवया ॥४॥ 
भक्त; चमं पाथसि सन्तरन्तौ 
पयोविष्ारेख सरोरदहाणि। 
विचिन्वतौ सौरभमोदमाना 
कामोदरागिर्छदिता गुचैः ५॥ 

व्याधता नटबृखपरिअमेख 
बाला ललाभिः सदतौ छतादरा । 
नटौनां कल्याणौ कलयति मन्तदस्तौ 

रुयप्रस्थानं सखरिता किद्धिणौ कलापम् ॥६॥ 
अथ रागरागिणौनां भावनिरूपणम् । 

भमालवः कष्य हिन्दोलो मल्लारस्तदनन्तरम् ¦ 
गायन्ति गायका धौर साभन्टेन चतुष्यम् ॥ 
वसन्तो रागः कर्णाट दौ वौरौ भवतः कमात् # 
धानसौ माललौ चेव यैरवौ माधवौ तथा । 
सभगा पश्चमौ नाटौ वैलोयारौ च गुष्णरौ ॥ 
कामोदा चापि क्यायौ कोडङ्ा केदारिका 

वुदौ । 
कौमारौ मायुरौ चेव देशका "च लिना » 
सरामकेलौ च भूपालौ रागिख्यख्ेति विंशति; । 
आनन्दांश्च इति भ्रोक्ठा गौयन्तो गानको विरैः ॥ 
एुरवौ कानड़ा गौर रामकिरौ च दौपिका। 
अाशावरौ विभाषा च वङ्ारौ च गडा तचा। 

ख्ताच्च नव रागिण्यो वौरांओे मानसत्तमम् ॥ 
वैलावलौ च गान्धारौ ललिता प्रठमञ्जरौ । 
वैरागौ रागियौ चापि मोरहाटौ च पाडा, 
करयांश्रा विलानौयात् सपरेता दागयोषितः ॥ 
रागेख रखभागेन षटचिं्द्रागिखोषु च । 
करुथानन्द वौरेषठ ज्ापनाथे मत्यम् ॥* 
इति संगोतदामोदरे शिवनारदखंबारे १।३ 
अध्यायौ ॥ (तथा च सं गौतदरपये । 

रागा 

अथ रागाणासुदधवं दशंयति। 
“शिदश्क्तिखमायोमादूरामाणां सम्भवो भवैत्। 
पश्चास्यात् प्च रागा; स्युः षडस्तु गिरिणा- 

छखखात् ॥ 

सद्योवक्रात्त् ओरीरागो वामदेवाद् वसन्तकः । 
अघोराद् भूत् वतुपुरुषात् प्मो- 

उभवत् ॥ 
शेश्ानास्धान्मेवरागो नाच्यारम्मे शरिवादभूत्। 
गिरिजाया सुखाह्लास्य नडूनारायणोप्भवत् ॥* 

अथ रागवेला। 
«मधुमाधवौ च दे्रास्या भूपालौ मैरवौ 

तथा । 
वैलावलतौ च मल्लारौ वल्लारौ सोमगुष्णेरो ॥ 
धघनागरीमालवग्रीच मेघरागश्च पच्चमः । 
देशकारौ मैरवखख ललिता च वसन्तकः ॥ 
एते रागाः प्रगोयन्ते प्रातरारभ्य निव्यश्ः। 
युष्णेरौ कौशिकश्चैव सादेरौ पठमञ्जरौ ॥ 
रेवा गुणकिरौ चेव मैरवौ रामकिथैपि। 
सौराटौ च तथा गेया प्रथमप्रइरोत्तरम् ॥ 
वैराटौ सोडिका तेव कामोदौ च्च कुड्एयिका। 
गान्वारौ नागश्न्दौ च तया देश्रौ विशनैषतः। 
शङ्कराभरणो गेयो हितौवप्ररात् परम् ॥ 

ओीरागो मालवास्यश्च गौरौ चिवथसं ज्जिका। 
नटृकल्याणसं जख घारङ्गनटकौ तथा ॥ 
सनं नाटाख केदारौ कर्णाच्याभौरिका तथा । 
बड्हंसौ पापौ च ढतीयप्रहरात् परम् । 
अह रा्ावधि शेवा रते रागाः सुखप्रदाः ॥ 
यथोक्तकाल रेते गेया; पूैविधागत; । 

 राजाञ्जया सदा गेयानतु कालं विचारयेत् ५“ 

इति रागवेला) 

अथ ऋतवः । 
नज्ीरागो रागिशौयुक्तः शिश्रे गौय ४ 

बुधे; । 
वसण्त; ससद्धायस्तु वखन्तर्तौ प्रगीयते ४ 
मैरषः सलषायसतु ऋतौ यौ प्रमौयते । 
पश्चमश्तु तथा गेयो रागिख्या खड शारदे ॥ 
मेवरागो रामिशोभिर्य॑क्तो वर्षासु गौयते। 

नहनारायशो रामो राभिणया खड हेमके ॥ 
यथेच्छया वा मातच्याः खन्वर्त॑षु सखपदाः 

इति रागाथां ऋतुनिखंयः। इति सोमेश्वर- 
मतम् ॥ #॥) 

रागचेः, पु, कामदेवः खटिरटच्चः; इति 
मेदिनो । ने, १०६ । फलगुषूंम् । इति श्ब्द्- 
रत्ावलौ ॥ लाचारखः। इति राजनिषेष्डः 

रागच्छन्नः, दै, ( रागेण च्छन्नः । ) कामदेवः । 
इति श्ब्दरलावक्लौ ॥ रागेखाच्छसे, जि ॥ 

रागः, ध, (रागं ददातौति। दा+कः।) 
तैरणोचुपः । दति राजनिषेषटः ॥ रागदातरि, 
चि\ 

रागदाकिः, ए, (रागदा रागप्रदा अकि; पडक्ति- 
यंच ।) मद्रः । इति राजनिषेगरट; ॥ (तिवरय- 
मख्य मद्धरश्न्दे विश्ेयम् ॥ ) 



रागिणी 
रागपृष्यः, प, (रागविश्िषटं रक्तवणे पुष्यं यस्य ।) 

बन्युकः । रक्ताच्ञानः। द्रति राजनिषे्टः ॥ 
रागपुष्यौ, स्तौ, ( रागयुक्तं पुष्यं यस्या; । रौप ।) 

जवा। इति रालनिषेष्ट;॥ ( गुणादयोभ्खख 
जवाशन्टे तथाः \ ) 

रागप्रसवः, पु, ( रागयुक्तो रक्तवणेः प्रसवः पुष्यं 
यस्य ।) बन्धकः । रक्तास्बानः। इति राच- 

निषेर्टः ॥ 

रागयक, [ज् ] प, (रागेण बज्यते इति । युज् + 
किप् ।) माणिक्यम् । इति राजनिषंदटः। कसिं 
खित् पुस्तके रागक इति पाठोएपि विद्यते ॥ 

 रागरव्नः, पु, ( रागो रच्लुरिव यस्य । नायकयोः 
परस्यरानुरागबङ्त्वात्थात्वम् । ) कामदेवः) 

` इति श्न्दरन्रावलौ॥ 
 रागक्ता, स्रौ, (रागस्य जनिका लतेव |) काम- 

देवपनौ। इति जटाधरः ॥ 

रागटन्तः, यु, ( रागस्य इन्त इव । ) कामदेवः । 
इति शब्दमाला ॥ प 

रागषाडवः) पु, दाडिमद्राकषायुक्ततहयुषः । अस्य 
गुखाः। रखुचिकारित्वम् । लघुपाकित्वम् ! वात- 

पित्तकफाविरोधिलश्। इति रालवल्लभः॥ 
( यथा, सुश्रुते । ९। ४६ अध्याये छतान्रवरे । 
जयः पथ्यतमश्चापि सहहयषः लताहतः 

खतु दाडिमण्टदौकायुक्तः स्याद्रागषाड्वः 
सचिष्यो लष्ुपाकश्च दोषाखामविरोधकत् ॥* 
तथास्य गुणाः । 
“लघवो "इया ठष्याः इदा रोगदौपना;। 
ष्या चछभिमच्छटिश्रमक्ना रागषाडवाः; ॥* 

इति च सश्ठुते खचस्थाने ४६. अध्यायः +) , 

रागखचं, कौ, (रागयुक्तं रक्तवणे चम् ।) तुवा- 
जम् । पट्खच्म् । इति मेदिनौ । रे, २६३ ॥ 

रामाङ्गौ, च्छो, (रागविधिष्मङ्गं यस्याः । डौप् ।) 
मञ्जिष्ठा । इति राजनिषंण्टः ॥ 

रागाप्या, खौ, ( रागेख अप्या ! ) मङ्ञिा । 
इति राजनिषेश्टः ॥ 

रामारः, चि, खाशां दवा दाभविसुख; । यया, 

“आशां वखवर्तीं दश्वा यो इन्ति पिथनो जनः। 
ख जौवाथोपि रागारुदेणो दातु दातरि \” 

इति शन्दमाला ॥ 
सागाशनिः, पै, ( रागेषु विषयवाखनास अश्रनि- 

सिवि। ) ब्ध; । इति जिकाषखशरेषः 
रागिणी, च्छ, ( रागोग्ख्तयसखया इति। राग+ 

इनिः । डप् । ) विदग्धा नारौ) इति जटा- 
चरः ॥ मेगकाया च्येषटकन्वा । यथा,-- 
न्रागिखौ नाम संजाता च्या मेनाञ्ता सुने। 

शुभाङ्गो पद्मपच्राच्तौ नौलकृश्ितमहंना ६” 
इति वामनपुराखे ४८ अध्वायः॥ 

लयक्रीनाखी लच्छौः। इति पुराणम् ॥ षड्- 

रागाणां पल्नौ। इति दलायुधः॥ सातु 

हमुमते भरतमते च चिं्रत्रकारा। खोने- 
रमते कक्षिनाथमते च षटचिं्रव्रकारा॥ 

चासां विवरं रागद्यन्दे अथम् ॥ 
186 29 
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राम, [न्] चि, ( रन् + ̂संएचानुरुधेति 1” 
३।२।१४२। इति तच्छीलादिषु षिणन्। 

यद्रा, रागोग्स्यास्लौति। राग +इनिः।) अनु- 
रक्तः। ( यथा, माकंख्डेये । २९ । ४९ । 
^त्वथ्यस्या दूयं रागि भक्ता चान्यो भविष्यति। 
यावच्नौ वमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा वत्त; ॥*) 

कासुकः। इति विश्व; ॥ रङ्क्ता। इति मेदिनौ। 
( विषयाजुरागयुक्तः। सच हिविधः। वथा, 

रेवौभागवते। १।१७। ३७--३८ । ५१ । 
५ विध्यं सब्वेलोकेषु सवच द्विविधो जनः। 
रागौ चेव विरागौ चच तयोचित्तं हिधा पुनः ॥ 
विरागौ चिविधः कामं ज्ञातोग्ज्ञातश्च मध्यमः। 
रागौ च दिविधः प्रोक्तो सखे चतुरस्तथा॥* 
“रागो यस्यास्ति ंखारे स रागौदच्यते भरुवम्। 
दुःखं बह विधं तस्य सुखश्च वि विधं पुन; ॥* 

रक्तवथेविश्िष्टः । यथा, कथासरितृखागरे । 
२१९।६। 

“द्या रषामभावे४पि भङ्कुरभुि रागिणि । 
म सुखे तत्तयो रान्न सद र्िस्तप्निमाययौ ॥”) 
धु, टणघान्यविद्धेषः । तत्पथ्याय;। लाञ्छनः 

बहतरकणिश्; ३ गुच्छकणिश्रः ४) अस्य 

शुखा; । तिक्तत्वम् । मभुरत्वम् । कषायत्वम् । 

प्रौतत्वम् । पित्ताखनाध्ितम् । बल्यल्श्च। 

इति रालनिषेशटः 
राध, ऋ ङ श्रक्तौ। दति कविकल्पदुम ॥ 

(्वा०-अल्म०-अक०-सेट् । }) ऋ, अरराघत् । 

ड, राघते। शक्तिः जमथ्येम् । इति इर्गा- 
दाष; ॥ 

राघवः, पै, ( रघोरप्मिति। रु+अणश्। ) 
रामचमः। (यथा, रघु; । १२। ६२ । 

«रावणावरजा तच राघवं मदनातुरा) 

च्यभिषेदे निदाघार्ता दयालौव मलयहुमम् ॥* 
अलः;। यथा, रषु; । ८।१६। 

4“ यतिपाचिवलिङ्गधारिणौ 
दटप्राते रद्ुराघवौ जते; ॥* 

द्श्रथः । यथा, रामाये । २।६४।२। 
“वधमप्रतिरूपं तु म््भेस्तस्य राघवः । 
विलपञ्नव घमभाल्मा कौ श्ल्याभिदमन्रवौत् ५” 
रषुव॑प्रौयमात्रम् । यथा, तत्रैव । २।६४।२५ । 
५*अपि दद्य कुलं न स्याद्राघवायां कुतो 

भवान् ॥*)} 

खसुद-मशटमद्यविशेषः । दति मेदिनौ॥ वे 

४< ॥ (थथा, शदत्तौ प्रथमपादे दुगे सिंहः 
«स्ति मद्छस्तिमिर्नाम शतयोज नविस्ततः 

तिमिङ्गिकगिखोएप्यल्ति तद् गिलोएप्यस्ि 
राघवः ॥*) 

राघवाय, जौ, ( राघवस्य रामस्य चरितान्तितं 
अयनं शाखम् |) रामायखम् । यथा,- 

«^ सेतिद्ाखपुराखानि राघवायनभारतम्। 

खमा्षिरष्ितान्धेव सन्ति ताति श्रुतानि ते॥* 
दूत्खिप्रराओे वामनप्रादुभावनामाध्यायः॥ 

राङ्लः पु, रखकर्टकः । इति इारावकौ ।६१॥ 

राजकु 
| राङ्वे, कौ, ( रङ्ौ भवम् । रह + ^रङोरमहव्- 

मण् श्व ।” 8।२।१००। इति अश) ) 

ष्टगलोमनाववख्छादि) ततप्याय;। रग 

रोमम् २। पएद्यमरः।२।६।११९॥ रङ्कु 

ग्टगमेदः ततो जाताद्यथे ष्णः पषवोणपि खगा 

षति रूपया मेषादिलोमलमपि कम्बलादि राङ्- 

वम्। इति तङ्ौकावां भरतः ॥ ( यया, महा- 
भारते। २।५०।२३। 

“अशं ख राङ्ुवप्येव पट्जं कीटजन्तया ॥” 
ध, गौः । इति काष्िका॥ राङ्वारतौ, च । 
यथा, महाभारते । ६ । ४४।२६। 

^क्रौष्पारावतनिमेदनैराङ्ुमैरपि 1") 
राङ्गशं, खौ, एएव्यविशरेषः। रङ्गन् इति भाषा) 

चस्य गुणः। रक्तपित्तनाश्िवम् । इति द्र्य 

गुणः ॥ 

राज, ऋण णदौप्रौ। दति कविकल्पदमः ४ 
( भ्वा०-उभर०-अकण सेट् । ) ऋ, अरराजत्। 

स, राजति राजतै। ख, रेजतुः! इति दुर्गा- 

दासः ॥ 

राजकं, कौ, (राजां सदह; । राजन् +-“गोचोत्तो- 
शोरथराजेति ।“ ।२।३६ । इति पन् ।) ठृप- 
खन्द; । इव्मरः! २।८।३॥ यया, माकं- 

देये । १०६. । ६ । 
नछष्टपुषटमतौवासौत् तस्सिन् रालन्यशेषतः । 

रालकं खकलं चचोधां पौरजानपदो जनः ॥* 
राजन् + खार्थे कन् । ) राजनि, पु। (यथा, 
रिव भविष्यपमणि | २४।६। 

“तवाङ्गं तिल; सत्वा श्वभ्यो दास्यामि राजक ॥१ 

राज् + णल् । ) दौभ्रिकारके, चि ॥ 

राजकदम्बः, पु, ( कदम्बानां राजा । राजदन्तादि- 
त्वात् परनिपातः । ) कदम्ब वि्रेषः। यथा, 

कादव्बग्धः प्राटषैरयो नौपो धल कदम्बकः 
कदम्बप्रियकौ रानकदम्नोऽदष्करोएसिकः 

इति जटाधरः 

रालकन्धा, स्तौ, (राः कन्येव ।) केगिकापुष्यम् । 
इति राजनिषेणटः ॥ बृपद्चता च + (यया, भाग- 
वते । ६} ६। ४३ 

«छत; स रालकन्धाभिरेकः पच्चाश्ता वरः १) 

राजककंटी, च्तौ, चौनाककंटौ। इति राच- 
निधैण्ट; ॥ 

राजकंशेरः, पु, ( कशेरूयां राला । राजदन्ताः 
त्वात् परनिपातः! ) भद्रसख्ा। दति राज- 

निधैण्ट; ॥ 

राजकौयः, चि, (राज्रद्दम्। राजन् +“राञ्जः 
कच ।४।२।९४०। इति ढः ककारचखान्ता- 

देशः । ) राजखम्नन्धौ । राजकस्यायं वये 
गिय प्रव्ययेन विद्वः ॥ (यया, कथावरित्धागरे । 

ई६९।२२८। 
^ततस्छदथें रात्रौ ख राजकौयं खरो ययौ ॥*) 

राजकुमारः, पै, ( राज्ञः कुमारः । ) राजपत्च 
तत्र वथेनौयानि घथा,- 
^ङुमारे प्रख्लप्राख्लगोकलावखगु योषाः । 



राजि 
बाद्यालौ खुरलौ रालभक्तिः शुभगतादय; ॥* 

ति कविकल्पलतायाम् १ स्तवकः ॥ 

राजकृष्माखः, पु, वारको । षति जटा- 
धरः; ॥ 

राजकोषातकौ, च्छौ, ( राजप्रिया कोषातकी 1} 
निङ्गाकविश्चेषः। षिवा तोरष् इति इन्दी- 
भाषा॥ तत्पद्याबः;। इस्तिपणिंका २ पोत- 
पष्यिकार धामागेवः ४ केश्रफला ५ महाजाल 

६ सपौतकः 9। अस्या गुणा; । शौतत्वम् । 
च्वरप्रत्वम्। कफवातलत्वश्। इति मदनविनोदः॥ 

राजखव्नरौ, स्तौ, ( राजप्रिया खल्नंरै।) 
अष्टखच्नरौ । पिखखव्नेरिका। ततृपथ्यायः 

राजपिच्डा २ बृपपिखा ३। अस्या गुणाः 

गौल्यलम् । स्वादे हिमत्म् । गुरुत्वम् । पित्त- 
दाहात्तिश्वासभ्रमनाश्ित्वम् । वौदद्धिदत्वश्ड। 
स्ति राजनिधयट; ॥ 

राजगामि, [न् ] चि, (राजानं गच्छतीति। गम् 
+णिनि;। ) राजसम्बन्वि | यथा,- 
“कृतश्च सस॒त्कपं राजगामि च परशुनम् । 
गुरोखालौकनिन्नन्धः समानि त्रफषद्यया ॥* 

इति मानवे ११ अध्यायः ॥ 

“राजनि वा स्सनादौनां परेषां मरणफलदोषा- 
भधानम्“ इति ङंलल्कभट; ॥ अपि च। 

५*चपुच्स्य धनं पन्नयभिगामि तदभावे माटगामि 

तद्भावे भाद्टगामि तदभावे भाद्टपृचगामि 

तदभावे खक्ुल्यगामि तदभावे बन्पुगामि तद~ 

भावै शिष्यगामि तदभावे सहाध्यायिगामि 

तदभावे ब्राञ्चणधंनवव्म राजगामि। इति 
हायभागग्रन्य्टत विष्णु वच्वनम् ॥ 

राजगिरिः, पु, शाकभेदः; । तत्पर्यायः । राजादिः 

२ रानशाकिनौर३ राजशाकनिका ४। अस्य 
गुणा, । रुत्वम् । पित्तनाशित्म्। भ्रीतल- 

त्वम् । स्थलस्य तु अतिश्रोतलत्वम् । अतिरुच्य- 
त्वश्च। इति राजनि्घ॑रटः॥ ( मगघरेश्रस्थः 

पव्वतविश्चेषश्च ॥ ) 

रालम्रौवः, पु, ( राजते इति । राज् + अच् । 
राजा दौपिश्रालिनौ सौवा यस्य । ) मद्व 
विश्चेषः । फलुटर इति भाषा । वयथा,- - 

“फलक स्याचिच्रपली राजयौवो मंदाम॑द; ॥” 
इति चिकारखशरेषः॥ 

राधः, चि, तौच्छः। इति चिकाखश्चेषः; ॥ 

(राजानं इन्तौति। इन् + “राजघ उप- 
संख्यानम् ।* ३।२।५५ । इयस्य वार्तिकोक्ा 
कप्र्येन खा!) राजहन्ता । यधा, 

«व्नर्पदग्धारिपुरानलोष्जसो 
निंलप्रतापे लयं ज्वलद् भुवः । 
प्रदच्चिणोशव्य जयाय ख्या 

रराज नौरालनया स राजघः; ॥* 

इति नैषधे । १।९०॥ 
राजचिङ्धक, क्ती, उपशयः । इति शन्दचन्रिका। 

चिद्भानं ्कीपुविभागकानां राजा दति थुत्- 
पत्त खिद्धम्। 

१९१8४ 
राजद् 

राजजम्बः) स्तौ, ( जम्बनां राजा | राजदन्ता 

दित्वात् परनिपातः। ) पिखखव्नरम्। इति 

मेदिनौ। महाजम्ब्ः । इति राजनिषष्डः 

रानजच्यरा [न्] पु, चयरोगः। “यच्छते पच्यते 
रोगरालत्वात् वच्छा यच्च कड मद्ि न्तः 
स्यादिः चासुखिसिति मन् चवगंदटतौयादिरि्येके 
तदा जच्च भचहसनयोरि्स्य रूपं राजवच्छ- 
श्रब्दोरप्यत्नर ।* इव्यमरटौकायां भरतः \ (अस्य 
विवरणन्तु राजयच्छशब्दे द्रश्यम् ॥) 

राजतं. चि, (रजतस्य विक्रारः;। रजत + ^प्राखि- 

रजतादिभ्योण्म् | ९। इ । १५४। शति 
अमन । ) रजतनिग्नितम् | यथा, 

“सौ वे राजतं तान््रं पिदणां पाच्रसुचते । 
रजतस्य कथा वापि दशनं दानमेव वा ॥” 

इति माद्य १ॐ अध्यायः ॥ 

रजते, कौ ॥ ( यथा, गो° रामायणे ।३।४६।१। 
^तंतुसौतान्डगं ददा षने काश्नसुप्रभम्। 

हेमराजत चिच्राभ्यां पार््वाभ्यां समलङ्कुतम् ५) 

राजतरुः, पु, ( तरूणां राजा । राजदन्तादित्वात् 

परनिपातः। ) कणिकारढचचः । आरधः । 
इति राजनिषेण्टः ॥ ( वथा, सश्चते ।६। ५७। 

“सुस्तादिराजतरुव्गदश्ाङ्गसिद्धेः 
क ये जेयेन्मधुयुते व्विविभैशच लेहे; ॥» ) 

राजतरुणौ, स्वरौ, ( राज्स्तरुणोव । सौन्दयाति- 
शय्यवत्वात् । ) पुष्यविश्रषः। तत्पर्यायः । 
महासा २ बणे पुव्य; ३ अण्लान; 8 अभ्बातकः 
५ सषएग्यः ९ सवयं पष्य; 9 । व्यस्या गुखाः । 
कषायत्वम् । कफकाररित्वम्। चच्चुष्यत्वम् । 

इषेदत्वम् । दत्वम् । सुरभित्म् ¦ सुखवल्लभ- 
त्वञ्च । इति राजनि्धंयट; ॥ 

राजता, स्तौ, राजम् । राजो भाव इव्यय राजन् 
श्न्दात् तल्प्रब्वयेन सिद्धा \ (यथा, कथाखरि- 
त्वागरे । ३६ । ६८। 

^तेन मत्तामसुष्वन्तौमपि सक्राखतां ययौ। 
रत्रङ्टं खकाव्याथं निद््िग्धा {ह राजता ॥*) 

राजतालः, पु, ( राज्ञस्ताल इव । ) गुवाकडत्तः। 

इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

राजतिमिश्रः, पु, सुखाश्च: ।"रति इारावलो ।१८१॥ 
राजतं, जौ, राजता । रज्ञो भाव इव्यय राजन् 

शब्दात् तवप्र्ययेन निष्यन्नम्॥ (यथा, कथा- 

सरित्छागरे। २०।१६१। 

“क्च राजत्वमिलुक्रा ख राजा निर्ध तत् ॥”) 
राजदणः; पु, ( रान्नो दणड; । ) राजश्ासनम् । 

यथा,- 
“ऊमेकाद श वषेस्य पश्चवध।धिकस्य च । 
्वरेट्गुरः सहापि प्रायश्चित्तं विशुद्धये \ 
ततो न्युनतरस्यास्य नापराधो न पातकम्। 

नचास्य राजद्खोःपि प्रायश्धित्तं न विद्यते ॥ 

इति प्रायश्ित्ततत्वष्टताङ्किरो वचनम् ॥ 

राजदन्तः, पु, दन्तानां राजना । ( “राजदन्तादिषठ 
परम् 1 २।२।३१। इति परनिघातः)) 

उपरिश्रणौख्यमध्यव्सिदन्तदयम् । वथा, - 

राजथ 

^“राजदन्तौ तु मध्यस्थायुपरिश्रोणिकौ कचित् 1” 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

राजदेशौयः, पु, ( दईेषदूनो राजा। रान् + 
^दईषरसमाप्तौ कल्य व दश्यदे श्रौ यर; ।*५।३।६७। 
इति देशोयर् । ) रानदेश्यः। राजकल्पः । 
इति द्याकरणम् ॥ 

राजघत्तरकः, ए, ( धत्तूरकाणां राजा। रान- 
दन्तादित्वात् परनिपातः । ) दृच्ह्ुस्तृरः । इति 

कश्चित् राजनिर्व॑ण्ट; ॥ तख पर्याय; रान- 
धुसतूरथन्टे द्र्य ॥ 

राजधम्भः, प. ( राज्ञो धमः!) राज्नः कतैयं 
कम्म । यथा,+-- 
५राजधममान् प्रवद्यामि यथाटत्तो भवैन्नषः। 
सम्भवच् यथा तस्य सिह्िश्च प्ररमा वधा॥ 

ब्राद्धं प्राप्रेन संस्कारं चचियेण यथाविधि। 
सञ्धस्यास्य यथान्यायं कक्षे परिरक्षणम् ॥ 

च्राजके दि लोकेस्िन् स्तो विद्ते भयात्। 

रत्तायेमस्य सरस्य राजानमखटजत् प्रसुः \ 

इनद्रानिलयमाक्ञाणाममेश्च बरुगास्य च्च । 
चन्रविततेशरयोद्धेव मातरा निद शाशतो; ॥ 
यस्नादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निभ्भितो बृपः। 
तस्ादमिभवल्येष सन्वेभूतानि तेजसा 
तप्र्यादिग्यवच्येष चच्ुषि च मनांसि च। 
नवचनं भूवि शक्रोति कश्िद्ष्यभिवोचितुम् । 

सोएमिभेवति वायु सोभ्क; सोमः स घम्भराट्। 
स कुवेरः सवरुणः स महेन्द्र; प्रभावतः ॥ 

बालोभ्पि नावमन्तयो मनुष्य इति भूमिषः। 
महती देवता दषा नररूपेण निति ॥ 

शुकमेव ददव्यमिनेरं दुरुपसपिणम् । 
कुलं दहति राजाग्िः सपशुद्र्यखद्धयम् ॥ 
काय्यं सोपैच्छ शक्तिश्च देशकालौ च तत्ततः । 
कुरते धनम सिद्धये विश्वरूपं पुनःपुनः ॥ 
यस्व प्रसादे पद्मा ओीविजयच् पराक्रमे । 
लुञ्च वसति क्रोधे खञ्तेजोमयो हि खः ॥ 
तं वस्तु इष्टिसंमोहात् स विनश्यल्यसंश्रयम् । 
तस्य ह्याशु विनाशाय राला प्रङ्रुते मनः; ॥ 

तस्नाद्म्नं यमिचेवु स यवस्यन्नराधिपः। 
अनिष्श्चाप्यनिरेषु तं धम्मे न विचालयेत् ॥ 
तस्यायं सजभ्रूतानां गोप्रारं ध्न माल्मजम् । 
जद्तेजोमयं दण्डमद्टजत् पूरेमौश्वरः ॥ 
तस्य स्वां भूतानि स्छावराणि चराणि च । 
भवाद्धोगाय कल्पन्ते खधम्भात्त चलन्ति च ॥ 

तं देशकालौ शक्तिश्च विद्याष्वायेच्छ तत्वतः । 
यथाष्ेतः सं प्रणयेन्नरेष्वन्याय वर्तिषु ॥ 
सराना पुरुषो दषः; सख्नेता श्खिता तच सः। 

चतुर्यामाश्रमाणाख् घम्मस्य प्रतिभूः च्छतः ॥ 
दणठः शास्ति प्रजाः सववा दण्ड रखवाभिरत्तति। 

दण्डः सपे जागत दण्डं धम्मे विदुन्॑धाः ॥ 
समौच्छ स तः सम्यक् सब्ब! रञ्जयति प्रजा; । 
असमौच्य प्रणीतस्तु विनाशयति स्त; ॥ 

यदिन प्रणयेद्राजा दं दच्छाष्वतन््ितः। | 
मूले मद्छानिवापच्यन् दुन्नेलान् बलवत्तरा; ॥ 

। 
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राजध 

अद्रात् काः पुरोडाशं खावलिद्याइविसूया। 
स्वाभ्ब्ड नस्यात् कखिंश्छितप्रवर्तेताधरोत्तरम्। 
सर्वो दख्लितो लोको दुलंभो इ शुचिनेरः। 
दशस्य छि भयात् सब्बे जगद्धोगाय कल्यते ॥ 
देवदानवगन्धव्या रक्तांसि पतगोरगाः । 

तिपि भोगाय कर्पन्ते दखछरोव निपौड्ताः ॥ 
दुष्येयुः स्वर्णञ्च भिदोरन् सव्वसेतवः। 
सब्लोकप्रकोपञ्च भवेदण्डस्य विभ्नमात् ॥ 

बर श्यामो लोदिताच्तो दणखच्चरति पापद्धा। 
प्रास्त न सुद्यन्ति नेता चेत् साधु पश्यति ॥ 

तस्याह; संप्रशेतारं राजानं सल्यवादिनम् । 
समीच्य कारिणं प्राज्ञं धम्भकामाथेकोविदम् ॥ 
तं राजा प्रणयन् सम्यक चिवरःणाभिवद्वंति। 
कामाल्मा विषमः द्रौ दखनेव निहन्यते ॥ 

दको हि सुमहत्तेजो दुद्धरखखाछतात्मभिः 
धम्भाद्िश्रलितं दन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥ 

ततो इगंष्च राष्ख लोकश्च सचराचरम् । 
अन्तरोचचगतांद्चेव सुनौन् देवांश पौोडयेत् ॥ 
सोएसहायेन खेन लुज्धनाकछतबुदह्धिना । 
न श्रक्यो न्यायतो नेतु" सक्तेन विषयेषु च ॥ 

शुचिना सद्यसन्धन यथाश्रास्त्रादुसारिणा। 
प्रथेतु" शक्यते दण्डः सुसद्टायेन धौमता॥ 

स्वरादरे न्यायङत्तः स्याद्द श्रचदु। 
सद्न्खनिश्षः च्िग्धषु लाद्चणेषु चमान्वितः॥ 

खव॑ंडत्तस्य पते; शिलोज्छनापि जौवतः। 
विस्लौग्यते यशो लोकं सेलविन्द्रिवाम्भ[खि।॥ 
परतस्तु विपरसैतस्य नृपतेरजितात्मनः । 

सं च्िप्यते यशो लोके टतविन्दररिवाम्भसि ॥ 
खे से धम्मं निविष्टानां सर्नवैषामनुपूनवश्रः। 
वर्णानामाश्रमाणाच्च राजा खृोग्भिरन्तिता ॥ 

तेन यद्यत् स्न केयं रचता प्रलाः । 
तत्तद्वोएं पवच्याभि यथावदनुपून्नशः 
ज्नाद्णान् पर्थ॑पासैत प्रातरुल्याय पाथिवः 

च्रेविदाटद्वान् विडुषस्ति तषश्च शसने ॥ 

उद्वां ख निद्यं सेवेत विप्रान् वेदविदः शुचोन्। 
इद्वसेबौ हि सततं रच्तोभिरपि पून्यते॥ 
तेभ्यो एवि गच्छेद् विनयं विनीताह्मापि नि्यशः । 
विनौताल्मा हि दृपतिन विनश्यति किं ्ित् । 
बह वोएविनयान्र्टा राजानः सपरिच्छदाः। 
वनस्था अपि राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे ॥ 

वेणो विनष्टोएविनयान्नदुषश्ेव पाथिंवः। 
्ञसो यवनद्धेव सुसुखो निमिरेव च ॥ 
एथुस्तु विनयाद्राच्यं प्राप्रवान् मनुरेव च। 

कुषैरष्च धनेश्वयये जा ग्यष्दोव गाधिजः 
च विद्यभ्यस्लरयीं विद्यां दखनोतिच्च शाश्वतम् । 

चआन्वौचिकौखाल्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः। 

इन्द्रियाणां लये योगं समातिदि वानिश्म् । 
जितेन्ियो हि श्कोति वे श्थापायतु' प्रलाः ॥ 
द्र कामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधनानि च। 
असखनानि दुरन्तानि प्रयन्नेन विवव्नयेत् ॥ 

कामजेषु प्रसक्तो हि असनेषु महौपतिः। 

विबन्यते7पेघमभाभ्यां कोधनेष्वाल्ममेव तु ॥ 

१९१५ 
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गयात्तो दिवाखश्न; प्ररौबाद; स्तियो मदः ` 
तौचिकं ठथोच्या चच कामजो दशको गणः॥ 
पिश्वन्यं साहसं द्रोह र्षाधयाधेदूदणम् । 
वाम्द्ण्डलच्च पारुष्यं क्रोधलजोएपि गणोए्टकः ॥ 
इथोरप्येतयोमलं यं सव्व कवयो विदु; । 
तं यत्नेन जयेक्लोभं तच्नावैतावभौ गणौ ॥ 

प्ानमत्तास्ियश्चेव न्टगवा च यथाक्रमम् । 

खतत् कटतमं विव्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ 

दण्डस्य पातनद्धेव वाक्पारुष्याधंदूषयो। 
क्रोधलेएपि गणे विद्यात् कषटमेतच्चिकं सदा ॥ 
सप्रकस्यास्य वर्गस्य सन्दरैवानुषङ्गिणः। 
पूवे पूब्बे गुरुतरं विद्याह्यरसनमात्वबान् ॥ 
असनस्य च न्टलोख सनं कंषटसुच्यते । 

वयसन्धघोण्घो व्रलति खभ्धाव्ययसनौ ग्टतः ॥ 

मौलान् श्ाख्विदः शूरान् लबलच्वान् कुलोद्- 
गतान् । 

सचिवान् सप्त चाष्टौ वा प्रञननौंत प्ररी{चितान्। 
अपि यन् सुकरं कम्मे तदप्येकेन दुष्करम् । 
विशेषतो सद्टायेन किन्तु राच्यं महोदयम् ॥ 

मै; सादं त्िन्तयेन्नि्यं सामान्धं सन्धिवियरहम्। 
स्थानं ससदयं गु्षिं लबप्रशमनानि च ॥ 

तेषां खं खमभिप्रायस्षपलभ्य एयक यक । 

समस्तानाष्च काय्यसु.विद्ध्याह्नतमात्मनः॥ 

सव्वषान्तु विश्िरन न्राह्मगोन विपश्िता। 

मन्त्रयेत् परमं मन्तं राजा षाड़गुणयसं युतम् ॥ 

निद्यं तिन् समाश्वस्तः सकायाणि निःत्ति- 
पेत् । 

तैन खाद्धै विनिश्चित्य ततः कम्म समारमेत् ॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वौँत श्रन्वौन् प्रान्तानवस्थितान् । 

सम्बगथैसमादहत्तनमाव्यान् सुपरौश्वितान् ॥ 
निन्धत्तंतास्य यावद्धिरिति कत्तैयता वृभिः। 
तावतोपतन्दितान् दन्तान् प्रकु्बौँंत विचन्त- 

णान् ॥ 

तेषामयं नियु्नौत शूरान् टचान् कुलोद्तान्। 
शुचौनाकरकरम्मान्ते भौरूनन्तत्निवेश्रने ॥ 
दत्वैव प्रकुर्वीत सञ्छश्यास्त्रविश्रारदम्। 

इङ्गिताकारवचेषश््ञं शुचिं दकं कुलोहतम् ॥ 
अनुरक्तः खुचिदंचः च्छतिमान् देशकालवित् । 
वपृ्मान् वौतभौर्व्वाम्मौ दूतो रान्न प्रग्रस्यते॥ 
-अमाध्े दरू आयत्तो दर पेनयिकी क्रिया। 
कृपतौ कोषरापे च दूते सन्धिविपश्ययौ ॥ 
दूत ख्व दि सन्धत्ते भिनत्तयव च संहतान् ॥ 
दूतस्तत् कुरूते कम्मे भिद्यन्ते येनवानवा 

सख विद्यादस्य छथघु निगषटङ्गितचेचितः। 

आकारमिङ्गितं चेष्टा श्रेष्ठ च व्िकौषितम् ॥ 

जुह्धा च सवे तत्त्वेन परराजचिकौ्षितम्। 
तथा प्रयलमातिरद्वथाल्मानं न पौड्येत् } 
जाङ्गलं शस्यसम्यनमायप्रायमनाविललम् । 

रम्यमानतसामन्तं खाजौव्य' देग्रमावखेत् ॥ 

धन्वदुग म्धीदुम मबदु्गे वाचमेव वा। 
बडु िरिदुगे वा खमाधिद्य वसेत् पुरम् ॥ 
सर्ववे तु प्रयतेन भिरिदुगे समाश्रयेत्। 

राजथ 

रां हि बह्गुरेन गिरिढुगे विश्रष्यते ! 
चौणयाव्यान्धाश्ितासवेषां स्टगगतशखयाश्चराः । 

च्रौर्य॒त्तरागि क्रमशः क्नवङ्गमनरामराः । 
वथा दुर्गाश्ितानेतान्नोपद्डिंसन्ति ए्रच्रवः। 
तथारयो न हिंसन्ति नृपं दुगेसमाश्चितम् ॥ 

रुकः; श्रतं योधयति प्राकारष्यो धनुहधेरः। 
शत दशसहस्राणि तस्ाद्द्गं विधौयते 
तत् स्यादाटुधसम्यन्नं धनधान्येन वादनैः 

त्राक्मण; शिल्िभिवन््ेयवसेनोद्फेन च ॥ 

तस्य मध्ये सुपथाप्त' कारयेटूरहमात्मनः । 
गुप्र' सनतक खभ जलटचसमन्वितम् ॥ # ॥ 

तदध्ास्योददेद्धाग्यां सवणा ल्तणान्विताम् । 

ले मदति सम्भूतां छदां रूपगुणान्विताम् 
पुरोहितश्च कुवीत टणयादेव चल्विजम् । 
तैभ्स्य गृह्याणि कम्माणि कु्य्॑व्देतानिकानिनच्\ 
यजेत राजा क्रतुभिखिविधराप्रदत्तिण। 

धम्मयष्धेव विप्रभ्यो दद्याद्धोगान् घनानि तच ॥ 
सां वह्मरिकमापेश्च राद्ादाहारयेहलिम् । 
स्याच्ाख्नायपरो लोके वत्तंत पिवन् रषु! 
अध्यत्तान् विविधान् कुयात् तत्र तत्र विपः 

शिलः) 

तेग्ख सञ्वाण्यवेन्ेरन् वणां काथ्ाणि कुन्व- 

ताम् ॥ 

अटत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजको भवेत् । 
बृपाणामन्नयो दयेष निधिर््राद्नोएभिघधौयते ॥ 

नतंस्तेनान चामिच्रा हरन्ति न च नश्यनि। 

तस्माद्राज्ञा निधातयो ब्राह्मशेव्व्तयो निधिः। 
नस्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कद्डित्ित् । 

वरिष्टमम्ििद्ोतरेभ्यो ब्राह्मणस्य सुखे हलम् १ 
सममब्राह्मणे दानं दिगुणं ्ास्षगात्रवे। 
प्राधौते शतसाङस्रमरन्तं वेदथारगे ॥ 

पात्रस्य दि विश्ोकेय शरह्धानतयेव च। 
अल्पं दा बहक का पद्य दानस्यावाप्यते फलम् ॥ 
समोत्तमाधम राजा त्वात; पालयन् प्रजाः । 

न निवर्तत संयामात् चान्तं धम्भमलुखरन् ॥ 
सं खारेष्वनिवत्तित्व' प्रजानाद्धेव पालनम् । 
सुषा ब्रा्षणानाख् राज्ञां श्रयस्करं परम् । 

आहवेषु मियोभ्न्योन्यं जिघांसन्तो महीच्िनः। 
बुध्यमानाः परं शक्या खग यान्त्यपराडस्खाः। 
न कूटे रायुधे हन्यात् युध्यमानो रणे रिपून् । 

न कखिभिर्नापि दिग्धेन खिच्वलिततेजने; ॥ 

नच इन्धात् खलारूएंन कौवं न लता- 

ञ्जलिम्) 

न सुक्तकेश्ं नासौनं नं तवास्मौति वादिनम् ॥ 

न सुप्र न विसन्नाहं न नस' न निरायुधम् । 
नायुध्यमानं पश्चन्तं न परेण समागतम् ॥ 
नायुधथसनप्राप्र' नाते नातिपरच्ततम् | 

न भौतं न पराडत्तं सतां धम्भमनुखरन् ॥ 
यस्तु भौतः पराटत्तः संखामे हन्यते परैः 
भर्त॑यदव्कतं किश्ित्तत् सव्ये प्रतिपद्यते ॥ 
यच्वास्य सुरतं किख्चिदसुच्राधसुपाच्नितम्। 

भक्ती तत् सर्वमादत्ते पराटत्तदतस्य तु ॥ #॥ 
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रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पन् च््ियः। 
सद्र्याणि कुप्यश्च यो यच्जयति तस्य तत् ॥ 

राज्ञ ददुरुहारमियेषा पदिकौ श्ुनिः। 
राजना च सजयोधेभ्यो दातयमश्टयग् चितम् ॥ 
ख्षोभ्नुपस्कतः पोक्तो योधधन्भः सनातनः] 
असमाइम्मात्न च्यवैत चत्ियो क्तन् रयी रिपून् ॥ 
अलब्तेव लिश्येत लब्धं रेत् प्रयत्रतः। 
रचितं बष्ुयेखेव डं पाञ्रषु निःचिपेत् ॥ 
खुतच्चतुत्विधं विद्यात् पुरुषा प्रयोजनम् । 
अस्य निद्यमनुष्टानं सम्यक् कुन्यादतन्दरितः;॥ 

अलथमिक्छ्हणटन लब्धं रचेदवेच्तया । 
रचितं वहंयेद् ष्ठा उषं दानेन निः तविपेत् 1 # 
नियसुदतदण्डः स्याच्चिद्यं विटतपौरुषः । 
निद्यं संडतसखं वार्यो नित्यं द्द्रानुसाशरेः ॥ 

नित्यसुद्यतद्ष्डस्य छतस्रसुदिजते जगत् । 

लसमात् सञ्ाणि भूतानि दखनेव प्रसाधयेत् ॥ 

मराययेव वत्तत न कथश्चन मायया । 
सुद गतारिप्रयुक्ताश्च मायां नित्यं खसटतः॥ 

नास्य च्छिद्रं परो विद्याहिद्याच्छिद' परस्य तु। 

हेत् कूम्मि इवाङ्गानि रचेदिवरमालनः॥ 
वकव्िन्तयेदेर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् । 
उकवच्ावलुभ्येत शशवच्च विनिष्यतेत् ॥ 
ख्व पिज्ञयमानस्य येएस्यस्युः परिपन्थिनः। 
तानानयेद्वशं सर्व्वान् सामादिभिरुपकरमे;॥ 
यदितेतुनतिष्ेयुरुपाव; प्रथमेस्तिभिः.। 
दण्डमेव प्रसहोताञ्नकनयेशमानयेत् ॥ 
खामादोनासपायानां चतुर्णामपि पर्डिताः। 
खामदण्छौ प्रशंसन्ति भिदं राद्ाभिदडधये + 
यथोद्धरति निर्दाता कक्तं धान्यद्च रच्चति। 
वथा रच्ेनृढरपो रषु इन्धा परिपन्थिनः ।॥ 

मोहाव्राजा खरादं यः कथेयलयनवेच्या । 
सोपचिराद्शश्यते राच्याच्लोविताश्च सबान्धवः 
शरौरकषेणात् पाख; सोयन्ते प्राणिना यया। 
लथा रान्नामपि प्राक त्ोयन्ते राद्कपेणात् ॥ 
राशय संदे निलयं विधानमिदमप्वरेत् । 
ससंरुचोतराद्ो हि पाथिवः सुखमेधते ॥ 
इयोख्याखं पच्चानां मध्ये गुद्छमधिष्ितम् । 
सथा यामश्चतागाश् कुर््याद्राङुस्य खं गदम् 

यामस्याधिपतिं कुर्याद श य्रामपतिं तथा । 

विभ्रतीं शतेश् सहस्रपतिमेव च ॥ 
यामे दोषान् खसुत्पन्रान् यामिक; श्ननक्तेः 

स्वयम् । 
श्लेदुग्ामदशेशाय ददरे्ो विशतौश्िनम् ॥ 
विंप्रतौशस्तु तल्सन्े शतै शाय निवेदयेत् । 
शसदूयामश्रतेशस्तु सदशषपरतये खयम् ॥ 
यानि राजप्रदेयानि प्रद्य्ं मामवाखिभिः 

च्यन्रपानेन्धनादौनि सामिकस्तान्यवाभ्रयात् ॥ 

दशौ कुलन्तु सङ्धौत विंश्रौ प्च कुलानि च। 
साम ग्रामश्नताध्यन्तः खदख्राधिप्तिः परम् । 

तेषां चाभ्यायि कार््याखि एक कार्याणि चैव 
डि। 

राज्ोभश्व; खवविवः खिग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः 1 
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नगरे नगरे वेकं शुर््थांत् खन्धायन्दिन्तकम् । 
उचः स्थानं घोररूपं नच्तचाणामिव यम् । 
सताननुपरिक्रामेत् सखानेव सद्ा खयम् | 

तेषां त्तं परिणयेत् सभ्वयाद घु त्वरे; + 

रान्नो हिर च्षाधिक्षताः परसखादायिनः श्डाः। 
भ्टव्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रचचेदिमाः परजा; ५ 
चे का्थिक्ञेभ्योऽमेव रुक्ञीयुः पापचेतसः । 
तेषां समखमादाय राजा कुर्यात् प्रवासनम् ॥ 

राजकम्मसु युक्तानां स्रीणां सेष्यलनस्य चच । 

प्रवद्ध कल्ययेदृटत्ति स्थागकम्भागुरूपतः ॥ 
पणो देयोग्वज्ञष्टस्य ड त॒लछष्टस्य वैतनम् । 

षारमासिकस्तथाच्छादो धान्त्रोणस्तु 

मासिकः॥# ॥ 
क्रयविक्रयमध्वानं भक्तश्च सपरिद्ययम् | 

योगन्चेमश् संप्र बणिजो दापयेत् करान् ॥ 
यथा फलेन युष्येत. राजा कत्ता च कम्णाम् । 
तथावेच्छ ब्रपो राद कश्पयेत् सततं करान् ॥ 
यथाल्याल्य मदन्त्याद्यं बार्ग्योको वह्म षट्पदाः । 

तथाल्याल्यो खडौतच्यो राङाद्राज्नान्दिकः 
करः; ॥ 

पश्चाश्रद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । 

धान्धानामदटमो भागः षष्टोहादण्र्वकवा॥ 

अाददौताय षड्भागं दरमांखमधुसपिषाम् । 
गन्धौषधिरसानाश् लपुष्यपरजस्य "च ॥ 
पच्रश्चाकढणानाश् प्ेदलस्य च चमभखाम् । 
ग्टग्सयानाच् भाण्डानां खन्स्याश्समयस्य च ॥ 

ज्ियमाणोप्प्याददौत न राला योच्नियात्करम्। 

न चच्ुधास्य संसौदेत् ओ्रोचरियो विषये वखन् ॥ 
यस्य राज्ञस्तु विषये ओचियः सीदति चुधा । 

तस्यापि ततच्छुधा राषुमख्िरेणेव सीदति ॥ 
श्वतवित्ते विदित्वास्य त्ति धन्यां प्रकल्पयेत् । 
खंरचेत् स्यतद्येनं पिता पुच्चभिवौरसम् ॥ 
खंरच्यमाणो राना यं कुरते धमममन्वषहम् । 
तेनायुदंते राज्ञो द्रविणं रादमेव च ॥ 
यक्किख्डिद्पि वधेस्य दापयेत् करसं जितम् । 
अवहारेख णोवन्तं राजा रादु एयर जनम् ॥ 
कारुकान् श्िख्पिमख्ेव द्रंखात्रोपलीविनः। 

रखुककां कारयेत कम्मे मासि मासि मश्लोपतिः + 

गो्छन्दादालनो खलं परेषाष्ठएतिष्यया । 
उच्छिन्दन् ह्यात्मनो खलमाह्मानं तांच पौड 

येत् ५ 
सौच्छचेद दुस्त कार्थं वौच्य मही 

पतिः । 

लौ च्छ्व न्टद्श्चेव २ाजा भवति सम्मतः ॥ 
च्मात्यसुस्ं घमं प्राज्ञं शान्तं कुलोद्गतम् । 
ख्या पयेदासने त्न खिन्नः कार्ये चये बृणाम् + 
रवं सव्व विधायेदमिति कर्तैदयमाल्मनः । 

युक्तख्वाप्रमत्तश्चै पररच्दिमाः प्रजा, 

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ाद्िवन्ते दस्युभिः प्रजा; 
सपश्यतः सन्त्यस्य चतः स नतु जोवति। 

्च्ियस्य परो धम्मे; प्रलानामेव पालनम् । 
निदिंश्पलभोक्ता इ राला धर्ममय च्यते । 

राजध 

उत्थाय पिमे यामे टतश्रौ वः खमाद्ितः । 
इताभि्राकणंचःच्य प्रविशेत् ख शुभां खभाम्॥ 
तच्र स्थितः प्रजाः सर्व्वा; प्रतिनन्दय विसब्लंयेत् । 
विद्धच्य च प्रजा; सना मन््रयेत् सद मन्तिभिः॥ 

गिरिष्ष्ं समार्य प्रासादं वा रश्ोगतः। 
अरण्य निःशलाके वा मन््येद विभाषितः ॥ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य एयम् जना; । 

सछत्रं एथिवों सुद्क्तं कोषष्ौनोभ्पि 
पाधिवः॥ 

जङसकान्धवधिरंस्तिथगयोनान् वयोगतान् । 
स्तौन्देच्छयाधितयङ्गान् मन्रकालेठपसारयेत् ॥ 
भिन्दन्यवमता मन्तरं सेगयोनास्तयेव चच । 
स््ियश्चव विश्रोषेख तस्ात्तचाहतो भवैत् ॥ 

मध्यन्दिनेएडराच्रे वा विश्रान्तो विगतक्ञमः 

चिन्तयेहन्भकामार्थान् सादं तैरेक खववा॥ 
परस्प्रविख्हानां तेषा ससुपाच्लंनम् । 
कन्यानां सम्यदानष्च कुमाराणा् रच्तयम् ॥ 

दूतसंप्रषशश्धेव कायश्चोषं तथेव च। 
च्यन्तःपुरप्रचारण्च प्रिधौना्च चेटितम् ६ 

छत् खं चाष्टविधं कम्भ पश्चवगेष् तत्वतः । 
च्यनुरागापरागौ च प्रचारः मलस्य च्च ॥ 
मध्यमस्य प्रचार विजिगौषोख चे षतम् । 

उदासौनप्रचारष् शच्रोद्धेव प्रयतः \ # ॥ 
र्ता: प्रकछतयो खलं मखलस्य समासतः । 

च्यद्ौ चान्या; समाख्याता दादघनेवतु वताः 
ष्धताः॥ 

अमाद्यराङ्दर्गाथेदण्डाख्याः पश्च चापराः । 
प्रयेकं कथिता द्योताः खं पेय दिखप्रतिः ॥ 
च्यनन्तरमरिं विद्यादरिखेविनमेव च । 

चऋअरेरनम्तरं मिच्रसुदासौनबं तयोः; परम् ४ 

तान खबवानभिसब्दध्यात् खामादिभिरपक्रमैः । 
कस्त सेव समस्तो पौरवेण गयेन श्व ॥ 
सन्विष्छ विग्षष्छेव यानमासनमेव । 

रेधीभावं खं यश्च षड् गुखांखम्तयेत् सदा ॥ 
याज सन्धिं वियहमेव च । 

काये वौच्य प्रबुञ्लौस रधं सुं श्रयमेव च ॥ 
खन्विन्तु दिविधं विद्याद्राजा विग्रष्मेव च) 

उभे यानासने चेव दिविधः संञ्रयः खतः ॥ 
खमानयानकम्भा च विपरौतस्तयेव च । 
सदात्वायतिसं युक्त; सन्धिरेयो हिल ॥ 
ख्यंछतख् कागधाघंमकाले काल'रववा। 
भिचरस्थ चेवापलते दिविधो वियः छतः ॥ 
रुका[किनञ्चात्ययिकं कार्यं परापे यदच्छया। 
संहतस्य च मित्रेख ह्िविधं यानसुच्यते ॥ 
तोण्स्य तेव क्रमशो रेवात् पूतेन वा। 
भिन्नस्य चानुरोधेन दिविधं श्छतमासनम् ॥ 

बलस्य स्डाभिनश्धेव स्थिति; काथयाेखिहये । 
दिविधं कौरैपते देधं षाड गुख्यगुखवेदभिः ॥ 
अयेखम्यादनाथे् पौदयमानस्य शन्रुभिः। 
साधष यपदेश्राथे दिविध; शंश्रयः स्छतः ॥#॥ 
यदावगच्छद्ायत्ामाधिक्वं भ्रवमाल्मनः। 

तद! चाल्पिकां पोडां तदा बन्धं यमात् । 

(१ ^ - जाः + 
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नदाते तत्काले । 

"कद्ग प्रहृष्टा मन्धेत सन्धास्तु प्रकतीभ्शम् । 
अद्युच्छरितं तथाक्मानं तदा कुर्वत विग्रहम् ॥ 

यद् मन्यत भावेन ष्टं पुष्टं वलं खकम्। 

प्ररस्य विषरौतश्च तदा यायाद्िप परति॥ 
यदातुस्यात् परिक्तौणो वाहनेन वलेन च। 

तदाखौत प्रयत्नेन श्रनकैः सान्त्वयन्नरीन् ४ 

मन्येतारिं यदा राजा खव्या बलवत्तरम् । 
तदा दिधा बलं कृत्वा साधयेत् कामात्मनः ॥ 

यदा परवलानान्तु गभनौयतसमो भवेत् । 
तदा तु संश्रयेव् चिप्रं धाम्निकं बलिनं बृपम्॥ 
नियं प्रकतीनाख्च कुद योएरिवलस्य च । 

उप्रसेवेत तं निव्य सवययतेुस" यथा॥ 

यदि तत्रापि संपश्यत् दोषं संश्रयकारितम् । 

सुदद्मेवं तत्रापि निविश्रङ्कः समाश्वरेत् \ 
सर्व्वोपायेस्तथा कुश्ान्नीतिज्नः एथिवी पतिः । 
यथास्याभ्यधिका न स्यरमिंतोद्ासौनशरज्वः॥ 
चायतिं सञ्खकाणां तदाल विश्वारयेत्। 

अतीताना सर्वां गुणदोषौ च तत्वतः ॥ 
यद्या गुणदो षन्नस्तदात्वे चिप्रनिश्चयः। 
अतौते कायश्चेष्ः शच्चभि्नाभिभूयते ॥ 
ययनं नाभिसन्दध्युनिन्नोदासौनग्रचरः । 
सथा सव्ये संविदध्यादेष सामासिको नयः॥ 

यदा तु यानमातिषदरिराष्ु" प्रति प्रसुः। 
तद्नेन विधानेन यायादरिपुरं शने; ॥ 

मार्गशौरधे शुभे मालि यायादूयाचां महौ पतिः। 
कालगुनं वाथ चैच्ंवा मासौ प्रति यथावलम्॥ 
अन्धष्वपि तु कालेषु यद् पश्यदृध्रवं जयम् । 

तदो यायाद्िर्द्यव यसने च्चोत्थिते रिपोः॥ 

छत्वा विधानं खले तु याचिकश्च ययाविधि। 
उपणद्धास्यद ष्वेव चारान् सभ्यग्विधाय च ॥ 
संश्नोध्य चिविधं मामे षड़विधश्च वलं खकम्। 
साम्यरायिककल्यन याएयाद्रिपुर शनः 

श्रत्रसेधिनि मिते श्व गरे युक्ततरो भवेत् । 

गत पर्यागते चेव ख हि कटर्तरो रिपुः 
द्णव्यदेन तन्मागे यायात्त शकटेन वा। 
वराहमकराभ्यांवादख्च्ावा गरुड्गवा॥ 

यतञ्च भयमाशङत्ततो विस्तारयेद्वलम् । 

पद्मेन चेव ् द्धेन निविश्चेव सदा खयम् ॥ 
चेनापतिबलाभ्यन्तौ सन्धदिच्चु निवेश्रयेत् | 
यतञ्च भवयमाशङ्खत् प्रा्चौं तां कख्पयेदिशम् + 
गुलां ख स्थापयेदाप्रान् छतसं राम् समन्ततः । 

श्णाने युद्ध च कुशशरलानभौरून{विकारिणः १#॥ 
संहतान् योधयेदल्पान् कामं विस्तारयेद्रद्रून् । 

सव्या वच्येख य्ेतान् यद्धेन यद्य योधयेत् ॥ 
स्यन्दनाग्ेः समे युध्येदनपे बौद्धिपेस्तथा। 
ठत्ततुख्माटते चापेरशखिचम्मायुधघे; स्थते ४ 
कुरुचेचां श्च मल््यांच् पष्चाान् गूरसेनजान् । 
दीर्घान् लघ शेव नरानयानौकंव योधयेत् ॥ 

प्रद्धधयेद्रं यद्य सांञ्च सम्यक प्रौशच्चयेत्। 
चेष्टाश्चेव विलानौयादरौन् योधयतामपि + 

उपरध्यारिमाखौत राष्ट चाखयोपपीडयेत्। 
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शषयेचास्य सततं यवसा्नोदकेन्धनम् ॥ 
भिन्याञ्चव तडागानि पाकारपरिखास्तघा)। 

समवस्छन्दयेचेनं रात्रौ वित्रासयेत्तया ॥ 

उपजप्यानुपजपेद् बुध्येतैव च ततलतम् । 
यक्तं च देवै बुध्येत जयप्रेप॒सुरपेतभौः 1 
साखा दानेन भेदेन समरौरथवा एक् । 
विजेतु" प्रयतेतारौन्न युद्धेन कदाचन ॥ 

अनित्यो विजयो यस्मादटृटश्यते युध्यमानयोः । 

पराजयश संयमे तस्माद् युद्धं विवच्लंयेत् ॥ 

चयाणामपु्रपायानां पर््वोक्तानामसम्भवे । 
तथा युध्येत संयत्तो विजयेत रिपून् यथा ॥#॥ 

जित्वा खम्य् जयेद् वान् ब्राह्मणां सैव धाम्भिकान् । 
प्रदद्यात् परिहारांश ख्यापयेदभयानि चच ॥ 

सर्वेषानु विदितेषां समासेन चिकौिंतम् । 
स्थापयेत्तत्र तह्कष्यं कुाच्े समयक्रियाम् ॥ 

प्रमाणानि च कुव्वंत तेषां घम्नाएन् वथो- 

दितान्। 

रत्र पूजयेदेनं प्रधानपुरपैः स्ह । 
ऋआद्ानमप्रियकरं दानश्च प्रियकारकम् । 

अभौश्ितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ 
सत्वे कर्मेदमायत्तं विधाने टेवगानुषे। 
तयोदवमव्विन्धन्तु मानुधै दाते किया ॥ 
खद वापि व्रजेदूयुक्तः सन्धिं छत्वा प्रयत्रतः। 

मिन्नं शिरर्यं भूमिं वा सम्यश्यंस्तिविधं फलम् । 
पाण्यिाषष्च खंयच्य तथाक्रन्दख्च मण्डले । 
मित्रादधाप्यमित्रादा यात्राफलमवाप्नयात् ॥* 

चाक्रन्दः पाष्चियादस्य नियामको राला। 
“िरण्यभूनिसम्याकषया पाधिंदो न तधेधते । 
यथा सिचं धरुवं लब्धा छश्मप्यायतिचचमम् ॥#॥ 
धम्भन्नष्च शतन्नष्च तुरटप्रशतिमेव च । 
अनुरक्तं स्थिरारम्भं लषु भितं प्रश्रस्यते ॥ 
प्राज्ञं कुलौनं रष्ड द्चं दातारमेवच। 

कतञ्घं तिमन्तश्च करटमाहररि बघा; ॥ 
वाग्यता एुरधन्नानं श्रौग्ये करख्वेदिता। 
स्यौललच्छष्ध खततसुदासौ नगुणोदयः ॥” 
स्थौ ललच्छयं वद प्रदत्वम् । 
^ म्यां शस्य प्रद निलय" पशुटठहिकरौमपि। 
परिव्यचेनृदृपो भूमिमाल्मायेमवि वारयन् ॥ 
च्प्रापदथ धनं रशैदारानसेद्धनरपि। 
ऋअल्मानं खततं रदारोरपि धनेरपि। 
खष्ध खन्वा; ससुत्पत्राः प्रवमौशच्यापदो शणम् । 
संयुक्तां वियुक्तां सर्व्वोपायान् खकेदुधः॥ 
उपेतारसुपेयष्च सर्वोपायांश्च कतस; । 

रतत चयं समाध्िद्य प्रयतेतार्थेखष्ये ॥” 
उपेतां आल्मानम् । उपेयं प्राप्रयम् 1 # ॥ 

“र्वं स््यमिदं राजा सद सम्मन्त्रा मन्तिभिः । 
दअयावामाक्नत् मध्याद्रे भोक्तमन्तःपुरं विशेत् ॥ 

तत्रा्मभूतै; कालजैरदर्ये; परिचारकैः 
सुपरौन्तितमनच्रादयमदयान्मन्तेखिधाप्रदहः 
विधप्नेरगदेश्चास्य स्द्र्ाणि योजयेत् । 
दिषन्नानि श्व रत्नानि नियतो धारयेत् खदा ॥ 

परौत्विता; च्वियदवनं अजनोदकपूपने; । 
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वैगशाभरणसंशुङ्धाः खशयः सखमाह्िताः ॥ 

णवं प्रयन्न कुव्वौंत यानशग्यास्नाशने। 
खाने प्रसाधने तैव सखालक्कारकेषु स ॥ 
सेक्तवात् विरे चेव स्छौभिरन्तः पुरे य़ । 
व्द्धद्यतु यथाकासं पुनः काणि चिन्तयेत्! 

च्यलङ्कुतच्च संगश्येदायुधौयं एनच्णेनम् ! 

वाषनानि च सञाणि श्स्त्राण्याभरणोमि ष्व ॥ 

सन्धयाष्ठो पास्य इदणयादन्तर्वश्सनि ्स्तभ्टत् । 
रहस्यास्थायिनासेव प्रणिधौनाश्च चेष्टितम् ॥ 
गत्वा कक्तान्तरं त्वन्यत् समनश्नाप्य तं जनम् । 

प्रविशञेदोलनाथेख स्त्ौटतोदन्तःपुर एनः + 
तत्र सेक्ता एनः कि्विततय घोषैः प्रपितः । 
संवित्त यथाकालसत्तिच गतक्लमः ॥ 

रुतदिधानमातिष्ठदरोगः एयिवौपंतिः । 
अखस्थ; समन्ेमेतत्त श्ये विनियो लखेत् 1” 

इति मानवे ७ अध्यायः ॥ # ॥ 

कालौकापराणोक्तरानघमभः ८५ । ८६ अध्या 
ययोः दष्टः । मह्ाभारतोक्तराजघन्भः प्रान्ति- 

प्ख द्रर्यः। पदमपराणोक्तराजधम्भः खमं- 

खर्छ १३८ अध्याये श्यः ॥ 
राजधानकं, ज्ञौ, ( धौयतेचेति। धा+च्यट्। 

ततः कन् । राज्ञां धानकं नगरम् । ) राण- 

परम् । इति श्रब्दरब्रावलौ॥ 

रालधानौ, च्छौ, ( घौयतेरस्यामिति। धा + अधि- 

करथे च्छट्। डौप् ¦ तन्नं धानौ नगरौ।) 
राजधानिका। तत्पथाश्ः। कोटः २ राज- 

धानकम्३। इति श्ब्द्रत्रावलौ॥ खछन्धा- 

वार; ४। इति हेमचन्द्रः । (यथा, रु; ।२।७०। 

«तौ दभ्यतौ सां प्रति रालधा्नौँ 
पस्थापयाभास वश्नौ वशि; ॥” ) 

राजधान्यं, कौ, (रालभियं घान्यम् |) श्यामाकः । 
इति राजनिषेरटः ॥ ( यथा, ट हतसंिता- 

याम् । १५ । १२ ॥ 

^त्वाङ भूषण्मखिरागकेस्यगान्वन्यगन्ययुक्तिन्चाः | 

गशणितपदु तन्तुवायाः शालाक्या राजधान्धानि”) 

राचभुस्तरकः, पु, (धुस्तरकाां राजः । राजदन्ता 
दित्वात् परनिपावः।) डदद्स्तरः। तत्प्रायः 

राजतत; २ मष्ाश्रठः ३ िंस्तेयपुव्यकः 9 

न्धः ५ राजसखः ६ । इति राणनिषेगटः 
अस्य गुणाः धुक्तूरशन्दे द्या; 

रालनामा, [न् ] पु, (राजो नाम नाम ष्स्य।) 
पटोलः। इति राजनिषेणटः ४ 

राजगनौतिः, सौ, (रान्नां नीतिः)) राज्चां गयः। 
यथः, चाणक्वपख्ितकछतप्रयमः च्ोकः । 
“नानाश्ास्त्ोद्वतं वद्यं राजनौतिखसृ्रयम् । 

सन्बौजमिदं प्रास्तरं चाणक्य सारसंगदम् ॥ 

सा यथा, 
«गदितं वलिखुक्राभ्यां श्चुवा भागवतीभ्सरः। 

प्राह धन्भायेसंयुक्तं पद्धादो वाकासुत्तमम् ॥ 
यषायनत्घां चमं राजन्} यदितं सवनस्य । 
अविरोधेन धन्भस्य अथेस्य) पाच्लेगश् यत् ॥ 
स्खत्वायुगमनं कावगेफकष् यत्| 
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परचेष श्व धच्छरयः पुच्चतत् कमम अचर । 
यथा ्ञाघां प्रबास्यद्य वथा कौत्तिभवेत्तव । 
यथा नापयशोयोगस्तथा कुरु महामते ॥ 

रुतद्ध रियं दोप्रां काङ्कन्ते पुरुषोत्तमा; । 
येनैति हि णएस्लाकं निवसन्ति स॒निनँताः। 
डो च्तातिर्गुखा विप्रः कौिञ्च यशसा सदह ॥ 

तस्माद्यथा ते निवसन्ति पुच्- 

राज्य स्थतस्य ह कुलोत्तमाद्याः । 
तथा यतखामलसत्छचेखया 

यथा यशस्वी भवितासि लोके ॥ 
भरम्यां सद्ा ब्राङ्चणभूषितायां 

खछेचात्वितायां उपएरवापितायाम् । 
शुश्रषणासक्तससृद्धवःयां 

ऋद्धिं प्रयान्तोह नराधिपेन््राः ॥ 

तसनाद्द्िजाथरणः श्चुतिश्रास्त्रयुक्ता 

नराधिपांस्ते परतियाजयन्ते । 

द्दियेयैजन्तु ्रतुभिदिजेन््रा 
यज्ञाप्पिघुमो न बृपस्य श्रान्तः ॥ 

लपोपध्ययनसम्यन्ना याजनाध्यापने रताः । 

सन्तु विप्रा वले पूव्यःस्वत्तोभनुज्ञामवाप्य डि) 

म्बरध्याययज्जनिरता दातारः शस्त्रजोविनः। 

च्नत्िया; वन्तु टेथेन््र प्रजापालनधम्मिणः ॥ 

यन्नाध्ययनसस्यन्ना दातारः छषिकारिणः । 

पाशुपाल्यं प्रकुन्ु परेश्या विपिनजौविनः॥ 
भ्र सणत्तच्रियविशां सदा खुश्रुषये ग्ता;। 

शूद्राः सन्त्रपुरखष तवाज्ञाकारिणः सदा\ 
यदा वर्णा; खधम्मख्था भवन्ति दितिजेश्ठर ! । 
धम्भडहि्तदा स्याद धम्भज्खौ वरमोदयः ॥ 
नस्तां सधम्भस्थारलय। काणाः सदा कले !। | 
तदृडङ्खौ भवतो उदिस्तद्वानौ हानिरुच्यते ॥ | 

इत्थं व्व; श्राय महासुरेन्द्रो | 

बलिं महात्मा स बश्रूव तूशोम् । 

ततो यद्ाज्ञापयसे करिष्ये 
दत्य बलि; प्राह वचो महं \“ 

इति वामने ७\ अध्यायः ॥ #॥ 

स्पिच्व। 

“वं द्वा ततो राच्यं खव चाघ्राय ध्मेवित्। | 
उवाच मधुरं वा" पं पुच्चवतां वरः ॥ | 
राच्यस्येनापिते पच कनथः ष्टण तन्नम। | 
यदीच्छेत् परमं धम्ले पिदुणां तारं तथा ॥ 
दातयोम्निर्नं कतया इत्ति परदारिकाः। 
नालवाता इन्तया इन्त स्तौ विघातकाः ॥ 

सा लोभं परद्रेषु अन्यायोपाच्िंतेषु च । 
न च्चिर तिष्ठते कापि स्च मान्या; कदाचन ॥ 

रक्षणोयश्चते रश: कुलन्धायवग्रा च्नितः। 
निव्योदृयुक्तन स्थातञ्चममात्यवचनं कुर् ॥ 
अमाद्यो यदचो ब्रुयात् पत्त काथविमशंनम् । 

अवश्चमेव कर्तय' शरौरपरिरच्तणम् ॥ 

प्रजायेन प्रमोदन्तियेन तुष्यन्ति ब्राक्षणाः। 

रुवंते पुतच्च क्य" मम प्रियहितेषिणा ॥ 

सप्र असनं वर्वनेपत दोषो राज्ञस्तु तन्महत् । 
येषु राजा विनश्येत सम्यन्नोभ्पि महादुतिः॥ 

११८ 
राजनो 

वच्जयेत सुरापानं गया वव्नयेत् सद्ा । 
वाक्य रूक्षं न वक्त" ठया यावत् कदाचन ॥ 

राजगुह्यं न वक्तब्य दतभेदं विवव्नेयेत् । 
वच्लेयेदतिपारुष्य' असद्धिश्च समागमम् ॥ 
व््दूषरकष्येव न करत्ः कदाचन । 
अमाद्यं नाप्रियं ब्रूयाद् यदौच्छद्राजकम्मेणि ॥ 
नाद्धं निवारणौयस्तं गमनाय प स्थितः। 
रतने क्रियतां श्रौत्र' यदौच्छसि सम प्रियम् ॥ 

ततः पितु्चः श्रुत्वा राजपुत्रो यशखिनः। 

उभौतु षादौ संरुद्ध कारण्यं प्रहयवाच तम् ॥” 
स्यादि ग्रीवराहपुराओे भगवच्छ्रास्छे ्रौकरवे 
तौधेमाहालम व्ादिव्यवरप्रदानच्गजम्बुको- 
पाख्यान नामाध्यायः॥ #॥ 

अन्धच्च । 
` मनुरुवाच । 

“राज्ञो५मिधिक्तमाच्नस्य किंतु छत्यतमं भवेत् । 

र्तत् सन्ने समा चन्च सम्यगेति यतो भवान् ॥ 
मत्य उवाच । 

अभिषैकाद्रशिरसा राज्ञा रालोवलोचन। 
सहायावरणं काश्ये तच राच्यं प्रतिष्ितम् ॥ 
यदस्याल्यतर कम्म तदप्येकेन इष्करम् । 

परुषेणाखद्धायेन किन्नु राच्यं महत् पदम् ॥ 
तसरत सद्धावान् वरयेत् कुलौनान् वपति; 

खयम् । 
शूरान् कुलीनान् जातोयान बलयुक्तान् शिया- 

जितान् ॥ 

रूपसत््वगुणोपेतान् सम्मतान त्तमया युतान् । 
क््रचभान् महोत्छादान् धम्भन्नांख प्रियं- 

वदान् ॥ 
हितोपदेशकालज्चान् खामिभक्तान् यश्रौ- 

एयथिनः। 
रवं विधान् सहायांश्च श्ुभक्म्भसु योजयेत् ॥ 
गुखद्धौनानपि सद्ा विज्ञाय बरृपतिः खयम् 

कम्नस्व नियुङ्जीत यथायोग्यघु भारत! 
कुलेन: श्र लसम्यन्नो धनुर्ेदविश्ारदः। 
स्तिशित्ताश्वशिक्तासु कुशलः, अच्ाभाषगः ॥ 

निमिते श्रकुनज्ञाने धेत्ता चेव चिकिल्िते। 
छतज्ञ; कम्मण गूरस्ता क्शरादहो कलु; ॥ 

यतत विधानः; फल्गुखारविश्रषवित् । 
रान्ना सेनापतिः कार्यो ज्राक्षणः चच्ियो 

यथा ॥ 
प्रंशुः सरूपो दत्तश्च प्रियवादी न चोडतः। 
चिन्तमाहश् सर्वषां प्रतीहारो विधौयते ॥ 
यथोक्तवादौ दूतः स्यादेश्भाषाविश्रारदः। 

शक्तः करशसषह्ो वाग्मौ देशकालविभाषितः॥ 

विन्नातदेश्कालच्च दूतः स्यात् स महीचितः। 
वक्ता नयस्य यः काले स दूतो भूपतेभवेत् ॥ 
प्रांशवो खायताः शूरा; उषए्भक्ता निराकुलाः। 

रान्न तु रच्विणः कार्या; सदा केशसडहा 
हिताः॥ 

अनादार्योत्रशंसश्च टप्भक्तिञ्च पाथिषै। 

तान्नूलधारौ भवति नारौ बाध तद्गुणा । 

राजनी 
धाड़गुण्यविधितकू्ज्ञो देश्रभःषःाविश्ारटः । 

सन्धिविग्रहिकः कार्य्यो राज्ञा नयवि्रारद्ः ॥ 

अआयबययन्नो लोकञ्धो देशोत्पत्तिविश्रारट्ः। 

छताकतज्ञो श्व्यानां ज्ञेय; स्यादेष रचिता ॥ 

सुरूपस्तरणः प्रांशु एभक्तिः कुलोश्दितः ¦ 
शूर कशरसङ्द्येव खड्गधारी प्रकौरितः॥ 
शूरे बलयुक्तश्च गजाश्वरथकोविद्ः। 
धनुर्धारौ भवेद्राज्ञः सव््क्तेशसद्; शुचिः ॥ 
निमित्तण़कुनन्नानहयशिचाविश्ारद्;) 

इयायुर्ववदतत्छन्नो भूवि भागविश्चेषविर् ॥ 
स्वामिभक्तो महहोत्छाहः स्वाश्च प्रियंवदः । 
वलाबलज्नो रथिकः स्थिरदष्टिः पियंवदः॥ 

मूरञ्च छतविद्यञ्च सारथिः परिकौत्तितः। 
चनाः श्ुखिदचचश्िकिल्सितविदांवरः॥ 
खदशास्तविशरष्वः खदाध्यचः प्रशस्यते । 

खद प्रास्तरविधानन्ञाः परामेदाः कुलोड्ताः । 
सर्व मानसे धारयां लुप्रक्नखा जना; ॥ 
समः शचौ च सिच च धम्भश्रास्तरविश्रारदः। 
विप्रस्य; कुलोनञ्च धम्माधिकरणो भवेत् ॥ 

कार््यास्तथाविधधा्तच दिजसुख्याः सभासद्; । 

सम्मदेग्रात्तराभिन्नः सव्शास्त्रविश्ारदः॥ 
लेखकः कथितो रान्न सन्धाधिकरशेषु पे। 
भौषोषितान् सुखम्यर्णान् समश्रेणिगतान् 

समान् । 

अचरान् प लिखेत् यस्तु रेखकः; स वरः ख्छलः॥ 
उपायवाक्यकुगश्रलः; सञश्रास्त्रविश्रारद्ः। 

बहधेवक्ता चाल्पेन लेखकः स्यादृ्श्टगत्तम ॥ 
वाक्याभिप्रायतत्चन्नो देशकालविभागवित् 
अनार्यो कृप भक्तो रेखकः स्याद्ष्टगत्तम ॥ 
पुरुषान्तरत्छज्ञा, प्रांश्वश्वाप्यलोलुपाः। 

धम्माधिकरथे कार्यां जवाह्ानकरा नराः । 

रवंविधास्तया काया राज्ञादौवारिका जनाः। 

लोहवस्त्राजिनादौनां रतानाख्च विधानवित् ॥ 

विज्ञाता फलगुखाराणामनादायः ुचि;सद्ा। 

निपुखञ्चाप्रमत्तख धनाध्यत्चः प्रकोत्नितः॥ 

अयदारेषु सर्वेषु धनान्यन्षसमा नराः। 
अयदारेषु च तथा क्ष्या एथिवौचिता॥ 

परम्यरागतो यः स्यादद्ाङ्गतु विकिल्छिते। 

अनादा; स वेद्यः स्याहर्म्माल्मा च कुलोहतः॥ 
पराणाचाथः स विद्यो वचनं तस्य भूसुजः। 
राजन् रान्ना सदा काथं यथाका्े एयग्- 

जने; ॥ 
इस्तिशिच्छाविधानन्नो वनजातिविशारदः। 
क्शत्तमस्तया रान्नो गजाध्यचः प्रशस्यत ॥ 
रुतेरेव गुरोर्यः खासनश्च विश्रेषतः । 
गजारोद्धो नरेन्द्रस्य सम्वम्मेणि श्रास्यति ॥ 
इयशित्ताविधानन्नस्तचिकिल्छितपारगः। 

चअश्राध्यचचो मद्ौभन्तुः खासन प्रशस्यते ॥ 
च्नाहाश्ञ्च शूरच्च तथा प्राज्न; कुलोद्नतः। 

दुर्गाध्वचः श्छतो रान्न उद्युक्तः सव्धकम्भसु ॥ 
वास्तुविद्याविधागनज्ञो लघुहस्तौ जितश्रमः । 

दौ्॑दण्रीं च शरञ्च खपतिः परिकौत्ितः। 



राजनो 
यन््रसुक्त पाणिसुक्तं असक्तं सुक्तधारिति। 
अस्तराचार््यो निरुद्वेगः कुलश्रञ्च पिश्िव्यते॥ 

खड; लोटत: खक्तः पिढपरेतामहः सुवः । 
रान्ञामन्तःपूराध्यत्तो विनौतञ्च तथेष्यते ॥ 

र्वं सप्राधिकारेषु एुरुषाः सप्र तेऽपरे। 

परख शब्दाधिकरणा; पुरुषाः सप्त तेए्परम् ॥ 

च्यन्तःपुरचरा; काया राज्ञा सर्वषु कम्तेसु। 
स्थापना जाकिति्वन्न; सततं प्रतिजाय्रता ४ 

रान्तः स्यादायुधागारे दचः कम्मेसु चोदयात; ; 
कम्मागयपरिमेयाणि राज्ञां ग्टगुकुलोद्धव ॥ 

उत्तमाधममध्यानि बुङ्गा कम्मण पाथिंवः। 
उत्तमाधममध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत् ॥ 

नरकममविपयासाद्राजा नाग्रमवाप्नयात्। 
नियोगं पौरुषं भक्ति श्रुतं श्रौययं कुलं नयम् ! 
ज्ञात्वा ठत्तिविधातव्या पुरुषाणां महौच्चिता। 
पुरुधान्तरविन्ञाने तत््सारनिवन्धनात् ॥ 

बह्भिम्भन्तरयेत् कामं राजा मन्त्रं एयक् एथक् । 
सन्त्रिणामपिनो कुथान्सन्तिमन्तरप्रकाश्रनम् ॥ 

कव्चित् कस्यविद्ि्ालो भवतोह खदा कृणाम्। 
निश्चयश्च सदा मन्ते काय्य रकेन मूरिणा॥ 

भवेहा निश्यावाभि; परबुद्धानुजोवनात् । 

कस्ये महोभत्त॑भूवः कार्यो विनिच्यः॥ 
्ा्चणान् पर्थ॑पासौत यीं नामसुनिश्िताम्। 

नासच्छास्तवतो खःएंस्ते हि लोकस्य कणटकाः॥ 

इवं निद्यं सेवेत धिप्रान् षेदविद्ः शुष्वौन् । 
तेभ्यो हि शिचेह्िनयं विनौताल्मा हि निद्यश्ः। 
समां वशगां कुात् एयिर्वीं नात्र संशयः ॥ 

वद्धवोप्विनयादूभ्रष्टा राजानः सपरिच्छदाः 
वनस्याद्धेव राज्यानि विनखात् प्रतिपेदिरे ॥ 

चेविदयेभ्यस्छयौ विदां दरूनौतिच्च शाश्चतोम् । 
अन्ौत्तिकौद्धात्मविद्यां वाक्तारम्भांश् लोकतः॥ 

इन्द्रियाणां जये योगं ममातिरुद् दिवानिशम् । 
जितेन्द्रियो हि शक्रोति वशर स्यापयितु' प्रजाः 

यजेत राजा कतुभिनवहभिश्चाप्रदचिरोः 
धममांेव विप्रभ्यो दद्याद्धोगान् धनानि च॥ 
सांवतृसरिकमापिख राद्ादाद्ारयेद्लिम्। 
स्यात् खाध्यायपरो लों वर्तत पिटटेबन्पुषु । 
चआात्तानां गुरुकुलात् दिजानां पूलको भवेत् । 

बृपाखामच्रयो देष विधिन्रास्चो विधोयते ॥ 
ततः स्तेनानवामिच्रा इरणग्ति ब च नश्यति। 
तस्माद्राजा विधातयो बाक्षेव्वत्तयो निधिः ॥ 

खमोत्तमाधमे रना द्याहूय प्रालयेत् प्रणाः । 

न निवर्तेत संामामात् चच्चव्रतमनुखरन् ॥ 
संग्रामेष्व निवर्तित्वं प्रजानां परिपालनम् । 
शुश्रुषा ब्राद्यणानः ख राजा निग्रेयसं परम् ॥ 
छपणानाख वद्वानामातुराणाच्च रोगिणाम् । 
योगचेमश्च ठत्ति्ध तयैव परिकल्पयेत् ॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्थानं तथा काये विश्रेषतः 
स्वधम्मपरच्यतान् राजा खघम्मे स्थापयेत्तथा ॥ 

अखने च यथाकाय्य तलभाजनभोजनम्। 

स्वयमेवानयेद्राजा सत्कतान्रावमानयेत् ॥ 

तापसे सञ्काययायि राज्यमाल्मानमेव च। 

११९ 

राजनी 
निवेदयेत् प्रयतेन देटर्ब्रमच्चैयेत् । 
द प्रश्रो वैदितदये च ल्वी वक्रा च मानवैः । 
वक्रां स्नात्वा न सेवेत प्रतिवात चागताम् ॥ 

नास्य ट्र परो विद्यात् विद्या्छदं परस्य तु । 
ग॒देत् कूम दवाङ्गानि रचेदिवरमाह्मनः॥ 

न विश्वसेदविश्वस्त विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । 
विश्वासाद्धयसुत्पत्रं स्दलान्यपि निङछन्तति ॥ 

विश्वासयेच्वाप्यपरं तत््वभ्रूतेन देतुना । 
वकवचिन्तयेदर्थान् सिंदहव्वे पराक्रमेत् ॥ 

ठकवश्चावलुम्यत श्रशवच्च विनिष्पतेत् । 

इपएप्रद्धारौ च भवेत् तथा मूकरवननृपः॥ 

चिन्नाकारश्च शिखिव्द्टपएभक्तस्तथाश्चवत् | 

भवेच मधुराभाषौ तथा कोकिलवनृत्रपः॥ 

काकश्रङ्े भवेच्नि्यं नाज्नातवसतिं वसेत् ¦ 

नापरौक्तितपूम्नख भोजनं शयं ब्रछ्ेत् ॥ 
वस्तं पूव्यमलङ्ारं यच्ान्यन्मनुनोत्तम ! । 
न गादडेच्नलसम्बाधं न चान्नातज्लाशयम् ॥ 

अपरौत्तितपू न्तु पुरुषेराप्रकारिभिः। 
नारोदेत् कुञ्जरं यालं न जातु तुरगं तथा ॥ 

नाविज्नातस्छियं गच्छेत् मेव देवोत्छवै वसेत् । 
नरेन्रलच्ययाा धम्भत्त चाता यत्तो भवेन्नरपः। 
खटूठत्ताश्च तथा पुटा खततं प्रतिमानिताः ¦ 

राज्ञा सद्धायाः कवा; एथिर्वौ जेतुमिच्छता। 

यथाहष्चाय सश्टतान् राजा कमसु योनयेत्। 
धम्निष्ान् घम्भकार्यषु मूरान् सं पामकमसु + 
निपुणानर्थलदषु सञ्चर च तथा शुचोन्। 
स््रौयुषरान् नियुञ्जौत तौच्छान् दारुणकम्भसु । 
धम्मे चायं च कामे च भये च रविनन्दन। 
साजा वयादेच् कुादुपघाभिः परौच्चणम् ॥ 

समतौतोपधान् श्टव्यान् कुगह्वङख्िवनेच्वरान् | 

वत्पाद्ान्वेषये यनां क्तदध्यचांख कारयेत् ॥ 
रुवमादौनि कम्भाणि बृ; कथ्याणि भावं । 
सब्ेथा नेष्यते राज्नस्तोच्छछोपकरयन्चयः ॥ 

पापरखाध्यानि कम्माणियानि रान्ना ृपोत्तम। 

खन्तस्तानि न् कुव्यन्ति तस्मात्तान् विष्टवानृढरपः। 

नेष्यते एथिदौश्ानां तौच्छ्छोपकरणक्रिया। 

यस्छिन्, कमभि यद्य स्यात् विरेषेण च कौश 
लम् । 

तस्िन् कम्मणि तं राला परौच्य विनियो जयेत्। 
पिद्टपैतामद्धान् श्टव्यान् समकम्भसु योजयेत् । 
विना दायादक्षवु परीच्छ खतान्नरान् 1 
नियुङ्गौत महाभाग तस्यते हदितकारिशः॥ 
परराजगहात् पान्न जनसंग्रहकाभ्यया। 

दुष्टान् वाप्यथवादुषानाथवौत प्रयत्नतः ॥ 

दुष्टं विज्नाय विश्वासं न कुखात्तच्च भूमिपः। 

उत्तिं तश्यापि वत्तेत जनसह काम्बया ॥ 
राजा देशान्तरं प्राप्रं पुरषं पूजये शम् । 
ममायं दैशसंप्राप्ो बहूमानेन चिन्तित; ॥ 

तेषाश्चारेण चारिचं राजा विन्नाय निव्यश्ः। 

गुणिनां पूजनं कुयात् निगु खाना प्राखनम् 
कथिता; सतलं राजन् राजानच्ारचच्चुषः। 
स्छफे देश परे दग्रे तश्रौलान् विचच्णान् । 

राजनी 
अनाहाान क्तश्रसहान नियुङ्गीतसट्ा चरान। 
लनस्य्याविदितान् सौम्यांस्तधान्नातान् परस्परम्॥ 
बखिजो मन्त्रकुशलान् सांवत्छरत्िकित्घकान् । 
तथा प्रव्रजिताकारान् चारान् राजा नियो- 

जयेत् ॥ 

नेकस्य रालाश्रहध्यात् चारस्यापि च भाविते । 
इयोः सम्बन्धमा त्ञाय शरदध्यान्कृपतिस्ततः ॥ 
परस्यरस्या्विदतौ यदि स्वाताच्रावुभौ । 
तसादराजा प्रयक्नन गषटंश्चारान्ियोजयेत् ॥ 
राज्यस्य श्टलमेतावत् या राज्ञ्वारटश्िता। 
चाराखामपि यत्नेन रान्ना काय्य परीच्चखम् ॥ 
विरज्यते तथा केन विन्नेयं तन्मदीकिता । 
अनुरागात् कथं लोके कम्म काग्ये मह्णोीच्तिता\ 

लोकरागापरागौ च ग्टद्यानाद्ध गुणागुणान् । 
सव्ये राज्ञां चरायत्तं तेष यत्नपरो भवेत् । 
कम्भणा केन मे रोके जनः सर्ववो्युरन्यते। 
विरज्यते केन तथा विज्ञेयं तन्महो {्िता । 

विरोधलनकं लोके वल्नेनौयं विद्धेषतः ॥ 
जनानुरागप्रभवा लच्छौ 

राज्ञां मता भार्गववंश् चन्र! 

तस्मात् प्रयत्नेन नरेन्दसुश्े; 

कार्य्योग्नुरागो सुवि मानषेदु ५ 

इति मात्स्ये २१५ खथध्यायः; \४॥ 
अपररणष्ड्। 

राजोवाच) 

“गवो भूपतेधेम्मांस्तान् वक्तु न[ इ श्रयते । 
तस्मात् समासतो वच्मि महाभाग निश्यामय॥ 
एधिवीौ वेष्यवौ पुण्या सदा पियतमा इरेः 1 
नारायणाटते नान्यो वसुमद्या; पतिभवेत् ॥ 

नारायणांशजो राजा मङुष्यो न कदाच्रन। 
तस्तु दुनेयं वक्र! सज नौति षमाचरेत् ॥ 
नौतिम्राह्ो पो यस्तु विपत्तिर्नास्ति तस्य चै । 
चिरं भुनक्ति एधिरवौं कण्टे; परि वव्नितः ॥ 
यस्त न रोचते नौतिभूरपालायव दुरात्मने । 
भद्योरव्विरेरोष ख भवेत्तां संशयः ॥ 
अायुब्बलं यश्नो वित्तं विलयं सुखमिच्छता । 
मन्तत्वं पण्डितो राज्ञा नियोज्यः सव्रेव {डि \ 
अवन्नया महौभततंख्यजन्ति सदसी बघा: । 
सभायां बुषघहौनायां नौतिन्लवतौ न शि 

ततो नौतौ विपन्नायां सहसा धरणौ पतेः । 
राजथियो विनश्यन्ति सकोषवलवादइनाः ॥ 
जाद्खान् गयकांद्ेव पद्यां बान्धवास्ते । 
कृपा; कट्याणमिचछन्तो न दिषन्ति कदाचन ¦ 
गतग्रीगेणकदधे्टा वदादेदायुष्नितः। 
ज्ातिहेष्टा निष्कुल; स्यात् दिजदष्ाखरानि- 

भाक् ॥ 
राजान; पितरः प्रोक्ताः एुत्ता जनपदास्तथा । 
अतो भूपाः पालयन्ति प्रजाः पुत्चानिबौरखान् । 
पौरलोकवधू राजा पश्येत् पुच्चवधमिब)। 
पौरलोके तया कयत् यथा ज्ञो गिलाल्मखे ॥ 
प्रजापौड़ाकराये च्वभूपाक्ला अतिपरापिनः। 
शिरस्थः विपदस्ेष विनेयः रौधंदश्िभिः! 



राजन्यः 

विषैकिनो महौपालाः पालयन्ति यथा प्रजाः; 
तथा तानपि दैषेशः पालयत्यनिशं हरिः ॥ 

प्रजानां पालनं दानं दपि रात्चां शुभावडे। 
हभ्यां ये वाजिता भूपास्ते विक्ञेया ्पाधमाः ॥ 
दुष्टानां शासनष्देव शिष्टानां प्रतिपालनम् । 
प्रकुवन्तो महोपालाश्चिरं नन्दन्ति भूतले ॥ 
न्वायेनोपाव्नितं वित्तं यताद्र्ैन्मष्धौपतिः। 
निन्नित्तो हि महोपालो विपत्ताां न हि निस्त- 

रेत् ॥ 

श्रपाः कल्याणमिच्छन्तो निजराज्यशुभाशुभम्। 

पश्यन्ति नित्यं विपनद्र! सत्वराशख्चारचश्चुषः॥ 
परचक्रभयं यावत् नायाति चिन्तयेद्धयम् । 

च्यागते तु भये भूप आत्वरेन्निभेयो यथा॥ 
चतौ वापि च मिचेवापु्चे वापिचमन्तरिणि। 
कुशथान्सुविन गाम्भौयं मनसा प्रेम केवलम् ॥ 
भन्तिणो ज्ञातयः पुच्चताः प्रजाश्च भ्रातरस्तथा । 

माम्भौद्धौनं भूपालं मन्यन्ते न दि भूपवत्॥ 
तिन्ति प्रथमं दूरे वसन्ति पुरतस्तदा । 

लोका: श्रियं यदिच्छन्ति व्क्तगाम्भौयभूपतेः । | 
रख्कस्य मन्तिखो राच्च चिरं राजत्मिच्छता। 
कैथा; सकले राच्ये उद्यो मेव भूसुर ॥ 
अव्धन्तलब्धटद्वोनां श्टव्यानां सम्पदं हरेत् ¦ 

शस्या सम्पदि भूपालो श्टव्यमन्ध नियोजयेत् ॥ 
खं; स्त्रौविजितो राजा गौतवादयरतः सदा । 
न्वतुरङ्गवलो हनः सहसा विपदं व्र्ेत् ॥ 
सवाचारय्रहणं सतत्वं सख वाक्यप्रतिपालनम् । 
म्भौ द्खेति भूपानां लच्तणानि द्विजोत्तम! + 
ख कथं गृपतियस्तु प्रतापेन विवच्नितः। 
ख कथं नरृपतिर्येन न लिता परमेदिनौ+ 
जिताचां परमेदिन्धां यावत् पादं व्रजेत्रपः। 

प्रतिपादेभखमेधस्य फलं प्राप्नोति चात्तयम् ॥ 

यरभूमिजयाकाङ्ौ इतो वा व्रपतियैधि। 
तद् गच्छत् पर धाम विथुक्तः सव्वपातकैः 1 

युधि प्राप्रजयो राजा प्राप्नोति परमं पदभ्। 
ख साहसप्राप्रटलुदवौन्द्रसम्यटं लमेत् ॥ 
व्धक्तसत्वं व्यक्तशस्त्ं पलायनपरायणम् । 

अोह्धारं युधि यो इन्धात् खूप था्यधो- 
गलिम् ॥ 

पलायनपरो युद्धं त्ठन्ता च हिजोत्तम ! । 
वाकुभावपि विषे नरकेण्व्यभ्तदुःसदे॥ 
बुधि खाहसवान् योद्धा तद्वन्तः च मशोसुर। 

तिष्धतां दावपि खगे यावच्न्द्रद्वाकरौ॥ 
बहना किसुक्तन संच्ेपादुखते मया। 

प्रजापालनश्द्राजा कद्ाचिन्रावसौदति ॥” 

षति पाद्य क्रियायोगसारे २० अध्यायः ॥ 
राजनौले, कौ, मरकतमणिः। इति शब्दरता 

वली ॥ 

राजन्दः, पु, ( राज्ोभपद्यमिति। राजन्+ 
“राजश्वशुरात् यत् 1” ४।१।१३७। इति 

यत् ) चचियः। इव्मरः॥ ( यथा, कमबेदे । 
३० ।६.०। १२। 

“ब्राञ्जशोद्छ सुखमासोत् बाह रालन्धः कतः । 

। रालपटोलः, 

१२० 
राजप 

ऊरू तदस्य यदेश्यः पद्धयां मूत्रो अलायत ॥*) 
राजपुच्; । ( राजति दौप्यते इति। रान् + 

^राजेरन्य; ।“ उणा० ३।१०० । इति अन्यः ।) 
अमिः। इ्यणादिकोषः॥ चौरिकाटचः। 
इति जटाघरः॥ 

राजन्यकं, कौ, ( रालन्धानां चत्तियाणां सण्डहः। 

राजन्ध + “गोचोच्चोषोरश्नराजराजन्धति ।” 
४।२।३६। इति बुज्। ) चच्ियसण्डह; । इव्य- 
मरः ॥ ( यथा, रघुः । अ ।५६। 

“रथौ निषङ्गौ कवन्वौ घनु्रान् 

प्त; स राजन्यकमेकवौरः। 

निवारयामास ्द्धावरादहः 

कल्यत्तयोटत्तमि वां वाम्भः ॥*५॥ 

राजपु 

“तावत्पताकाकुलमिन्दमौलि- 
रुत्तोरणं राजपथं प्रेद ॥*) 

राजप, स्तौ, प्रसारिणौ लता! एति राख- 

निधेर्ट; ॥ 

राजपलाष्डः, पु, ( पलाखनां राजा। राज 
दन्तादित्वात् परनिपातः । ) रक्तवणे पलाण्डुः । 
लाल प्यौज इति भाषा) तत्पद्याय;। जव- 

नेष्ट; २ वरृपादयः३ राजप्रियः ४ महाल ५ 

दौषेपच्रः ६ रोकः ७ गृषेषटः <= बृपकन्द्; ६. 
महाकन्द्; १० नृपप्रियः ५९ रक्तकन्द; १२ 

राजेष्टः १३। अस्य गुखाः। शिशिरत्वम् । 

पित्तकफनाश्रिलम् । दौपनत्वम् । बहनिद्राकर- 
त्वञ्च । इति र1जनिषेरटः 

राजन्यानां विषये देशे चपु। इति काशिका\ | राजपौलुः, पु, (राजप्रियः पौलुः। ) महापौलु- 
अत्र “राजन्यादिभ्यो बुख ।* 8। २। ५३। 

इति बुजप्रद्ययः॥ } 

राजन्वान्, चि, (राजाख््यस्यासिच्चिति वा । राजन् | 

+ प्रशंसायां मतुप् । “राजन्वान् सौरच्ये।” 
८।२।१४। इति निपातनात् नलोपाभावः।) 

सराजयुक्तदेशः । इवद्मरः॥ ^प्रजापालनादि- 
सखधम्भपरायणराजयुक्तं देशे राजन्वात् राजा 
विद्यवभस्येति मोद्य पादिति प्रशं सायां वतु; । 
यदुक्तं तन्वान्तरे । 

भून्ति निन्दाप्र्णंसासु निव्ययोगेएतिशायने। 

संसर्गे एस्ति विवच्तायां भवन्ति मतुबादयः १'दति 
` खमते अस्ययं भमादयोग्मौ अर्थी अर्थात 

खभ्यन्त र्व । निपातनाच्रलोपाभावः। न 

सौराज्ये राज्ञो नस्य लुदाताविति परे। सुरा 
स्धम्भपरत्वात शोभना राजानोभ्वेति 

नाच्चयां सतेरिति अनिधेधः। देशो लोकोप- 

लक्षणं सुरात्ञि लोकते रव्यं; । “इति तङ्गकायां 
भरत; \ ( यथा, रषु; । ६ । २२॥। 

“कामं कृपा; सन्तु सहसश्ोएन्यै 

राजन्वतौमाङ्रनेन भूमिम्) 
नत्तचतारुयहसङ्ुलापि 

च्योतिद्मतौ चन्द्रमसे राचिः ॥*) 

प, ( पटोलानां राजा। पर- 
निपातः । ) मधुरपटोजः। इति रत्रमाला॥ 

रानपटोलो, च्छ, ( राजप्रिया पटोलौ ।) मधुर- 
पटोलौ । इति राजनिधंण्टः ॥ 

राजपटृः, पु, ( राजषयः पट इव।) मणि- 

विश्रेषः। तत्पश्यायः;। विराटज;ः२। इति 
चिकाणडपोषः॥ 

राजपट्टिका, स्तौ, चातकपन्तौ। इति दारा- 
बरे ॥ 

राजपथः, पु, (राज्ञां पन्धाः। ^कक्पूरब्भुःपया- 

मानच्ते।* ५।४। ७8 । इयः।) रालमागेः। 
तस्य लच्चणं यथा,-- 

“धनुषि दथ विस्तौ शैः शरोमाशुाजपथः छत; । 
ठ वाजिरयनागानाभसम्बाधः सुसष्ठरः; ॥” 

इति दैवौपुराणम् 1 

( यथा, कुमारखमभ्भवे । =» । ६३। 

ठच्चः। इति राजनिषेश्टः ॥ 

राजपुच्चः, प, ( रात्तश्वन्द्रस्य पुतः!) बुधग्रहः। 

इति ग्रन्द्रन्रावलौ ॥ महाराजच्ूतः। इति 

राजनिर्ष॑गट;॥ वणेसङ्करजातिविश्रोषः;। रज- 

एत इति भाषा ॥ वथा.-- 

“वरे श्यादम्बरुकन्धायां राजयपुतच्चतस्य सम्भवः ॥* 

इति परांश्रपदतिः ५ 
करणकन्धायां ्तचिवाच्नातच्च। इति पुरा- 

णम् ॥ राजनन्दनः । तत्मथायः;। युवराजः; २ 

कुमारः रभच्ैदारकः 8। इव्मरः॥ (यथा,-- 
^राजपुच) चिरं जौवं माजौव सुनिपुच्रक !) 
जौोववा मरवा साधो याष मानौवमामर ५” 

इयुद्धटः ४) 
तस्य रत्तं यथा,- 

५“राजपुचस्य र्ता च कैथा एथिवीन्तिता। 
अ चा्येश्वास्य केयं मित्स सोश्च रच्चणम् ॥ 
धम्भकामाधेश्रास्त्नाणि धनुर्ेद्् शिचयेत। 
रघ च कुञ्मरे पनं यायामं कारयेत् सदा ॥ 
शिल्पानि श्रिचयेघयेव नाम मि्याप्रियं वदेत् ॥ 
गुणाधानमश् वन्तु यस्य कत्तं स्वभावतः । 
बन्धनं तस्य कत्ते गुर देर सुखान्वितम् ॥ 
अविनौतकुमारं हि कुलमाशु विश्रौयेते। 
अधिकारेषु स्वेषु विनतं हि नियोजयेत् । 
आदौ खल्पेषु तत॒पश्चात् क्रमेणाथ महत्स्वपि ॥ 
ऋ्गयापानमच्ांशच वच्नेयेत् एधिदोपतिः। 
रुतान्धासेवमानास्तु विनष्टाः एयिवौचितः ॥ 

बदवो कृपश्ादूःला येषां संस्था न विटाति 
उथाटनदिवाखभ्र' विश्रोषेश्य विवच्नेयेत् । 
वाक्पारुष्यं न करेय द्छपारष्यमेव च ॥ 
परोचनिन्दा च तथा वच्ननौया महौक्िता। 
अथस्य दूषणं राजा ह्विःप्रकारं पिवच्नेयेत् ॥ 
अर्थानां टूषणसेव तथा चार्थे दूषणम् 1 
अकारणात् ससुच्छदं दुगादौनामसलक्रिया। 

ऋर्थानां दूषणं परोक्तं विप्रकौशेत्वमेव च्च । 
अटेग्रकाले यद्ागमपाचे दानमेव्च॥ 
च्पथेस्य दूषणं परोक्तमसत्कम्भेप्रवत्तैनम् 
कामं कोषं मदं मानं लोभं इषेन्तथेव च॑ । 

जेतय्मरिषड्वगे सादरं एथिवौचिता। 

` क्य 



राजष 

रुतेषां विजयं छत्वा काथ्ये ग्टव्यजयं ततः । 
कत्व श्टद्यजयं सव्व राजा ननपदे जयेत् ॥ 
छंत्वातु विजयं तेषां शचन् वाद्यं सतो जयेत् 
जाहा{ख चिविधा सेयास्तुल्याभ्यन्तरकललिमाः 

गुरवस्ते यथापूव्व तेषु यत्नपरो भवेत् । 
पिढपेतामहं मित्रममिच्च्च तथा रिपोः ॥ 
छन्निमखख महाभाग सितं चिविधसुच्यते। 
तथापि च गुखः पूर्वे भवेत्तत्रापि चाडतः ॥ 
सख्वाम्यमाद्यो ननप्रदो दुं सेन्यन्तयैव च। 
कोषो मिचच् धम्भज्न सप्राङ्गं राज्यसुच्यते ॥ 

सप्राङ्गस्यापि राज्यस्य खलं सामी प्रकौत्तितः। 

तन्मृलत्वात्तथाङ्गानां राजा र्यः प्रयत्नतः । 
षड्क्गरत्ता कततेया तथा तेन प्रयत्नतः ॥ 

ऋङ्गभ्यो यस्तयेकस्य द्रोहमाचरतेएल्यधीः । 
बधस्तस्य तु क्तेः शौघ्रमेव मद्ौत्िता ॥ 

न राजना ख्दुना भाय चदुद्हिं परिभूयते । 
न भाद्य' दारुगेनापि तौच्ादुदिजते जनः ॥ 

काले श्टदुर्यो भवति काले भवति दारुणः | 

राजा लोकहवयापे्तौ तस्य लोकदयं भवेत् + 
श्वेः खद महौपालः परि हासं विवच्नं येत् । 
ग्ट्याः परिभवन्तौद्ध टप इषेवशं गतम् ॥ 
सनानि च सवाणि भूपतिः परि:च्नेयेत् । 
खोकसंग्रह्णार्थाय छतकयसनो भवेत् ॥ 

श्रौटीरस्य नरेन्द्रस्य नित्यस ् िक्तचेतसः ) 
जना विरागमायान्ति सदा दुःसेयभावतः॥ 

सलितपूर्नवाभिभाषौ स्यात् स््धस्येव महोपति; । 
वध्येष्वापि महाभाग शकटौ न समाचरेत् ॥ 
भाय धम्मेग्टतां श स्थललच्छोण भूयुजा । 
स्थललच्यस्य वशगा सन्वा भवति मेदिनौ॥ 
अदौचेखत्श्च भवेत् सव्यकम्भस पार्थिवः 
दौषेखचस्यय वृपते; कम्मद्ानिर्भ॑वं भवेत् ॥ 
रागे देवे च कामे चद्रोद्े पापे च कम्भणि। 
अप्रिये चेव कैदं दौघेखच्ः प्रशस्यते ॥ 

रान्ना संहतमन्रेण सदा भाव्य दिजेत्तम । 

तरासं इतमन््रस्य सेवाः खन्वापदो धरुवा ॥ 
शतान्येव तु कर्म्माणि जायन्ते थस्य भूपतेः । 
नारब्धानि मद्ाभाग तस्य खाह्सुधा-वने ॥ 

मन्वग्दलं खदा राव्यं तस्नान्मन्त्रं सुरच्चितम् । 

कतय एथिवौ पाले्म॑न्वमेदभयात् खदा ॥ 

मन्तवित् साधितो मन्त; संयतानां सुखावद्टः । 

मन््रच्छलेन बहवो विना; ए्रयिवौचितः॥ 
अनारेरिङ्गितैर्गव्या च्या भाषितेन च । 
नेचवक्रविकारे ख एद्यतेएन्तगतं मनः ॥ 
नयस्य कुशलस्तस्य वशर सर्व्वा वसुन्धरा । 
भवतीौद महौभत्त, सदा पार्थिंननन्टन ॥ 

मेकस्तु मन्तरयेच्मन्तं न राजा बद्भिः सद । 
नारोद्दह्धिषमां नावं नापररौच्तितनाविकाम् ॥ 

ये चास्य भूमिं जयतो भवेयुः परिपन्थिनः । 

तानानयेदश्चे सव्वान् सामादिभिरुपक्रमै; ॥ 
यथान स्यात् छषौभावः प्रजानामनपेचया। 
तथा राज्ञा प्रकतैय' खरादटुपरिरचता। 

मोहादाजा खरा यः कषेयद्यनपेक्तया । 
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राजव 

सोएचिरादटृभश्यते राव्यात् जौविताच खवा- 
न्धवः ॥ 

शतो वत्यो जातवलः कम्मयोग्यो यथा भवेत् । 
तथा राः महाभाग श्टतं कम्भेसद्ं भवेत् ॥ 

यो रादमनुण्ह्णाति राच्यं खंपरिरच्चति। 
खंघातसुपरयाचेत्तु विन्दते स मदत् फलम् ॥ 

राष्ादिरण्यं धान्य महौ राजासुरचिताम्। 
महतातु प्रयत्न खराष्ुस्य च र्िता। 

निद्यं खेभ्यः प्ररेभ्यश्च यथा माता यथा पिता। 
गोपितानि खदा कुयात् ख विभागौ परिवाणि 

च ॥ 

अजसखसुपयोक्तय' फलं तेभ्य स्त येव च । 
धम कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे । 
तयोरैँवमचिन्त्यं हि पौरुष विदाते क्रिया ॥ 

णवं महो पालवतोभस्य भरतु- 

लोकालरागः परमो भवेच । 

लोकानुरागप्रभवा च लच्छौ- 
लंच्छौ वत्येव परा च कीर्ति; ॥* 

इति माद्छे २०० अध्यायः ॥ 

राजपुचिका, च्त्रौ, ( राजपुत्चौ + संज्ञायां कन् । ) 

श्रारिपन्चौ । शराली इति भाषा ॥ वथा, 
^श्ररारिराटिराडश्चहापएत्तौ राजपुत्िका॥” 

इति जटाधरः ॥ 

राजकन्या च ॥ ( यथा, हरिवंशे । २५। ४६। 
“उत्पादयामास ततः पृन्तं पे रालपुचिका ॥* ) 

राजपुत्चौ, खौ, ( रान्न: एत्तौीव। ) कटुतुम्बौ । 

रेका! जातौ रानरौतिः। द्ुन्दरौ। 
दति राजनिषेण्टः ॥ मालती । यथा,-- 
«“अतिसुक्तश्चाथ जाति्मालतीौ सुमना अपि॥* 

राजपुच्चौ मनोन्ना---॥* इति जटाधरः + 

राजकन्या च॥ ( यथा, मह्ाभारते ।१।७३।१। 

«सुयक्तं राजपत्नी तवं यथा कल्याणि ! भाषसे । 

भाष्ामे भव शुखोणि) ब्रद्दिकिंकरवाणि 
५\ 

ते ॥ + 

राजपुव्यः, पु, (पष्याणां राजा । राजदन्तादित्वात् 

परनिपातः!) नागकेशरपुष्यटत्तः । चथा,-- 

^“च्वास्ययः केशरो नागक्ररः कनकाकयः | 

महौषधं राजपुष्यः पलकः खरघातनः ॥* 
इति श्रन्द्चन्द्रिका ॥ 

राजपुष्यौ, सौ, ( राजपियं पुष्यमस्या; । डीप् । ) 
करुगगेटच्च; । इति राजनिषेर्टः ॥ 

राजप्रिया, स्रौ, ( रान्न: प्रिया ) करूणैट चः । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

राचफणिज भकः, पु, (राजत दति । राज +अच् 

राजो दौप्रिश्ालौ फणिज्भकः। ) नागरङ्क- 

उच्चः । इति शन्दमाला॥ 

राजफलं, क्तौ, ( राजाभिधेयं फलम् । ) परटोलम्। 
इति चिकाणग्रोषः 

राजफला, स्त्री, (रालप्िवं फलमस्या; ।) जब्बः । 

इति राजनिषैटः 
रालवदर, करौ, (राज्ञो बदरमिव प्रियत्वात् । ) 

रक्तामलकम् । खवणम् । इति मेदिनी ॥ 

रजमा 

राजबद्रेः, पु, (बदराणां राना। राचदन्ता- 
दित्वात् परनिणतः 1) उत्तमकोलिः;) तत्प 

सायः । नृपश्रेष्ठ; २ नृपबदरः३ राजवक्षभः ४ 
एयकोलः ५ तनुबौज; ६ मधुरफलः ७ राज- 
कोलः ८। अस्य गुणाः । सुमधुरलम् । शिशि- 

रत्वम् । दाद्ात्तिपित्तवातद्रत्वम् | टस्यत्वम् । 

वोथटद्धिकरत्वत्। शोषश्रमनाशिवच्। दूति 

राजनिधगटः ॥ 
राजबोजी, [न्] चि, (राजा बौजौ कारं यस्य।) 

राजवेश्यः। इत्यमरः । २।७।२॥ 

राजभट्िका, स्तौ, इहापुच्रौपनच्चौ । यथा,-- 

“गोभण्डोरः पङ्कौरो इापुच्चौ राजमट्का! 

इति जटावरः॥ 

राजभद्रकः, पु, कुष्ठम् । निभ्बः। एति राज- 

न्ने; ॥ पारिभद्रकः ¦ इति साधुपःठः # 
रानभ्रूयं, कौ, (रान्नो भावः। राजन् ++ 

क्यप् । ) राजत्वम् । यथा,-- 
“स्याद् न्षभूयं र्त्वं जक्षसायुज्यमिग्यपि । 
देवभूयादिकं तद्वत् ।” दयमरकोषद्धरंनात् ४ 

राजभोग्ये, ज्ञौ, ( रान्ना भोक्त्' योग्यम् । सज् + 
श्यत् । कुल च्छ ।) जातौकोवम् । प्रियालडनत्ते, धु । 
इति शन्दष्न्द्रिका॥ 

राजमणडकः, पु, (भण्डकानां राजा! राजद्न्ता- 

दित्वात् परनिपातः!) इदद्धकः। वड वेड षति 

भाषा । तत्पराय; । महामणडकः २ पौताङ्गः३ 

पौतमच्छकः ४ वर्षाघोषः ५ महारवः; ६। 
इति राजनिषर्टः 

राजमल्लः; पु, राजां मल्लः! राजार माल् षति 
भाषा । तत्पथायः;। उल्िक्तः २ उद्तः३। 

इति चिकाणग्रोषः॥ 

राजमागेः, पु, (राद्ञो मागे;। ) राजपथः। 
तद्धिवरणं यथा,-- 

^राजमाे सौधयुक्तं यः करोति एलिव्रति। 
वधाणामयुतं सोण्पि शकलोके मद्धौयते ५ 

इति ब्रह्मवैवत्ते प्रकतिखण्डं २४ अध्यायः । 
अपिच) 

“चिंशद्वन् षि विस्तीर्णो टेधमागेसतु तः; क्रतः। 
विंशं धनु्राममागः सोमामार्गो दष्रोव्र तु ४ 

धनूषिद्श्र विस्तोणः गरीमानुलपथः कतः । 

नृवाजिरथनागानामस्खाथः सुसष्टरः॥ 

धनूंषि चेव चत्वारि शाखारण्यास्तु निमिता । 
तरिकराञ्चोपरण्यासतु दिकरध्युषरय्थकेा ^ 

लङ्ाप्रथचतुव्याद् च्त्रिपादं रसदान्तरम्; 

ठतौपादस्लह्वपादः प्राखंशः पादकः च्छलः 1 
अवकरः प्ररिवारः पादमात्रः समन्ततः ५” 

इति देबीप्रराणेगोपुरदारलच्ेणं नामाध्यायः॥ 
( अच्रामेध्योल्यगे दरू विधानं कत्तयम् । यथा, 
मनु । ६ । २८२. । 

“सस॒तृद्टजेत् राजमागे वस्मेष्मनापटि । 
खौ कार्षापणौ दद्यादमेध्याष्ठाश्ु शोधयेत् ॥» 
नौतिः। यथा, हरिवंश भविष्यपखणि। 

५६।२.॥ 
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नक्यानविन्ानसम्यद्नौ रःजमामेविषरारदौ । 
युधुधाते मश्ारङ्ग राच्तसेन इराहमना॥» ) 

राजमाषः, प, ( माषाणां राजा अरष्ठत्वात् । 
गालदृन्तादित्वात् परनिपातः!) बवट; 

वरवटौ कडार इति भाषा तत्परथायः। 
भोलमाषः २ क्पमाधः ३ ठृपोचितः४। अस्य 

गुणा; । कफपित्तदरत्वम् । रुच्यत्वम् । वात- 

कारित्वम् | बलदायकल्वष्च। इति राज 

निधेरटः ॥ सारकत्दम् । सुकराम्तपित्तद्धरत्वम् । 
सुस्वादुत्वम् । रूच्षत्वम् । कषायत्वम्। विषदव्म्। 

लषुत्वश्छ । इति रएजवल्लभः | अन्यच्च । 

“राजमाषो मह्ामाप्खपलश्च बलः सघत: । 

राजमाषो गरुः स्वादुस्तुवरस्तपणो रसः । 
चो वातकरो रुचः; स्तन्यो भूरिमलप्रदः ४” 

इति भावप्रकाशः ॥#॥ 

कालविच्ीषै अस्याभकत्वं यथा! नारदरौये। 

५जिष्यावान् राजमाषां सुमरि देवे जनादने। 

यो भच्चयसि राजे चाषडालार्धिको हि सः॥ 
कार्तिके तु विद्धेषेय राजमाघांख वच्लंयेत् । 
निष्यावान् सनिशादेल यावद्द्तनारको ॥* 

इति तिषःद्तित्छम् ॥ 

शाजस॒ङ्गः; पै, ( सुद्गानां राजा। राजद्न्तादि- 

त्वात् परनिपातः) ) सकुश्कः। इति देम- 
च्वन्द्रः । £ । २४० ॥ 

राजयच्या, [व् ] पै, { राच्रचन्दस्य चयकारको 
यच्छा। राजः चासौ बच्या चेति बा!) 
यरोगः, इति हेमचन्द्रः ॥ अस्य पथाष- 

विदानौषधाद्यो बच्प्रशन्दे द्रया; ॥#॥ 
(असौ दि सथरोगाखामाकर;। 
साचे! २) ६६। 

“*मावेदि यदखावेको जेतय्दिराड्ति। 
राजयच्छेव रोगाणां सम्द्दः स मद्ोशताम् १४ 

“सघाडइ दाग्भटः। 

चनेकरोगाजुमरो कद्रोगपुरःसरः । 

२{जयच्छा च्यः प्योपो सोगशाश्डिति च क्छतः॥ 
नता द्भिजागेश्चं रज्लोप्मूत् वद्य पुरा) 

ख रस्ाखा यच्छा दलायच्छा ततो मत^४ 

इति तङ्ञोकायां मलिनाथ) 

महापातकजचिद्मष्यवम् । यथा, विष्छः। 

च्प्रध नरकागुभ्रूतदुःखानां सिथकत्वसुत्तोयनां, 

माध्यं लश्चथानि सवन्ति। कुश्रतिषातकी | 

जञ्जङा ययौ सुरत्पः श््ावदन्तकः; सुवणं 

रौ कुनस्टौ गुखतल्पगो दुखम्भा । व्यादि 
करम्भ पुराणम् ॥ 

“क्रिथाद्धौनभ्य खखेस्य मदारोशिशण णव च । 
यद्टाचरणस्याहूर्मर णान्तमश्रौ चकम् +” 
महारोभिखः पापरोशष्टकान्धतमसोगवतः । 

ते च उन्मादस्तगदोषो रःजयच्छाश्वाखो मधु- 
मेषो भगन्दर; उदरोभ्श्सरौ इव्यष्टौ पाप- 
रोगा नारदोक्ता; इदि श्ुद्धित्चम् ॥ # ॥ 
तस्योत्पत्तिरूपश्यानानि चया,- 

यथा, 

“कथ कोपवतस्तस्य दच्स्य सुमहात्मनः । 

१२२ 
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निश्चक्राम तदा यच्छा नासिकाग्रादिभीषणः॥ 
द्दुाकरालवदनः छषणाङ्ारसमप्रभः। 

अतिदौघे; स्ल्पकेणः छो धमनिसन्ततः ॥ 

अधोरुखो दणहस्तः कासं विश्रम्य सन्ततम् । 
क्ुत्वाणो निखखनेच्रश्च योषासम्भोगलोलुपः ॥ 

सच्ोवाच तदा दक्तं कुच स्थास्याभ्यहं सुने !। 

किंवा चाद करिष्यामि तन्मे वद् महामते॥ 
ततो द्चस्तु तं प्राह सोमं वातु दतं भवान् । 

सोममन्त् भवाच्नि्यः सोमे त्व' तिष्ठ स्वच्छया ॥ 
माकंरडेय उवाच । 

इति तस्य वच; श्रुता दन्तस्याय महात्मनः। 

प्रन; शमेस्ततः सोममाससाद सश्च दुतम् ॥ 
असादस तदा सोमं वद्योकं पन्नगो यथा| 

प्रषिवेषरोद्ददणदये दिदि प्राप्ये महागद; ॥ 
तस्मिन् प्रथि द्ये दारुणे राजयच्य्मख। 
शुशोच चनद्रस्तन््रौश्च विषमां प्राप्नवांस्ततः॥ 

उत्पत्य प्रथमं यसाल्लीनो राजन्यसौ गद्; । 
राजयच्छति लोकएसिस्तस्य स्यातिरभून् 

दिनाः ॥ 

ततन्तेनाभिभूनञ्च यच्छणा रोहिणो पतिः । 
चयं जगामानुदिनं यौष्शुष्का नदौ यथा॥ 
तथा चन्दर चौयमाये सर्न्वौषिध्यः चयं गता; । 
चयं जाताखोपधौषु न यज्ञः खंप्रवननेते॥ 
यद्ताभावात्त देवानामन्न' स्र चयं मतम् । 
परण्वाश्च ततो नष्टास्ततो ठषण्टिने चाभवत् । 
बृष्यभादे तु लोकानामादहारो त्तौखताङ्गतः ॥ 

इभित्तयसनोपेते सव्यलोफे दिबोत्तमा; । 
दानधमेदिकं किखिन्र लोकेषु प्रवननेते ॥ 
सत्वह्योनाः पजा; सवा लोभेनोपरहतेन्दरियाः । 
पापमेव तदा चक्रनं धम्भरुचयस्तया ॥ 
रखतद्ष्टा तदा भावं दिक्पालाः सपुरन्दरः 

जग्म: त्तोभं परं देवाः सागराख ग्रहास्तथा 

ततो इष्टा जगत् सन्वे याङ्घलं दस्यपोड्तिम्। 

बह्माणमगमन्देवाः सनं शक्रपुरोगमाः ॥ 
उपसङ्गम्य लोकें खष्टारं जगतां पतिम् । 

प्रणल्वाय यचायोखमुपविद्धास्ततः सुरा; ॥ 

तान् ज्ञानवदनान् वीच्छयत्रद्ा लोकपितामहः। 

अभिभूतान् परेरीव छ तसखविषयानिव । 

पप्रच्छ सुसखोलछत्य गुरुमिन्द्रं इताश्चनम् ॥ 

ज्रक्मोवाच । 

सामतं भोः सुरगणाः; किमथे ययमागता, 

ड्ःखोपहतदे दां ख युश्रान् स्वानांश्च लच्तये 
निराघारान् निरातङ्कान् सुरान् सन्वांस्तु 

काममान् 1 
छत्वा खविषये न्धस्तान्ं कथं पश्यामि इष् खि- 

तान् ॥ 

यद्रभूवै दषेखबौजं युष्मान् वा यस्तु वाधते । 

तत् कश्यतामश्रेषैण सिद्धिं चाप्यवधाताम् ॥ 

माकंणडय उवाच । 

ततो इड्वश्नवा जौवः कष्णवत्मां च लोकलत् ! 
उवाचाल्मसुवै तस्ते सुराणां दषखकारणम् ॥ 

श्ट सन्ये जगत्कभैस्तां येन वयमागताः; । 

राजय 

यदस्नाकं द्ःखबोजं यतो स्लञानस्ियो वयम् । 

न कच्चित् संप्रवनैन्ते यन्ना लोकपितामद्) 

देवा ऊचु; । 

निराधारा तिरातङ्का; प्रजाः सवा; चयं 

गताः । 
नच दानादिधर्म्माश्च न तपांसि धितौ कन्चित् 
जैव वेति पश्रयः क्षौरतोयाभवत् क्विति; । 
चणा; स्ास्तयौषध्यः शस्या लोकाः समा- 

कुला; ॥ 
दस्यभिः पौडिता विप्रा वेदवादान्र कुनते। 
अन्नवेकल्यमासादय न्त्रियन्ते बहवः प्रजा; ॥ 
चोगोषु यज्नभागेषु भोगदहोनास्तया वयम् । 

दुज्लाच्च श्रिया होना नेव शान्तिं लभामद्े॥ 
रोहिण्या मन्दिरे चन्द्रो वक्रगत्या चिरं स्ितः। 
इषराश्रौ स च त्तोगो च्योतृाहोनञ्च वभेते॥ ` 
यरेवान्विष्यते देवेश्वरो नैषां पुरःसरः । 
कदाचिदपि देवानां समा्ते वा भवद्धिघे॥ 

कदाचिद्रोद्िणीं चक्रा नेवक्त च न गच्छति। 

यद्यन्यः कोऽपि न भवेत्तदा चन्द्रो बह्िभवेत् । 
इश्यते स कलाहोनः कलामाच्रावशेषितः ॥ 

इति स्यच लोकेश ठत्तः कम्मविपेय; । 

तंदष्ाकान्दिश्रौकास्तु वयं त्वां शरणं गता; ॥ 
पाताल्ादूयावदुल्याय कालकञ्चादयोभ्सुराः। 
नासान् लोकेषु बाघन्ते तावन्न; पादि साध्व- 

खात् ॥ 
खयं प्रवत्तेते कसनाव्नगतां वा यतिक्रमः। 

न जानौमस्तु वत् सने विघ्रवै चापिकारयम्।॥ 
माकडेय उवाच । 

रतत सुराणां वचनं दियदश्ौं पितामहः । 
श्रुत्वा चणमभिध्याय निजगाद सुरोत्तमान् ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

श्टवन्तु ठेवला; सम्मा यद्ये लोकविक्चवः। 
प्रव्तेतेदधुना येत प्रान्तिस्तस्य भविष्यति ॥ 
सोमो दाचायणौ; कन्याः सप्तविंशतिखं स्थया । 
अश्न्याद्या वरबधभाग्चायं परिणीतवान् ॥ 
पररिणौोयसख ता; खन्या रोडिणयां खततं विधुः। 
प्रवत्ततानुरागेण न सासु प्रवभैते ॥ 

अश्िन्याद्यास्ततः सर्व्वां दौर्भाग्यन्वरपौड्ताः। 
षड़विंशतिवेरारोहाः पितरं प्रस्थिताः खकम्॥ 
प्रवते निश्रानायो रोद्दिण्यां रागतो यचा । 
तथा न ताद भजते तद् च्य ग्यवेद्यन् ॥ 
अतो दच्तो महाबु; सास्रा संस्तूय विट्- 

पतिम् । 

वद्धकृतमामाग्य पएचचार्थए्लरुरोध तम् \ 
अनुरु्धो यथाकामं दच्तेय स॒म्ाल्मन । 
समं प्रवर्तितं तासु समयं छतवान् विधुः ॥ 

सममङ्गोलते भावं तासु कत्तं हिमांसुना । 
व जगाम ततः स्थानं दच्तोएपि सुनिखत्तमः 

गते दत्त सुनिश्रष्ट वेषम्यतापु चन्रमा; 

जद्धौ न भावं ताः शश्वत् कुपिता; पितरं 
गता; # 

ततो इतत; पनञ्नन्रमदुरुध्य स॒तान्तरे । 

॥ 



राजय 

समठत्तिं प्रतिश्राथ् वचनष्यदमत्रवौत् ॥ 
ज समं वर्भेते चन्द्र सर्व्वास्वासु भवान् यदि। 

वद्! श्रष्वा त्वहं तुभ्यं तसाद कुर समञ्च 
खम्॥ 

ततौ गतै पनदेचत न समं वन्नते यद्, 
लास चन््ररतद्ा दक्तं पुनगेलान्रुवन् खषा ॥ 

नति वच; स कुरते नैवास्नासु प्रवतैते। 
बयं तपः करिष्यामः स्थास्यामञ्च लद्न्तिकरे \ 

तासामिति वचः; श्रुता कुपितस्य इद् सुनेः। 

याय चन्द्रस्य मनः प्रापायोत्सुकलां गतम् 

श्ापायोदूयुक्तमनसः कुपितस्य महाल्मनः। 
चयो नाम महारोमो नासिकायादिनिगेतः॥ 
प्रेषितः ख च चन्द्राय दच्तेख सुनिना ततः । 
परविष्टवांस्तस्य देडे चयितस्तेन चन्द्रमाः ॥ 

` त्तौ चन्द्र चवं याता च्योतु्ला तस्य महा 
| मनः । 
चौणासु स्न्धोतच्ञासु सर्व्ौषध्यः चयं गताः ॥ 
च््रोषध्यभावाल्लोके४सिन्न यञ्ज; संप्रवत्तेते। 

यज्चाभावादनाद्रिस्ततः सच्ेप्रजाच्तयः॥ 

यज्ञभागोपभोगेन दौनानां भवतां तथा । 

द्ञ्लत्व ससुत्पन्न' विकारश्च सखगो्रे ॥ 

इति वः कथितं सव्ये यथाभूल्लोकपिन्ञवः। 
चेनोपातरेन तच्छान्तिस्तत्श्टणष्नं स रोत्तमाः॥* 

ति काङिकापुराे २० अध्यायः; ॥#ै॥ 

ब्रह्मोवाच । 

“गच्छन्तु भो; सुरगणा दन्तस्य खदनं प्रति। 
तं प्रसाद्य चन्द्रां स च पूणो भवेद्यथा ॥ 
पू चन्द्रे जगत् सवव प्रकतिष्यं भविष्यति । 
य॒श्राकश्च भषेत् शान्तिरोषधौनाख् सम्भवः 

माकंष्डवय उवाच । 

इति ब्रह्मवचः श्रुवा देवाः शक्रपुरोगमाः। 

प्रययुद्धटमनसस्तदा दच्चनिवेश्रनम् ॥ 
यचान्धायसुपस्थाय न्वै सनिवरं सुराः। 
प्रोचुः प्रजापतिं दतं प्रणम्य ज्ञच्छाया गिरा \ 

देवा ऊचुः । 

पसीद सौट्तां ब्रह्मन्नसाकं बङ्दुःखिनाम्। 

उरस मडावुद्वं चादि नः शोकसागरात् ॥ 
यद्रूपं ब्रह्मसंक्ञन्तु खषटिछत्प्ररमात्मनः। 

तदं्रस्छं परं च्योतिरविशवरूपं गतोण्स्िते॥ 
दच्षथात् सन्यजगतां प्रजापालनकारणात् । 

दच्चप्रजापरतिश्चति योगेशस्तन्नुमो वथम् ॥ 
द्क्षाय सव्व्लगतां दत्ताय कुशलाल्मनाम्। 

दच्तायात्मद्धितायाश्ु नमस्तुभ्यं महात्मने ॥ 
खततं चिन््मानस्य योगिभिनिंयताह्मभिः । 
सारस्य सारभूतस्लं दचएय परमात्मने ॥ 
योगविद्धिरनाशष्टः पारगाणां परायणः। 
अदन्तसुक्तः सद्वा तस निद्यं नमो नमः + 
इति तेषां वचः श्रुवा दश्चो यञ्चभुजां तदा । 
प्राह प्रसन्नवदनः शक्रमाभाष्यसुख्यतः ॥ 

दच्च उवाच। 

कुतः. शक्र महाभाग भवतां दुःखमागतम् । 

इःखडेतु वद विभो ग्नोतुमिच्छान्य दन्तु तम् । 

१२दे 
राजय 

ममास्तियदि कयं भवतां ट्ःखदहानये। 

तद्यदि शक्रोमि करिष्यामि हितं षमम्) 

माकेखेय उवाच । 

तत श्रुचा वच्चनं तस्य ब्रह्म्नोमदधिः। 

जगाद गव्यति; शक्रो वोतिहोचोण्यतं 

स॒निम् ॥ 

चयं यातो निग्रानायस्तखिन् चौरो त्तयंगताः। 

सर्व्यौषध्यो ह्िजग्रष्ठ तद्वानियं्नद्दानिक्षत् ॥ 
यज्ञं विन सकलाः प्रजाः च्ुद्धयकातराः। 
इष्यभावान्छदुःखं प्राप्य नराच्च काञ्चन॥ 

चयोग्रयं राचिनाधस्य यस्तं कोपात् प्रवतनेते। 
ख संञ्जजगतो त्रह्मन्नभवाथंमुपस्थितः ॥ 
नाधुना तचिभुवने यन्न श्तुब्धन्तु किष्चन। 

विश्वं यान्ति विन सागराः स्थावराखराः\ 

म यज्ञाः संप्रवत्ैन्तं त तपस्यन्ति तापसाः, 

अाहारदुःखाचिन्रौकाः प्रजा; चौया भया- 

तुराः 

र्वं प्रत्ते विप्रन््र विश्जवेएसान् रसातलात् । 

देखा न यावदुत्थाय बाधन्त तावदुडर ॥ 
प्रसोद् इच्च सततंतं पूरव तपीबलातं। 

पू चन जगत स्म प्रतिस्थं भविष्यति ) 
माकंख्छेय उवाच, 

षति तेषां वचः; श्रुत्वा प्रजापतिसुतस्तदा। 

उवाच तान् ्ंरगणान् हइदयाच्छल्यदहद्वरन् + 
दत्त उवाच) ष 

यन्म वचो निश्चानाये प्रत्तं ग्रापकारणम्। 
न केजापि निदानेन मियां कत्त" तदृह्दे । 

किन्तु महचनं यस्नान्नकान्तन न्दा भवेत् । 

चन्द्रोएणि वद्वते यस्नात् तदुपायमपेत्तते ॥ 

तचराप्ययसुपायोगस्ति मासां यातु चन्द्रमाः । 

चैयं ठदिष्च मासाद्वं खयं भाग्धासु बद्धंताम्॥ 

तस्य तदचनं श्रुत्वा तं प्रसाद्य प्रजापतिम् । 

शवे सुरगणास्तच्र गता यचःस्ति चन्द्रमाः ॥ 
खवसुक्तं तु वतच्चने दश्चेण सुनिना दिजाः। 
चथ श्चन्द्र समादाय भायाभि; सहितं तदा। 
जग्मुस्ते ब्रद्मसदनं सुदिताः सुरखन्तमाः ॥ 

तत्र गत्वा मदाभागा यथा दच्तेण भाषितम् । 

तल्बव्व कथयाम सुत्रं कशे परमाल्मने 1 
ब्रह्मा ट्तवचः श्रुता देवानां सदनं तदा 

चन्द्रभागं महाद्रलं चगाम् स्तः सरे; ॥ 
तन्न गत्वा सुर्र्ः प्रजानां हितकाम्यया । 

खापयामास खुभ्नांशु ठहललोद्ितपुष्करे ४ 

भूतभवभवज्न्नानः पूब्यमेव पितामद्ः। 
रखुतदये चकारात्र सरः पूगे चगत्प्रसुः + 
तच्र स्नातस्य लोकस्य गौ रोगत्वं प्रजायते । 
चिरायुखष्च सततं ट हक्लो इ तसं जके ॥ 

तज्न ऋ्ञातस्य चन्द्रस्य शरौरात् ततृत्तणं गद्; । 
शाजयच्छा निःससार पूव्रूपो यथोदितः ॥ 

निःख्व्य राजयच्छातु ब्रस्यागच् जगतप्रतिम्। 

प्रणभ्याहं किं करिष्य क्र गच्छामोतु1बाच द् ॥ 
स्थानं प्रत्रौष् लोकेश ! छब्यं मम सद्ातनम् । 

निदेशयानुरूपं मे खषा त्वं जगतां यतः ॥ 

राजय 

माकडेय उवाच! 
ततौ ब्रह्मापि तं दुष्टं निरीच्छन्रग्ररोररी; । 
अच्डतेसतोनातिभुक्तेः चषणष्दापि निध्रापलिम् 1 
दोभिः खयं तं रद्ौला गिरौ निष्पिष्य त्रे 

सहः । 
अग्टतं गालयामास शरौरादाजयष्यणः ॥ 

अन्टतानि च गाच्याशु तदपूतं तदा जले । 

च्तोरोदट्स्य च च्वित्तेप मध्ये रसि लोकश्टत् ॥ 
तसादप्यन्टतादिन्दैः कला; क्षोणः; पुराय 

या, | 

तासां जस्रा लवश्रचरणान् चौरोदसागरात् ॥ 
कलामाचावग्नेषस्य संसगाद्राजयच्छयणः। 

त्षोणाः कला; पञ्चदश याः पूखमण्टतालमिकाः। 
ता रागयच्छगभेस्थाचर्णभूतास्तु परौड्या॥ 
तेजोच्योत्क्ञाकलाभिस्तु निवहं यत् कला- 

प्रतेः 

श्ररौरं तन्निधाभूतं गभस्थं राजयच्यशः॥ 
ग्योतिश्गेमभूत् च्योतृखा लोना राजादि- 

यच्छि) 

डबौभूताः सघा; सववा गभं रोगस्य च स्थिताः ४ 
यदा निर्गालयामास सुधां ब्रह्मा गदान्तरात् ; 

तदा च्योतृख्ा सुघा ज्योतिः सन्ये तस्ादू- 
व्िगितम् ॥ 

च्षौरोदसामरे लिप्तं तल्छन्वे विधिना तदेए । 
दवान् गिरौ परिद्यन्य खयं गत्वा हृतं ततत; ॥ 
ततोण््टलानि प्रचाच्य कलाचर्णानि वारिधेः । 

च्योतसराश्ाप्याजगामाभु रङ्ोवः तचयं 
मिरिम् ४ 

त्तौरोदाहगिरमागन्य चन््रभागं तदा विष्िः। 

देवमध्ये कलाचये सुधां व्योतचांन्धवौविश्रत्॥ 
खंस्याप्य तच्चयं व्रक्चा दवाना सथ्यतस्ततः) 

जगाद राजयच्य्राणं ततुष्थानादि निदेश्रयन् ॥ 

न्रद्ोवाश्च । 

स्वेदा यो दिवा रातौ शन्थायां वनितारतः। 
सेवते सरत तस्िन् राजयच्छन् वसिष्यसि ॥ 

प्रतिश्यायश्वालकासयुक्तो घो मेथुनं चरेत् । 
सते प्रवेश्य सततं इद्मण्ञच तथाविधः + 

छवाास्या ग्टलयपुत्तौ या मवतः सश्चौ गुकैः । 
खा तैम्स्तु भाया सततं भवन्तमनजुयास्यति ॥ 

त्तौणत्वं भवतः लव्यं ततस्तं विषये कुर 

इतं गच्छ यथाकामं चन्रं तवं विस्ेखो भव॥ 
माकेखटय उवाच । 

रवं विष्टो विधिना राजवच्छा भद्ागदः; 

पश्यतां स््देव!नामन्तद्वानं जमाम इ ॥ 

अन्तद्दिते महारोगे त्रा लोकपितामद्धः \ 
चन्द्रः समययामास कलापरश्चद् पौ धितम् ॥ 

तेन चषौरोदधौतेन सुघापूगेन बात्मभू; । 
सज्योत्स्लेसतु कलाचणः पूनवच्चाकरोदिधुम् + 
ख षोड्शकलापूकः पू्ैवहिवभौ यदा। 
च्न्द्रस्तदा सवेदेवा सुसुदस्तस्य दशनात् ५ 

अथ चन््रस्तद्ा पूणे: प्रणिपद्य पितामहम्} 
उवाचेदं सुरसदो मध्यमो नातिदपिंतः॥ 
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सोम उवाच । 

न स्थानं पूचवदूज्रह्मन् श्ररौरे मम वनत। 
न व्ये वा तथोत्छाद्धो विसौदन्त्यङ सन्धयः ॥ 

नोत्घरे पूव्वचष्टां विधातु सुतरामहम्। 
चटा हगैनस्वगु दिनं वत्तेयं केन लोकण्टत् ॥ 

ज्रद्योवाच 

ग्रस्तस्य यद्धाणा सोम यदभरूदङ्गसन्धयः। 

पून्वे विश्यौर्णा भवतस्तन्पूशैमभवन्न {हि ॥ 
च्धुना भवनो देहचूणे निःसारितं मया। 
श्ररौरात् सा्टतन्योत्स्रा अञ्जसा राज- 

य्पमणः ॥ 

तषां प्रचालनविधौ लवश्रो यत् स्थितं जले । 
व्योनख्ायाञ्च सुधायाश्चतेन इौनो भवान् 

यतः । 

त्ततोटङ्सन्धयो राजंस्तव सीदन्ति साम्यतम् ॥ 

व्यत्रोपायं उिधास्यामि यथा नात्ति लभद्धवान्। 

प्राजापद्यः पुरोडाशो इवनौयः पुरोपध्वरे ॥ 

रेन्द्रस्ततो्नु चासयः प्रदेयः स्तः करतौ । 
ततोनु भवतो भागः एुरोडाशो मवा क्तः ॥ 

तेन भागेन सुक्तन निद्यं यज्नहुतेन दि। 
पृ जवन्ते सुखाः स्थानं वोष्ये भविष्यति ॥ 
यञ्चानदतकणास्तोये चौरोदस्य स्थितास्तव । 

श्ररपैरचण यादत्त च्योतस्नायाश्चापिये कणाः 

दद्धि यास्यन्ति सतत न्तोरसागरमध्यगः ॥ 

स्वारोचिषेन्तरे प्राप्न हइितोये शङ्रांग्जः। 

दुव्वास्रा भविता विप्रः प्रचरडसखरभास्वरः ॥ 

स मद्ेन्द्रस्याविनयात् शापं ट्च्वा स॒दारुणम्। 

करिष्यति चिभुवनं निः ओरीकं ससुरासुरम् ॥ 

श्रिया द्धीने ततो लोके भविता लोकविञ्जवः। 

यथा तव चयात् सोम प्रठत्तो लोकविक्नवः॥ 

तन्मानुषपरमायेन तोये तु छते युगे । 

भविष्यति स्थास्यति च यावदूयुगचतुष्टयम्॥ 

ततञ्चतुथं खभ्याप्र सद टेव; जते युगे) 

च्वौ रोदं निम्भधिष्यामः शम्भविष्यर ष्टं तथा ॥ 

मन्थानं मन्द्रे कत्वा सपरराजं तथांशुकम् ॥ 

यञ्चभागेषु होनेषु देवान्नाये वयं तत; । 
मधिष्यामः समं देवे; चौरोदे स दानैः । 
त्वच्छरौर्ग्डतमिदं यत् स्थितं चौरसागरे ॥ 

तत््रमथ्च ग्रहौष्यामो राशौभ्रूतं तथाक्षयम् । 

सर्न्योषध्यन्तरे शला त्वच्छरौरं तदा वयम् । 
चेपस्यामः सागरलले शरौराथे विधो तव॥ 
निम्भश्य सागर प्रश्चात् ससुद्राग् यदाग्टतम् । 

तदा ततर वपुस्तस्िन्नपून्बे सम्भविष्यति ॥ 
ओजो वोांशुकं कान्तमच्चयश्च सुधात्मकम् । 
दप्ाङ्गखन्धिकं चारु भविष्यति वपुस्तव ॥ 

माक॑षडेय उवाच) 
सधांश्ुमेवमाभाष्य ब्रह्मा लोकपितामष्;। 
विधो; चवाय मासाद ठद्धये यजवानभूत् ॥ 
यथा दचेण गदितं माखाङ़ं यातु चनमाः। 
तथं टद्विच मासाद यत्रं तत्राकरोदिधि;॥ 
यतः; षोडशधा चन्द्रं सुरज्येष्ठो विभक्तवान् । 

विभज्य च रान् चननान् षतुवाचैदमद्ुतम् + | 
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कलाः घोडध् चन्द्रस्य तत्रैका शम्भुखद्धंनि। 
तिषटव्यद्यावधि प्राः यं यान्तु षयं विना 

येण यदि रोगेण मासाद्धं इच्तवाक्यतः। 
याय पौचयते चन्द्रो नोपश्रान्ति; सदा भवेत् ॥ 
किन्छस्य या कला शम्भौ च्योतख्रा गच्छन्तु तां 

प्रति। 

चतुटशकलासंस्थाः प्रतिमासं सुरोत्तमाः ॥ 
चतुरैशकलासं स्यान्यम्डतःनि पिवन्तु पे। 
प्रतिपत्तिथिमारभ्य भवन्नसवाचतुदट्ं गीम् ॥ 

तेजोभागा; खयविष्बं चतुदंशरतियौ क्रमात्) 
प्रविशन्तु चयं त्वेवं छृष्णपरचे विधोभेवेत् ॥ 
यातु शरोषा कलादं हरित्प्े पलायिता । 
तिष्ठतु प्रथमे भागे तिथौ तस्यां निश्रापतेः ॥ 
हितोये दशंभागे तु रोहिण्या यातु मन्दिरम् । 
इृतौये तु सरस्वत्यां खात्वा सन्धुत्तितो विधुः । 
चतुर्थे बलसंपूणेस्तिथिभागे विभावसोः । 
मखलं यातु चन्दरोभ्यं सविस्बरथघोटतसः॥ 

यावत्कालेन हि कला प्रथमा चयमा्रुवात् । 

रवमेवं छष्णपच्चे तावतस्था प्रतिपत् भवेत् ॥ 

द्वितीयादौ रष्णपक्ते ठडिद्रासस्तथाविधः। 
तिथौनां उद्धिदेतुख शुक्त छषा तथा भवेत् ॥ 
तत; पुनः शुक्तपच्च यावत् पूञ्ा कलोदिता । 

इदविमेत्ति भवेन्तावत् प्रतिपत्तियिरादितः ॥ 
ततो हितौयभागस्य या व्योत्खा इरग्दहनि । 
स्थितायां व्र कलायान्तु गता सा पुनरेश्टति॥ 
युषाभिस्तु भवेत् पेयमनच्छतं यदिन दिने। 

तद्ितीयादितिथिभिः पृरणान्ताभिः सरव हि ॥ 
खयसुतपर्छयते चन्द्रो ज्योत्च्ञायोगात् सुरो- 

तमाः 
यथा दिने दिने भागा; त्तयं यान्ति तथा 

विधो; ॥ 

उदधिं गच्छन्न दिनं शुक्रपचेत्वद्ं सुराः । 
तेजोभागः खख यिग्बात् पुनरेव समेष्यति ॥ 

प्रयास्यति छष्णपच्चे यधाभागक्रमन्तथा । 
च्योत् खादइरश्िर्न््रात् प्रद्य्कं एुनरेष्यति ॥ 

तेजोभागः खग विम्ब दन्डतं वद्छते खयम् । 

श्वं उद्धिः शुक्रपक्तं सुधांश्रोः संभविष्यति । 
पत्तयो; शुक्ञशष्यत्वं चन््रटृद्धित्तयाडवेत् । 
यावत्कालेन यो भागं चयं टदिष् यास्यति ॥ 

तावत्कालमभियाप्य तिथिः स्थास्यति सा षुन;। 

चिरेख वृहियेदवाच्तयोवा 

इतिन उद्ियेदि वा चयो वा। 
हतात्तिथोनां तु सदा च्य; खया- 

खिरात्त् ठद्धिख्थितिषु प्रवेशने ॥ 

इदयं कथयण् चन्द्रेण विनान संभविष्यति 
तस्नात् तयोः प्रटद्धयथं चनं रत्चनतु देदता;॥ 
अआखरादनोयः गुभ्रा; कलाग्रोघोए्नुमाखत; । 

अमावास्यापराद्रतु पिढभी रोह्दिणौरडे। 
तस्यैवाख्ादनात् कथं दद्धं यास्यति चान्वहम् । 
तेन कयन पितरस्त्भिं यास्यन्ति वे पराम् ॥ 

मरीमाकच्छय उवाच । 

तत; सुरगणा; सव यथोक्तं विधिगा तचा । 

राजरा 

चक्र्लोकदितार्थाय चन्द्रस्य चेयद्द्वये ॥ 
महादेवोएपि चन्द खरूपं पररमाल्मनः : 
जया देवैविधिना शििरसाभ्युदितो शम् ॥ 
यत्तजः परमं निव्यमजमययमच्तयम् । 
ततस्वरूपाश्चन््रकलाः श्रापतस्तु चवं गता; ५ 

प्रविग्रन्ति यदा च्योतिरानन्दमजरं प्रम् । 

योगिनान्तु तदा तेषां चित्त' तल्लौ नरेष्यति ॥ 

मडहादेवश्ििरःखस्ये लने चित्ते सुधानिधौ । 
चन्रदारा भवेछक्तिरियेवं वे दिकौ शतिः ॥ 
रखुतज॒न्नात्वा महादेवः च्या विना कछतम्। 

हिताय सब्लोकानां जगाद शिरखा विधुम् ॥ 
चन्द्रन्योत्ख्ञाखमायोगादोषध्यो यान्ति टड्ये। 
सर्व्मोषिधीषु उद्वास प्रवतैन्ते ततोपध्वरा; ॥ 
अध्वरेषु प्रटृत्तषु खान् खान भागांस्तु देवताः ! 
परिण्ह्ृन्ति पितरस्तथा कव्यानि भूरि च॥ 

अण्टतं ब्रह्मणा ष्टं यदवैभ्यः पूरातनम् । 

वन ष्यन्ति छना ये इव्यभागेन रेवता; ॥ 
यज्ञेनाप्यायिते तच ज्योत् धाभिवुं हिमेति ते । 
यज्ञव्योत्खा विना श्रूतं त्वे स्यात् त्तौ 

मन्धया ॥ 

च्पतोढन्टतस्य यज्ञस्य चन्द्रमा; कारणं सखवम् । 
च्तोभ्स्य दक्तशापात्त रक्ताय तच्िकौधितम् ॥ 

अद्यापि छष्णपत्तेएपि सुधा संपौयते सुरः 

तेजः य्य याति शम्भो न्द्राद्ध ज्योतिका तथा। 

पन्च शुक्तपच्चे तु गेषोदेति कला तत; । 

च्योतस्लादितीयो भागस्तु तेजोभागो दितीयकः 

अन्वत्यरशििरञ्चन्द्रात् य विब्बाद्यधाक्रमम् । 

कलाः षोडश चन्द्रस्य तच्रेका शम्भग्रोखरे ॥ 

वितासितावृभौ पक्षौ श्ेषाणासदयच्चयौ । 
इति व; सब्वमाख्यातं विभक्तश्छन्द्रमा यथा ॥ 

ब्रह्मणा पञ्मतश्रष्ध तथा तच्न््रभागतः । 

यन्नभागे स्थिते यसभा वाथेमकरोद्धिधुम् । 
कथे स्थितेऽपि पिथ तिथिटद्धिचयौ यथा॥ 
इटं पुण्यतमास्यानं यः श्टणोति सलछलत्नरः । 

राजयच्छ्मा तस्य कुले न कद्ाचिद्धविष्यति॥ 
यच्छणा परिश्रूलो यः श्टणोति वचनं विधेः । 
अचिरात् यच्मणा सक्तः स भवेघ्नरसत्तमः॥ 

ष्टं खस्तययनं पुण्यं गुह्यात् गुद्यतरं परम् । 
यः श्टणोद्धकचित्तः सन् स महापुखभाग्- 

भवेत् ॥* 
इति काल्िकापुराये ९१ अध्यायः \ 

राजयोग्यः, चि, (रान्न योय्यः।) राजादेः । 
बृपोचितः। वथा,+-- 

^चिकोणकशटॐ सौम्ये पापे चोपरचयश्थिते । 
राजयोम्या भवेत्रारौ सुन्दरौ कलवहधिनौ \* 

इति लातकाच्तम् ॥ 
राजरङ्ग, कौ, ( राजयोग्यं रङ्गम् ।) रजतम्) 

इति श्रब्द्रन्नावलो ॥ 

राजराजः, पु, ( राज्नामपिराजा घनाधिपलात् 1 
राजाद्ःसखिभ्यटच ।* ५।१।६१। इति 

टच् ।) कुबैरः। बव्यमरः। १।१।६६॥ 

( यवा, किराताच्लुं नौये । ५।५१। 

[न 1, = त ̀ 
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^द्रुक्का सपदि हितं प्रियं प्रियां 
धामस्ं गतवति राजराजे । 
खोतकण्टं किमपि एथासुतः प्रदध्यौ 

सन्धत्ते श्श्मरतिं छि सदियोगः \“) 
साव्मौमः । ( यथा, रामाये ।२।६२।१४। 
^प्र्याशसिनति भ श्रुता राजराजस्य योचितः। 
श्हित्वः यानानि याना नासं प वारयन्॥*) 

सधाकरः। इति मेदिनौ। जे, ३६ ॥ 

रालरौतिः, स्रौ, पित्तलविप्रोघः। तत्पर्यायः । 

पाकतो राजपुचतौ३ मदेच्छरौ ९ त्रक्ाणो ५ 
अ्षारौतिः६ कपिला 9 पिङ्गला) अस्य 

गृणा: । तिक्तत्वम् । श्ोतलत्वम् } शलवणत्वम् । 

श्रोधनत्वम्। पाषवातक्रिमिक्नौहपित्तनाशि- 
त्वश्च। एति राजनिघेगाटरः ॥ 

राजर्षिः. पै, (राजा ऋषिरिव रेडत्वात् ¦ ) 
ऋतपसदिराजः। इति चिकाष्डपरोषः॥ तस्य 
स्मरणं कलिनाग्रनम् | यथा,-- 

“कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्दा नखस्य च 

ऋतपणस्य राजर्घे; कौन कलिनाश्तम् ॥* 
शति महाभारतम् ॥ 

राजलच्या, [न् ] प, (राज्जो ल्य चिद्ं यत्र) 
युधिषिरः इति धनञ्जयकोषः\॥ (रालचिद्ः 

शुक्त, चि॥) 
राजनलष्यौः, सौ, ( राज्ञो ल्धीः । ). राणश्रीः । 

यथा, च्योतिषतत्चं । 
^मन्त्रप्रभावनिपुणः प्रमद्विलासः 

खतातपच्रतृपपूजितदेशलाभः } 
इख्यन्लाभध्नपूणेमनोरथः स्यात् 
शरतैक्रौ दशा भवति निश्चलराललच्यीः ॥” 

दाजवेश्यः, चि. ( राजवंशे भवः. राजवंश + 
यत् । ) राजवंश्रोद्धवः। तत्ण्थायः! राज- 

बौजौ २ ¦ इद्यमरः।९।७।२॥ 

राजवर्त, [न् ] कौ, (राज्ञो बह्म पन्थाः ।) राज 
पथः; । तत्प्रखायः। घरटापयः; २ संसरगाम् इ 

ओरौपथः ¢ उपनिष्क्रमणम् ५ उपनिष्करम् ६ 

मष्टापथः अ । इति देमचन्रः। 8।५३॥ 

राजवला, शौ, ( राजते शोभते इति। राण् + 
ऋच। राजा वला इति कम्मधारयः) ) 
भदवला। श्व्यमरः।२। 8।१५३९॥ गन्ध 

भारालिवा इति भाषण! 

राजवह्लभः, पु, ( राजां वह्लभः)) राजाद्नौ। 

राजास््रः। राजवदरः। इति राजनिषेगटः ॥ 

नारावयणदटासकविराजक्लतद्रदयगुणम्न्ध विशेषः । 
यथा -- 

शग्रीनारायणटासेन कदिराल्ेन घौमवा। 

ध्रतिखं स्कियते द्र्यगुखोभयं राजवक्वभः १“ 

दति तस्य दितौयश्लोकः ॥ 

जृपप्रिे, चि ॥ { यथा, माकं खये । ४६. । ४६ । 
<दृष्रायो विना चेच; परभूमिचरो बली । 
याम रखवाक्रिमौखंज्ञो राजवक्षभखंखयः ॥") 

राजव्लौ, स्तौ, ( रालप्रिया वल्लौ । ) तोयवक्लौ । 
द्वि रत्रमाज्ा।॥ उच्छा इति भाषा॥ 
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। राजवान्, [त्] चि, ( राजास््यस्येति । राजन् + 

मतुप् । मस्य बः।) राजमाच्रयुक्तरेगः। 
यथा,-- 

“सुराच्जि देशे राजन्वान् स्यात्ततोढन्धच राज- 

वान् ॥* 

श्ल्मरः।२।९।१३॥ 

{ कर्पविश्िष्ट;। यथा, महाभारते ।५।\.७। 

रराज खा राजव्रतौ सचट्डः 

ग्रहेरिव द्यौध्िमले रुपेता ॥*) 
राजवाहः, पु, (राजानं वहतौति। वद + अश् ।) 

चोटकः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

राजवाद्यः, पु, (राज्ञां बाद्यः।) राजवाहक- 
स्तौ । तत्पायः; । ` उपवाह्य; २। इति 

हेमचन््रः॥ विजयङुञ्नरः३। इतिचिकाख- 
शोष; ॥ राज {हनोये, चि॥ 

राजटच्तः, पु, (दच्चाणां राजा। राजदन्तादिलात् 
परनिपातः! ) अआरधटच्च;ः; इत्यमरः ॥ 

परियालडच्चः। इतिमेदिनौ॥ लङ्ास्थायी ठन्त;। 
ति श्न्दचन्दरिका ॥ लङकाखिज् इति भाषा॥ 

राजश्रणः, पु, ( राजः शोभमानः शणः । ) पटः । 
श्ति शब्दमाला ॥ पाट् इति भाषा॥ 

राजसफरः, पु, इखि शमद्यः । इति इारावलौ ॥ 

राजश्रय्या, स्तौ, ( राज्ञ; श्या!) राज्ञः शय 

नौयम् । तत्पायः; महाश्रया । इति 
देमचन्रः॥ ~ 

रालण्राकः, पं, ( राचप्रियः शाकः! शाकानां 

शाजा इति बा) बास्तकम्। इति रान- 

निषेण्टः 

राजशुकः, पं, (शुकानां राजा। राजदन्तादिलात् 

परनिपातः) ) परिविशेषः। राजा गा 

इति हिन्दी भाषा। तत्पायः) प्राञ्चः २ 

शतपत्रः ३ बृपप्रियः ४। इति राजनिधेगटः; ॥ 
साजग्टद्गं, कौ, रालच्छचम् । तत्पथायः। कनक- 

द्खछकम् २। इति जिकाखदरोषः ॥ 

रानष्टङ्गः, प, मद् गुरमक्छः । इति डदेमण्वन्धः ॥ 

राजसखः, चि, ( रजसो भवः; । रजस् + अग् ।) 

रजोगुणोद्धवः । लल्लच्णं यथा, 

“आर म्भसनितातरैयमसत्काश्परिथहः । 
विषयोपखेवा चाजस्रं राजसं गुखलच्चणम् \” 

अआरम्भरुचिता फलाधे कम्भानुानग्रौ लता ॥#॥ 
सं चेपतस्तक्ष चं यचा,-- 

५चेनाङ्िन् कम्मणा लोके ख्यातिमिच्छति 
पुष्कलाम् । 

न च शोचद्रसम्यत्तौ तदिश्तेयन्तु रानसम् ।* 
तसनाह्तियेथा,-- 
^ देवत्वं सात्विका वान्ति मनुव्यत्वख रा्साः। 
तिशकत्वं तामख! निव्यमिदेषा चिविधा गति; 4* 
तहतिप्रकारा यथा,- 

“माक्ञा सल्ला नटाद्धेव पुरषाः शखटत्तयः। 
भ जघन्धा राजसौ गति; ॥ 

राजानः व राज्ञैव पुरोहिताः । 
ादयुहप्रघाना्च मध्यमा राजसौ गति;। 

राजस 

गन्धव्वा गुद्यका यचा विवधानुचराञ्चये। 

तधेबाश्चरसः सा राजसौषुत्तमा गति; 1" 
इति वामने 1२ अध्यायः ॥ 

रानसाङारा यथा,-- 

“कद्न्लव खाय ष्य तौ च्छारूश विद्1 दिनः । 

हारा राजल्च्यषटः दुःखश्रोकामयध्रद्ा; ५ 
राजखयन्ञो वथा,- 

अभिसन्धायतु फलं द्म्भायमपि चेव यत्) 

इष्यते भरतश्र्ट तं यज्ञं विद्धि रालसखम् ॥” 

राजसतप्रो यथा,- 

“सत्कारमानपू जाथे तपो दम्भन कैव यत्। 
क्रियते तदिद प्रोक्तं राजसं चलमध्रवम् ॥५॥ 
राजसदानं यया,- 

“यत् प्रह्यपकाराये फएलसुदिश्य वा पुनः! 
दौयते च परिकिष्ट' तड्ानं राजसं स्तम् \५ 

दति ओीभग्वहौतायाम् १७ च्ध्यायः 

साजसद्यामो य॑था,-- 

दुःखमिद्यव यत् कम्मे कायक्तेग्रभयान् द्दजेत् ! 
स छत्वाराजसत्घागं नेव त्यागफलं लमेत् ॥“ 

राजसन्नानं यथा, 

^एयक्त्यन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् एयग- 

विधान्) 

वेत्ति सर्वषु भूतेष्ठ तल ज्ञानं विद्धि राजसम् ६४ 
राजसकम्भ यया, 
“यत्त काञेपस॒ना कमे साहङ्कारेण वा पनः । 
क्रियते बहलायासं तद्राजखसुदाद्धतम् ॥*५॥ 
राजर्कत्ता यथा, 

“रगौ कम्मफ़लप्र्लगयो दिं साल्मकोः?शु चिः 
इण्शोकान्वितः कत्तं राजसः परिकौ नितः“ 

राजसो बुद्धियेया,- 

५यया धम्मे मधम्मष्ठ काच्ाकाग्यमेव च। 

अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः खा पायं राजसी ४५ 
राजसौ एतियेधा,-- 
«यथा तु घन्भेकामार्थान् शा धारयते- 

मच्लौन । 

पषङ्गेन पलक ति; सा पायं राजसौ \* 
राजससुखं यथा,-- 
‰विषयेन्द्रियचं योगात् यत्चदयेऽन्टसोपमम् । 

परिखामे विषमिव ततु संख राजसं ख्तम् ६" 
इति करौमगवहौतायाम् १८ अध्याय; ॥#॥ 
राजसपुराणानि चथा,- 

“ब्रह्माख्ं त्रर्षपरेवन्तंः माकरछेयं तयेव च । 
भविष्यं वामनं ब्रां राजसानि निबोधत ॥*॥ 

राजसश्तयो यथा,-- 

«च्यावनं याज्ञवल्कय अच्रेयं टाचमेव च । 

काव्यायनं तेष्यवष्व राजसाः खगेदा मता; ॥* 
श्ति पाद्मोत्तरखख्छं ४३ अध्यायः ॥ 

राणसदनं, जौ, ( राञ्ज; सदनम् । ) राजयषम् । 
तत्पायः । सौधः २। इन्यमरः; । २।२।१०॥ 
भूपालभवनम् ३ सधामयम् ४। इति शब्द् 

, रत्रावजौ ॥ तद्धा यचा, 
“सौधोएख्छौ राजसदगसपकार्णो पकारिका । 



रोजसू 

चवस्तिकः सन्यतोभग्रो ननग्द्यादरत्तादयोए्पि च। 
विच्छन्दकः प्रभेदा हि भवन्तौश्ठरसद्मनाम् ॥* 

ष्व्रमर;।२।२।१०॥ 

राजसभा, सौ, रान्न; सखभा। ( “सभा राजा- 
मनुष्यपून्ना।* २८।४।२३। इव्यच्च राज- 

पथायस्येव यद्थात् न ज्लौवत्वम् |) ठृपति- 
समाजः । इन्यमरः । ३।५।६॥ ( बाचच्यद्ध 
भपुसकलिङ्गतोक्तिस्तु प्रामाद्कौ 1) 

राजषपेः, पु, (सर्पाणां राजा। राचदन्तादि- 
व्वात् परनिपातः। ) सपेविश्ेष;। तत्पायः । 
भ॒जङ्गभोजौोर। इति हेमचन्द्र;। ४ ।३७०॥ 

राजसपेपः, पु, ( सखषपाणां राजा खेष्त्वात् । पर- 
निपातः।) सषेपविश्रोषः। राजसर्षा इति 

भाषा॥ राड् इति केचित् ॥ तत्मखायः। 

छष्णिका २ राजिका३े खरी 8 सरकः ५। 
सुक इव्यन्नर अद्कडइति वा पाठः| इति 

रन्माला॥ छव; & च्ुताभिजननः ॐ । 

च्लुताभिजनन दन्यत्र चुधाभिजनन इतिवा 

पाठः। इति हेमचन्द्रः ॥ छष्णा < तौच्छ- 

फलार राजो १५० लष्यसपंपास्या ११। अस्य 
गुणाः । तिक्तत्वम् । कदटत्वम् । उव्णल्वम् । वात- 

ूलगुद्यकण्कुव्रणनाश्रित्वम् । पित्तदाद 

प्रदत्वञ्च। रति राजनिघेण्टः;॥ ( चतुब्विश्ति- 

जसरेणपरिमित-परिमाखवि्ेषः। बधा, मनुः। 

<= । १६३ । 

«“जखरेयवोए्टौ विेया लिरोका परिमायतः। 
ता राजसषेपस्तिखस्त चयो. गौरसषपः॥ 
“चसेद्यादि। अष्टौ चसरेणवो लिका परि- 
मैन शया ताल्तिखो लिक्षा राजसपपो 
जेयः । ते राजसषेपास्रयो गौरखषपो ज्य; ॥“ 

` इति तटौकायां ङुकल्लषक; ॥ ) 

दराजसायुन्यं, ज्ञौ, (राजनः सायुज्यम् ।) राजत्वम् । 
“स्यादूब्रहषभरूयं जक्षतं ्रह्मसायुज्यमि्यपि। 

देवभूयादिकं तइत्--------।” 
इ्व्यमरदश्चंनात् ॥ 

राजलारसः,) पु, (रा्ञः सारस इव। राजः 

भोभाश्चालौ सारख इव इति बा। ) मयुरः । 
` इति शब्दमाला ॥ 

राजसो, स्तौ, ( रजस इरयमिति। रजस् + अश । 

डौप्। ) दुर्गां । इति शन्दरन्रावलौ ॥ रजो- 

गुण्खब्बन्धिनौ च ॥ ( यथा, गौतायाम् | 

“यया घम्ममधम्भष् कायख्चाका यमेव च। 
यथावत् प्रजानाति बुद्धिः खा पायं राजसौ ४५) 

शाजदयः, प, ( “रज्रा लताल्मकः सोमः छयते 

भच ;* इखमरटौका)+ स+ अधिकरये क्षप् 

“राच्चा सोतजः रण्वा वा इद खयते।” 

शति काशिका । ^“राजद्यदर्यंति ।* ६।१। 
११३ । इति निषातनान् दौषः । ) राजकरैव्य- 
यञ्चविश्चेषः;। सत्पमायः1 बृपाध्वर;ः२ क्रतु- 
राजः ३ तूत्तमः ४) इति ब्दरनावली ॥ 
( अमरमते ओौवलिङ्गोभ्यम् । ९।५। ३९ ॥ 

अथा, मद्धामरते । ९। १५० । १६ । 
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“यच्छन्ति च नरात्रा निष्नि्य एयिवौमिमाम् 
राजखवाश्वमेधायैः कऋतुभिर्भू{रिदश्ियेः ॥" 
राजखयमन््रादिकं वाजसनेयसंड्ितायाम् ६ 

अध्यायस्य ३५ कख्िकामारभ्य १२९ अध्या- 

यस्य ३० कण्डिकाप्यन्तं ब्ष््यम् \ युधिद्िरस्य 

राजसूययद्घविवरयन्तु महाभारते खभापब्ेखि 

विद्येषतो व्श्यम् ॥) 

राजस्कन्यः, पु, (रालः शोभाशालौ खन्धो 
यस्य। ) घोटकः। इति चिकाणखशेषः;॥ 

राजसं, पुक्ञगे, ( राज्ञे देयं खं धनम्) राज- 
धनम् । राजकरः। इति लोकप्रसिद्धम् ॥ 

राजखणेः, द, (खर्णानां धुसतूराणां राजा। 
राजदन्तादित्वात् परनिपातः) राजधुत्त्. 

र्कः। इति राजनिषेरटः ॥ 
राजहंसः, पु, "( इखानां राजा ग्र्त्वात् । राल- 

इन्तादित्वात् परनिपातः।) चश्ुचरण- 

सोह्ितन्धेतवणं दंसः । इत्यमर; ।२।५।२८४॥ 
( यथा, कुमारे । १। ३४ । 

“सा राजद्ंसेरिव सन्नताङ्गौ 
गतेषु लौलाख्ितविक्रमेषु । 
अनीयतप्रव्यपदे ४लुबये- 
रादितसुभिर्नपुरशिञ्ञितानि\*) 

कदम्ब; । कलहंसः । बृपोत्तमः। इति मेदिनौ ॥ 

राजषंणं, क्तौ, ( राजानमपि इषयतीति। 

ष् + णिच् +च्छुः।) तगरपुष्यम् । इति 

राजनिघंणटः ॥ 
राजश्स्ती, [न् ] पु, (रान्नो इस्ती।) राज 

गज; । तत्पायः । मारौचः २ याजकगजः; ३ 
मदोत्कटः £ । इति इारावलौ । ४६ । 

राजदहासकः, पु, ( राजानमपि इाखयतोति। 

इस् + शिच् + खल् । ) मद्छविश्रोष; । तत् 

पथ्याय; ! कातरः; २ कातलः ३ राजौवः ४। 
इति शन्द्रन्नावलौ ॥ 

राजचवकः, पु, खषेषः। 
( अस्य श्कगुणा; । 
“संखा शौतजष्धापि ल्ुदोषाविरोधि च। 

राजच्चतवकशाकन्तु सटौश्ःकन्तु तदिधम् ॥* 
द्रति सुञ्चते खचस्याने ४६ अध्यायः ॥ ) 

राजा, [ न् ] पु, ( राजते श्रोभते इति । राज् + 
«कणन युटषितश्चिराजोति ।* उया० १। 

१५६ । इनि कणिन् ।) प्रथ; । वपति; । (यथा- 

रषु;ः। ४।११॥ 
“यथा प्रङएदनात् चन्द्र; प्रतापात् तपनो 

यथा। 

इति राजनिषे्ट; ॥ 

चेव सोभभूदन्वर्थो राजा प्रकलतिरञ्जनात् ॥*) | 
चचत्िय; । ( वथा, मडु;। २।३२। 

५ शम्वद्ब्रा्चयस्य स्यात् राज्चो रच्ाखम- 
न्वितम् । 

क्यस्य पु्टिखंयक्तं भूस प्रेष्यसंयुतम् ॥» ) 
। यच्च; । इन्द्र; । इति मेदिनी ॥ उत्तर- 

पदे चेत ओष्टाधंवाचकः॥ थ पत 
परयः । राट् २ पाधिवः ३ च्मार्त्8 इषः ५ 
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भूपः ६ महौचित् ७ । इव्यमरः॥ नरपति; = 
पाथः ६ दृपतिः १० भूपालः ११ भूगत १२ 
महोपतिः १३ नाभि; १४ नगाराट् १५ 
भूमोन््रः १६ नरेन्द्र; १७ नायकाधिपः; १८। 

इति श्रब्दरन्नावलौ ॥ प्रजेश्वरः १९ भूमिपः २० 
इन; ९६ दखधघरः २२९ आअवनौपति;ः ९३ 

स्कन्दः २४ स्कन्य;२५ भूसक्२६ अथंपतिः२७। 
इति जटाधरः 1 #॥ अस्य दयुत्पत्तियेधा, 
मता राजराज्येन एथ व रथः प्रतापवान् । 

सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवहमभको विरे; ॥ 
पित्रापरञ्ञितास्तस्य प्रनास्तनानुरञ्िताः 

अनुरागात्ततस्तस्य नाम राले्यभाषत ॥” 
स्ति विष्णुपराणे १ अंशने ९३ अध्यायः ॥ 

अपिच । 

^रागौ राजसिक खग्ये कुरति कमम रागनः । 
रागान्धाश्च राजसिकास्तेन राजा प्रकौ्ितः + 
इति ब्रह्मरेवत्तं गणपतिखस्छे २५ अध्यायः ५४॥ 
तस्य सज्नपिदटत्वं यथा,-- 

शच्युवाच) 
^ग्रटशु वत्य | महाराज दहे तात ! भयभञ्जन। 
भयत्राता च राजा च सर्वषां पालकः पिता॥ 
भ्बरगरीख मदन््रोएदय तवष् खगे मोमा । 
योराजास पिता पाता प्रजानामेष निश्चयः;॥* 

इति ब्रह्मवरेवत्ते ओरोलष्णजन्भखर्े ५६ अध्थायः ॥ 
एथोरेवादौ राजा इति संज्ञा आलौत् । अथा, 
“देते विपरेस्तथा स्ेरभिषिक्तो महामना; । 
रा्ञाष्यवाधिकारे परे एध्ेखयः प्रतापवान् ॥ 
तदा पित्रा प्रजाः सन्या; कदा तेवानुरञ्जिताः 
तैनाचुरक्िताः सववाः सखेन सदिरे तदा । 
अनुरागात्तच्य बौरस्य नाम राजे्यभाषत ॥* 

स्ति पादम भूखश्ड २६ अध्यायः ॥ #॥ 
अथ राजलच्णम्। 
“सोपि लव्यपटे बालं उङ्ाशौविषपौडितम्। 
नरेन्द्रलच्चणोपेतं चिन्तामापर नरेश्वरः ॥ 
तस्यास्य चनद्रविग्बाभं सु रभ्यं ससुञ्नखम् । 
नौला; कशाः कुश्िताद्ध समा दौर्षाक्लर- 

क्ता; ॥ 
राजौ वनेचयुगलो तिम्बोष्टपुटखटतः.। 
चतुदेद्खतुष्किष्कदंबास्यो दौचषेवाहुकः 
चतु खाकरो मास्ययवटद्धेकप्यक; । 
श्रिरालपादो गम्भौरः खच्छलक् चिवकोधरः 4 
इति माकंख्छेयपुराशे हरिच्नोपाच्यागा- 

“अखदिनौ खदुतरौ कमलोदरवन्निभौ 
श्रिष्रुलौ ताख्ननखौ पादाबृष्ौ श्रिरोल्- 

ज््म्मोत्तो गएयुल् षौ सपाण्यौ दृपतेः स्तो ॥ 
ख्डुलोमा समा जङ्का तथा करिकरप्रभा । 
उरवो चानवस्तुच्छा इषस्ोपनिवाः खत।; ॥ 
कोषमए इषो रौरवेभैसोखच घनवण्नितः । 
समाभ्यां चि तिपः प्रोक्तः प्रचम्बब ्तान्दवान् ॥ 

खण्यन्द्निःश्न्द खजा; खं रबा मायवाः 



^" 
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रुकड्धिचिचतुःपश्चवङ्घारादिभिरेव च॥ 

दचिखावततेचलितमुन्ाभिच कृपाः च्छताः । 

इषाः पष्यगन्विशुक्रा मधुगन्धे घनं वदु ॥ 
मांखशस्पिक् सखो सयाच सिंइस्पिक् भूपतिः 

ख्छतः। 

भवैत् सिंइकटौ राजा निख; कपिकटिनैरः ॥ 
इपाश्चोत्रतकच्ाः स्यच्निद्या विषमकचका; । 
बलिमध्यगता माभिः ूलघारां करोति हि॥ 
अधो गवाघ्य कुाच्च॑ पत्वं पदमकणिंका। 

अगुद्धतेखचुफेख भवन्ति सभगा नराः 
जिद्धेना विषमेव; पौतोपवितकेनंपाः 
खमोत्रतखख छदयमकम्पंप मांसलं यु । 

बृपाामधमानगाख खरलोम शिरालकम् ॥ 

कम्ब मौव नृपतिलेम्बकर्गोएतिभच्चणः । 
चआनानुलम्बिनौ बाह ठत्तौ पौनौ दृषेश्वरे ॥ 
मणिवन्येनिगद्रेख सश्चिरटमुभसन्धिभिः। 
पा होने; करच्छेदमशन्दधंगवव्निताः ॥ 

ख परतकंकाः 
साभा धनाप्याञ्च अङ्गु; सयतरेस्तया ॥ 
चनाङ्कलि ख सधनस्तिसो रेखा यस्य पे । 
जृपते; करतलगा मणवन्षं ससुल्िताः 

श्द्धातपच्रशिविका गजपदोपमा कृषे। 
कुम्भाङ्कश्रपताकाभा ालाभा निरौचरे॥ 
दामाभाश्च गवाघ्नानां खस्तिकाभा वृषेश्वर । 

चक्राखितोमरधनुःकुन्ताभा नरपतेः करे । 

ख धनोपेता अवग्रोरधरेनंषाः 
विभ्बोपमैख स्फटितेरोडे रूपे खतः ॥ 
विवसेधनहीनाश्च दन्ताः क्िग्धा घना; शुभाः 
तौच ददा; खमा; शेषा जिहा रक्ता खमा 

शभा ॥ 
अच्छा दीर्घां च वि्भेया तालु ऋतं धनेश्वर । 
ष्णा च प्ररषा वक्र खमं सौम्यश्च संठतम् ॥ 
भूपानाममलं इच्छ" विपरीतश्च द्ःखिनाम् । 
ध्ङककर्णाच्च राजानो रोमकर्णा शतायुषः 
कराः क्जिग्धावनद्वे्च यालमेन्भससेन्र पाः । 
च्छौष्टव्यश्चिपिटनाख ऋच्वौ भाग्यवतां भवेत् ॥ 
अल्यच्छिद्रा सुपुटा च अवक्रा च टृपेश्वरे। 

शंटतेख ललाटे लपणा उन्ननेनुःपाः। 
ललाटोपद्टताच्तिखलो रेखाः स्युः शतवणिणाम्। 
ग्रपलं स्याचतदटभिरायुः पञ्चनवव्यय ॥ 

इव्राकार; शिरोभिस्तु कृपा नि्रश्िरा धनौ । 
षडन्रतञ्चतुदस्वो रक्तः सपरस्सौ कृपः ॥ 
इति गारुड नरस््नौलचं नाम ९६ अध्यायः॥ 
अपिच । 

^प्राधिवस्य तु वच्यामि श्ानाप्तेव लक्तशम् । 
खन्वायियो महौपालः सम्यदियं परौचयेत् ॥ 

राच्यं पालयते नि्य' सद्यधम्मपरायणः । 
निच्िन्य परसैन्यानि चितिं धर्मण पालयेत् ! 
पुष्य पष्य" विचिन्वौयान्मलच्छेदं न कारयेत् । 
मालाकार इवारण्ये नं यथाङ्गारकारकः ॥ 
इग्धौ चरन्तु सेज्नौत विक्रतारो न यंञ्जते। 
परराङ्' महौपालो काल्यालांच्च दूषयेत् ॥ 

१२७ 
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नोधन्डिन्यात्त यो चेन्वाः चौरार्थौ लभते पयः । 

र्वं राद्मयोगेन पौचयापागं न वद्वंते \ 
वसात् खथ प्रय्लन एथिवौमलुपाशयेत । 
पालकस्य भवेद्धुमिः कौर्तिरायुये्ो वलम् ॥ 
अभ्यच्ये विव्य" धर्म्मा गोब्राक्षयश्िते रतः 
प्रलाः प्रालयितं शक्तः पाथिवो यो लितैन्दरिवः 

रेच्वयमध्रवं प्राप्य राजा धम्मे मतिष्वरेत् ॥* 

इति गारुड १११ अध्यायः; ॥#॥ 

त्रर्माभिषिक्तरानानो यथा,- 

श्रीपराशर उवाश्व। 

“यदाभिषिक्तः ख एथः पृथ्वि राच्ये मदधिभिः 

ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामद्ः 
नच्तच्नगरहविप्राणां वीरुधां वाप्यश्चेषतः 

सोमं रान्य दधादृत्रद्या यज्ञानां तपसामपि ॥ 

राज्ञां वे श्रवणं राच्ये जलाना वरुथं तथ! । 
चऋदिद्यानाँं पतिं विष्णुं व्नामथ पावकम् ॥ 

प्रजापतीनां द्चतन्तु वाख्वं मरुतामपि । 

देव्यानां टाभवानाख प्रजादमधिपं ददौ ॥ 

पितुं धन्भेराजानं यमं राच्येठभ्यैचयत् । 
रेरावतं गजेन््राणामश्ेषाणं पतिं ददौ । 
पतन्नौणाष्च गरुड़" देवानामपि वासवम् । 
उजेःश्रवसमश्वानां इषभन्तु गवामपि ॥ 

शओषन्तु नागराजानं ग्टगाथां लिंहमौश्वरम्। 
वनस्यमतौतां राजानं ज्चमेवाभ्यषेचवयत् ॥ 

र्वं विभच्य राच्यानि दिशां पोलाननन्तरम् 

प्रजाप्रतिपतिन्र कला स्थापयामास स्वतः ॥ 
पून्वस्यां दिशि राजानं वरेराजस्य प्रलापतैः। 
दिष्रःपालं सघन्वानं पत्तं पे सोभ्यषेचयत् ॥ 
दकच्िणस्यां "दिशि तथा कदंमस्य प्रजापतेः । 
पुतं श्धपदं नाम राजानं सोऽभ्यवेश्वयत् ॥ 

पश्चिमायां दिशि तथा रजस; पचमच्युतम् । 
केतुमन्तं महाल्मानं राजानमभिषिक्तवान् ॥ 
तथा हिरण्यरोमाणं पव्नेन्धस्य प्रजापतेः । 
उदौव्यां दिधि दुहेषे राजानमभिषिक्तवान् ॥ 
कसैरियं एथिवौ सर्व्वा खप्रहीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमद्यापि ध्भेतः प्रतिपार्यसे । 
र्ते सर्व प्रठत्तस्य सितौ विष्णोगनडाल्मनः। 
विभ्रूतिभूता राल्नानो चे चान्ये सुनिसन्तम॥ 
ये भविष्यन्ति येठतौता; सनभूतेच्रा हिज |. 
ते सर्व सम्भूतस्य विष्णोर दिनोत्तम ॥” 
षति ग्रीविष्णुपुराये प्रथमे; श्रे २२९ अध्यायः ॥# 

खत उवाच । 
“र्वं ष्टासि सन्तास स्थावरासु चरासु च। 
ज्रद्धा क्रमेण राज्यानि यादेश्सुपचक्रमे।॥ 

हिलानां वौरधाष्वेव न्तच्ाणां यद्धे; खद । 
यज्ञानां तपखाद्धेव सोमं राज्येढभ्यवैचयत् ॥ 
इदस्पतिच्च सर्र्षां ददावङ्गिरखामपि। 
ष्गूणामाधिपद्ये च कायं राच्येठभ्यधेचयत् ॥ 
आदित्यानां एनव्िष्णु' वद्धनामथ पावकम् । 
प्रजापतौनां टचे मरुतामथ वासवम् ॥ 

हेयानामथ राजानं परज्णादं दितिनन्दनम् । 
नारायणन्तु साध्यानां खद्राणां ठेषभध्वजम् ¶ 
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च्गाणामथ शादु लं गरुडं पततां वरम् । 
गन्धजाणां चित्ररथं नागानामथ वासुकिम् १ 

गन्धानां मर्तद्येव भूताना श्ररौरिकाम् । 
सर्वां दं शोषं सर्पांणाेव तचकम् ॥ 
सागराणां नदौनाश् मेघानां वर्षितस्य च । 
आदिव्यानामन्धतमं पव्नेन्यमभिषिक्तवान् । 
खन्धाश्चरोगखानाश्च कामदेवं तथा प्रभुम् ॥ 
ऋतूनामधिमासानां दिवखानां तयेव च । 
पचचाणाख चपाणाख सदूपैतिथिपव्धयाम् ॥ 

कलाकाद्टाप्रमाणानां गतेरयनयोख्तथा । 
गखितस्याच योगस्य चक्र सं वत्र प्रथम् १ 
प्रजापतेन्िरजसः पू्यस्यामभिषैचयन् । 

एतं नाच्ना सुध(मानं राजानश्ाभ्यैचयत् ॥ 
यथाप्रदेष्य राजानं दश्चिणस्ययं प्रजापते; । 
कदे मस्य पदं पुत्तं राण्य?भिधिक्तवान् ॥ 
पश्चिमस्यां दिशि तथा रजसः; पुचसुत्तमम् | 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं हयभ्यवेचयत् ॥ 

तथा हिरण्यरोमाणं पन्येन्यस्य प्रजापते; । 
दिग्रुत्तरायां पचन्तु राजानमभ्यधैचवयत् ॥ 
मानुषाणामधिपतिं चक्र वेवख्तं मञुम् । 
सैरेव एथिदी सवा सप्रहणीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेशमद्यापि ध््नेण परिण्द्यते।॥ 

खायम्भवेएन्तरे पूव्व ब्रह्मणा तेमभिषैचिताः 

इन््रादि्लोकपालास्तु पुनव्ेवस्ते2न्तरे ॥ 
राजखये;भिषिक्तस्तु थुः पूत मदषिभिः 
मबुभिंविध्िना तहत सोएधिराजः प्रताप- 

वान् 1” 

दद्याद्यो वह्धिएुराथे वराप्रादुर्भावनामाध्यायः। 
राजकत्तेयकन्नाणि यथा,-- 

मदालसोवाच। 

“वत्य ! राज्चाभिषिक्तंन प्रलारञ्जनमादितः। 
कत्षयमविरोधेन खघम्भष् महौग्टता ॥” 
अविरोधेन धम्भश्चाख््राविरोधेन । 
“दअसनानि परिद्यन्य सप्तस्धलहइराखि ते । 
ऋह्मा रिपुभ्यः खंरच्यो वह्टिमेन्रविनिगेमात् ॥ 
अष्धा नाश्माप्रोति खचक्रस्यन्दमादूयथा। 

तथा राजाप्यलन्दिग्धं बष्डिमेन््ं विनिग मात् ॥ 
इषादुलांच्च जानौयादमाद्यानरिदोषतः। 
चरेश्चरास्तया श्रजोरन्येश्याः प्रयत्नतः ॥ 
विश्वासोनतु कक्ते्यो राज्ञा भिच्राह्मवन्छुदु। 
काययोगादमिच्ेषु विश्वसीत नराधिपः ॥ 

स्थानटहिचयञ्नेन षाड गुखय विदिताल्मना । 
भवितव्यं नरेन््रण न कामवशवस्तिना।! 

प्रागाल्मा मन्तियद्धैव ततो श्यो महौश्ता। 
जेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत वतोफरिभिः ॥ 
यश्छेतनविचिदैव प्रैरिो विजिगीषते । 
सो7निताला जितामाग्यः श्च्ुव्गेख बाध्यते ॥ 
तसात् कामएदयः पूवे लेयाः एच्च महौश्टता । 
तच्जये दि जयो राज्ञो राजा नश्यति तितः 
कामः क्रोधश्च लोभश्च मदौ मानस्तथेव च 

इच्च शचयो द्यते नाश्राय कुमहौभ्ताम् ॥ 
कामप्रसक्तमाल्ानं च्छला दख्छं निपातितम् । 
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निवनैयेन्तथा क्रोधादनुद्धादं हताश्मजम् ॥ 

इतमेलं तथा लोभाग्मद्ाङ्ेयं दि े्ंतम् । 
मानादनायुषः पुत्रं हतं हर्षात् पुरज्ञयम् 1 

शभिजितेलितं सक्छ मरतेन महामना । 
च्छा ववव्नेयेदेतान् षड़ दोषां महीपतिः ॥ 
काककोकिलग्टङ्गाणं वकव्ालग्रिखण्डिनाम् । 

सानां लोहकुङानां शिचेत चरितं कृषः ॥ 

काकात् सबश्रङ्किता। कोकिलात् माधुखम् । 
ग्यङ्गात् प्रपौड्या अर्थदानम् । वकात् शच्रु- 
गर्णे रकाय्रताम् | यालात् दुरुपसपित्वम् । 

शखण्डिनश्ित्रतां सपेगरहणाय सकता राच्रा- 

वाद्मगोपनश्च । हंसस्य सारग्राहहत्वम् । लोह 

कृड़ात घन्धानम् ॥ 

“कौशिकस्य क्रियां कुखादिपद्े मगुजेश्वर;। 
चेष्टं पिमोलिकानाख काले भूपः प्रदशेयेत् ॥ 
कौशिकस्य उलकस्य रात्रौ काकावस्कन्दनम् । 
प्रिपौलिकानां सेनावद्खलवं सपेभचण्छ। 
“ज्ञेथासिविस्फ्लिङ्गानां बौजचेष्टा च शास्म; । 

चन्द्रस् चस्बरूप्रशच नोदयर्थं एथिवौत्तिता ॥* 
अख्िविस्फलिङ्गात दूरात् दाद्ध;। बौलान्मह- 

दयेनिष्यादनम्। उष्णकाले चन्द्रः सखदायौ 

प्नौतकालेन। र्वं खथ; शौते सुखदायो 

उष्यकालेन। एवं कालानुसारेग सुखदुःख- 

दातम् ॥ 

“वधकात् पद्मशरभश्रूलिन्धा गुिणीस्तनात् । 
पजा वरृपेण चादेया तथा चख्ालयोषितः ॥* 

अधकात् निष्टणत्वम्। पद्मात् कणटकगोपनं 
स्ितसंखता च । श्ररभात् इत्वापि शनै 

मोदकः । यथा शरभोट्टापदः प्ररोचतिं न, 
स्ते, भूलिन्धा आिच्चापनम् । गुलश | 
स्तनात् कालेमरथादानम् ¦ चखालयोषित्| 

श्यौनकौ कागश्चिरो दशंयिता अन्धदिक्रौ गाति, 
^जक्राकंयम्सोमानां तहृद्ायोमे द्धौ पतिः । 
स्स्पाणि पञ्च कुर्वत मह्ौपालनकंम्भणि 1 
अयेन्धखतुरो मासान् वा्यौधिरोव भूतलम् । 
ऋअप्याययेत्तथा लोकान् परिचार मेहोपति; +" 
परिचाररथद्ानादिभि, 

न^माखानष्टौ यणा खस्तोयं इरति र श्लिभिः 
व्यश वाभ्यप्ायेन तथा शल्काष्टिना कृपः ॥ 

यथा यमः परियहेष्यौ प्राप्रे काके नियच्छति । | 
सथा प्रियाप्रियौ राजा दृष्टादुष्टं समो भवैत् ॥ | 
पृरणेन्दमालोक्य यथः प्रीतिमान् जायते नर; । 
रुवं यत्र प्राः सर्व्वा निव्व॑त्तास्तच्छशरव्रतम् ॥ | 
सारुलः स्भ्रूतेषु जिगषश्चरते यथा। 

रवं चरेप्नपशच्चारो; पौरामात्ारिवन्ुु + 
न लोभार्येने कामार्थेनार्थायेयेस्य मानसम् । ,. 
पदां; ष्यते धर्मान् स राना खगेष्टच्छति॥ 
शलोभादिप्योलनै;। 
उत्पथसाडिखो पान् खधम्भेाश्चलितान्ररान् । 
य: करोति निजे घन्नं स राजा खगंखच्छति ५” 
उत्पथय्राङ्िणः पापिनः) । 

«वयेषन्भाः न सोदन्ति यस्य रार तथाश्रमाः । | 

श्रत 
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राज्ञस्तस्य खं तात परच् च शाश्वतम् ॥ 
खुतदराज्ञः परं छदं तेतद्टद्धिकारणम् । 
श्वघनम्त स्थापनं खां चाल्यते नं कुवुद्धिभिः ॥ 

पालनेमेव भटाना छतन्नल्ो महौपतिः । 
सम्यक पालयिता मागं धम्मैस्याप्नोति वरे यतः॥ 
रखुवमान्तरते राजा चातुजमस्य रक्षसो; । 

स सुखी विष्टरव्येष शक्रस्यति सलोकताम् ॥” 

इति माक॑कछयपुराशे मदालसोपाख्यानाध्यायः 
तङ्गौकाच॥ # ॥ राजाभिषैकस्य विदित 

ननच्तत्राणि यथा,-- 

^पुष्यानुराधा च्या च रोद्िणौ चौत्तराच्रयम्। 
स्ताख्छिनौ रेवतौ च वरपाभिषेचनोत्तमाः ५ 

इति च्योतिःसारसंय्ः 

अस्य विवरणं अभिषिकशब्दे द्रख्यम् ॥#॥ 

रानि वशनौयानि यथा, 

तरप कौरजिप्रतापाज्ञाददटशास्तिविवेकिताः । 

धम्मेप्रयागखंामशस्ताटाः सनयचमाः 1 
प्रजारागो2रिप्गेलादिवासोऽरिपुरश्रन्यता । 

चौदादरेगाम्भी य शौयेर्योदामादयः ॥* 
इति कविकल्पलतायाम् १स्तवके ३कुसुमम् ॥*#॥ 
राजात्रभक्षे दोषो यथा, 

वारा उवाच । 
^ शुद्धा भागवता भूत्वा मम कम्मे परायः । 
येतु भुन्नन्ति राजान्न लोभेन च भयेन श्व ॥ 
चापहृता दिं सङ्गीत राजान्नन्तु वसुन्धरे । 

द्र वधेसद्धाणि पच्यन्ते नरके नशा; ॥ 
भगवद्वचनं श्चुतवा सा महौ शंसितव्रताः । 
उवाच मधुरं वाक्यं लग्दलोकसुखावष्म् ॥ 

घरण्य॒वाच । 
श्टशु सत्वनमे देव दये हि शवस्थिलम् ! 
कोनु दोषो छि राज्ञान्तु त्रे लवं वक्तुम हेखि + 

ततो भूम्या वचः श्ुला सवधम्नंविदां वरः । 
प्राह नारायशो वाक्यं धम्मेकामां वसुन्धराम् 1. 

वाराह उवाच । 
ब्रश सुन्दरि ! तश्वन गुद्धमेतदनिन्दिते । 
राजानु न भोक्तद्यं सुमभां गवते; सद्ा ॥ 
यन्यप्येष समत्वेन राला लोकं प्रवकनेते । 
राजघस्तामसो वापि कुन्धन् कम्म सुदारुखम् । 

अपि वा गदितं तेन राजान्ननतु वसुन्धरे । 
घम्मेसन्धारणा्ाय गतुम रोचते भुवि 

ततोभ्न्छं सप्रषच्यामि तच्छशुम्व वसुन्धरे । 

यथा राज्ञान्तु भोज्यं गे शुद्धेभांगवमेः समै; । 
स्णापयिचा तु मां दवि विधिदटरेन कम्मण । 
धनधरान्यप्रटह्वानि दक््रा भागवलेरपि॥ 

सिहं भागवते खान्न' मम प्रापय शेषकम् । 
संञ्चानस्तु वरारोहे न स पापेन लिप्यते॥+ `. 
र्वं विच्छवच्वः श्रुत्वा धरणौ शरंखितब्रता। | 

, बाराहरूपिखं देवं प्रद्युवाच वरानना ॥*#॥ 
तद्त्रभोजनप्रायश्ित्तानि यथा.-- 

धरण्यवाच। 

“राजान्रगु ततो सुक्ता खुङ्धो भागवतः युश्विः , 
कम्मे! केन गु्धपत सनक ब्रुहि जनादन 

राजाच 

वाराह उवाच.। 

श्ण. तत्वेन मे दैवि यन्भां लं भौर भाषसे। 
तरन्ति मनुजा येन राजान्नस्योपसुज्जका; ॥ 
रकां चान्रायणं सत्वा तप्तच्छरष् पुष्कलम् । 
शुष्यत् साग्तपनप्येकं ौधरं सुति किख्लिषात्। 
सूक्ता प रा्ञोग्च्रानि इद् कम्म समारभेत् । 

न तस्यवापराधोणस्ति वसुधे वै वन्दो.मम + 
ख्वमेव न भोक्तव्यं राजान्नन्तु कदाचन । 
ममात्र प्रियकामाय यदौच्छेत् परमां गतिम् ॥ 

सत्यादि वाराडेरानात्रमचणप्रायज्ित्तं नामा- 

ध्यायः ॥ # ॥ अपि च। 

राजाच्रः तेज आदत्त गूद्रान्न' जश्षवशच्ैसम्। 
इ्व्याद्यभिघाय, 

सक्ता चान्यतमस्याच्नममद्या त्तषप्रयेचाशम् |. 
मया शक्रा चरेत् छच्छ्रं रेलो विण्मृत्मेव च ५ 

दति प्रायञ्ित्ततत््वम् ॥ 

( राजनम् । यथा, ऋम्पेदे । १० । ४६. । 8। 
चद सुवं यजमानस्य रालनि।” 

“अदं यजमानस्य राजनि राजनाथे शेवं 
अभवं समये इति श्रेषः।” इति तद्धा 
सायणः ॥) 

राजातनः, पु, (राजानं अततैति। अत सातद्य- 
गमने + “बदलमन्धच्रापि ।* उखा >. । ७८। 
दति युच् । ) पियाल; । इति शब्दमाला ॥ 

राजादनं, करौ, ( राजभिरद्यते इति । यद् भचणे 

+ कम्मेणि च्छृट्। ) चौरिका। प्रियालः। 
किंशुकः। इति मेदिनौ। >े, २०५ ॥ ( यचा, 
सश्चते । १। ४६ । लशवे | 
4दाड्मिामलकं द्राच्ता खन्नर सपरूषकम् । 
राजादनं मातुलुङ्क फलवग प्रग्रस्यते ॥ 

पलिङ्गान्तोप्पि डश्यते। इयमरः ।२। ३) ४५१ 

देमचन्द्रख। ४।२०८॥ चौ{रकार्य परच्णायो 
यथा,-- र 

“राजादनः न्षौरठच्तः पालाग्रौ वानरप्िय; +" 

इति वेदटकरबमालायाम् ॥ 
किंुकार्ये पायो यथा,-- 

“वात्तपोधः पलाशः स्याइनप्रस्यश्च किंशुकः । 

राजादनो जशषटकतो इस्िकर्णा दलोऽपरः 1") 
राजाजुलौवौ, [न् ] चि, (रान्तः यगलोदौ।) 

र जोपलोवौ! तस्य कम्मांकि यथा,-- 
मद्य उवाच । 

भवथामु वक्तितय स्याच्छनो राजो परजोविना । 

लथा ति कथयिष्यामि निवोध गदतो मम॥ 
चाज्ञा सर्व्वा्मना काणा खश्यक्रया रविनन्दन। 

चअचिप्छ वच्चनन्तस्य न वक्त तथा वच; ॥ 

ऋअनुङ्रलं प्रियन्तस्य वक्तथ' ज्ञामसंखदि 
रद्धोगतस्य वक्तद्यमग्रियं यद्धितं भवेत् ॥ 
पराधमस्य वक्त खस्य चेतसि भागव, 

स्वाय; स्॒धद्धिओक्तव्यो न सखयन्तु कटान ६ 
कााभिकात; सर्वद रश्वितय्यः प्रथन्त; ! 

न च ह्हिस्यं धनं किच्िचनियुक्तन ख कभौणि ॥ 
नोपेच्ं भाष्यमाखख तथा राञ्ज; परियो भवेत् । 



‰ राजातु 

 शाच्चश्च ग तथा कार्ये बेशभएषितचैशितम् ॥ 
राजलोलान कतैय।! तद्धिधिष्टं विवन्नेयेत्। 
राचः खमोभ्धिको वान कार्ययो वेशो क्निा- 

(" नता॥ 

` दतादिष्ठ तथेवास्य कौशल प्रदशेधेत् । 
 श्रदश्ये कौश्रलखास्य राजानख्च विशोषयेत् ॥ 

` चअन्तःपूरधनाध्यत्तेञ्चरदूतः समागतः) 

संख न व्रजेद्राजन् | विना पाथिवेश्रासनम् ॥ 

 निःखेहताश्चावमानं प्रयत्नेन च गोपयेत् । 
यच्च गद्यं भवेद्राज्ञो न तल्लोके प्रकाशयेत् ॥ 
जृषेख श्रावितं यत् स्याद्वाचखावाच्यं वरपोत्तम!। 
भतत् संश्रावयेल्लोके तदा राज्ञः प्रियो भवेत्॥ 

` आज्ञाप्यमाने चान्धस्िन् ससुत्याय त्वरान्वितः | 

चष विं करवाणति वाच्यो राजा विजा- 
नता॥ 

काथावस्थाख् विन्नाय काथमेव तथा भवेत् । 
सततं क्रियमाशे५स्सिन् लाघवन्तु ब्रजेत् भ्रुवम् ॥ 

राज्ञः परियाणि वाक्यानि न चा्यथे पुनःपुनः। 

3, इास्यशौलख भवेत्र चापि भरकुटौसखः 

नातिवक्ता न निन्क्तान च मल्वरिकस्तथा । 
न भवेत् कथष्चन॥ 

 दुष्कतानि नरेन््रस्यनतु खंकौ्ैयेत् कच्चित् । 
श्रस््तमलङ्कारः राञ्चा दत्त धारयेत् ॥ 

 श्ौदार्यैय न तरेयमन्यसते भूतिमिच्छता । 
 तचैवोपासनं कार्ये दिवाखभ्नं न कारयेत् ॥ 
1 नानि तथा हारे प्रविशेत कदाचन । 
ॐ नच पश्येत्त राजानमवोग्यासु च भूमिषु । 

 राच्चस्तु दधिरे पाश वामे चोपविष्ेत्तथा। 
 । परस्तात्त् तथा पञ्चादासनन्तु विगद्दितम् ॥ 

जम्भा निषधोवनं कासं कोपं पथस्तिकाश्रयम्। 

| वानतसुह्ार तल मौपे विवजंधेत् 1 
स्वयं तच न कुव्वौंत खगुखाख्यापनन्तथा । 

 खगुणास्थापने ततेव परमेव प्रयोजयेत् ॥ 
` दयं निसलं छत्वा परां भक्तिसुपाशितेः 
` अशुजोविगयोर्भाय नियं राज्ञामतन्दितैः ६ 
` शाखं शौत्यश्च पन्यं नास्तिवयं श्यु्रताग्तथा । 
 व्वापल्यक परिव्यानच्यं निद्यं राजागुलोविना॥ . 
शतेन विद्याशिल्पेच् संयोच्याल्मानमाल्मना । 
राजसेवां ततः कृाद्तचे भूतिवद्धिनौम् ॥ 
नमस्काराः सदा चास्य पुचवल्लभमग्विक; | 
` खचिपास्य विश्वासो नतु काथ; कथश्चन ॥ 

~ 

हितं पथ्यश्च वचनं (इते; सह सुनिश्चितम्। 
चिित्त-खोवास्य विन्नयं जिद्यमेवोपजौौ विना । 

~ कुशात् व्चित्तज्ञो मानव; सखम् # 
मौ चैवास्य विज्ञेयौ भूतिमिच्छता । 

त्ति विरक्तस्तु रक्तो ठतिन्तु कारयेत् ॥ 
` विरक्तः कास्येद्राशं विपन्ताभ्यदयन्तथा। 

च््ाश्षावद्वनकं कत्वा फएलनाशं करोतिच॥ 
 अकोपोग्पिसकोपान्तः प्रसन्नोपि च निष्लः। 

बाबधे स मन्दं वदति टेत्तिचछेदं करोति च ॥ 

` अष््चास्य न ब्रयात् कामं त्रयात्तथापरदि। , त 

प्रदेश्वाकप्तदितो न खम्भावयतेटन्यथा | 
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आराधनासु सासु सुप्रवश्च पिचैश्ते ॥ 

कथास दोषं चिपति वाक्यभङ्गं करोति च। 
शच्छते विसुखदधेव गुणसं कौतैने ठति \ 
उदि स्िपत्यान्यत्न क्रियमाे च कम्मण । 
विरक्तलच्षणं ह्येतत् शदश्ु रक्तस्य लच्शम् ॥ 
दृष्ट्रा प्रसन्नो भवति वाक्यं गक्णाति चादरात् । 

कुश्लादिपररिप्रश्नी संप्रयच्छति चासनम् ॥ 
विरक्तदशंने चास्य रदस्य चन शङ्कते । 
जायते छषटवद्नः श्रुचा तस्य तु तत्कथाम् ॥ 

अपियारयपि वाक्यानि तदुक्तान्यभिनन्दति। 

उपायनष्च रहात स्तोकमप्यादरात्तथा॥ 

कथान्तरेषु सरति प्रहृषटवदनस्तथा | 

इति रक्तस्य करैया सेवा रविकुलोड्ह॥ 
चापतुस न त्यजेत् पन्ये विरक्तमपि सेवितम् 1 

` भित्र न चापतुस॒तथाचणश्दयं 
 व्लन्तिये निग णसप्रभेयम् । 

प्रथ विश्ेषेणक्वते व्रजन्ति 
सरेनवामामरटन्दजु्टम् ॥* 

इति मद्छएर!शे राजधम्मं अनुजोविटत्तिनाम 
२९६ अध्यायः ॥ 

राजादनौ, श्लौ, ( राजभिरदते या। अद् + 

कम्नेणि ल्यट् । खौप् ।) ठच्तविश्ेषः । चौरिणये 
षति भाषा। तत्प्थायः। राजफलः; २ त्तौर- 

ट्च; ३ बृपदम्ः 8 निम्बबौोजः५ मधुफलः € 

कपौष्टः 9 माधवोद्धवः < चौर ६ गुच्छ 
फलः१० भूपे; ११ राजवल्लभः १२ ओरीफलः१३ 
एस्कन्यः १8४ चौरखुक्तः १५। अस्या गुणाः 
मधुरलम् । पित्तगाशित्वम् । गुरुत्वम् । तपण- 

लवम् । ठष्यत्वम् । स्थौल्यकरत्वम् ¦ दत्वम् । 
सुच्िग्धत्वम् । मेहनाशित्वश्च। इति राज- 

निशः ॥ पि च। 
“च्तौरिकायाः फलं ठष्यं बल्यं जिग्धं मं गुरु । 
द ष्णासच्छमदभ्नन्तिक्तयदोषत्रयाखूलित् १ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

राजान्नं, ञौ, ( राजयोग्यमन्नम् । अन्नानां राजा 
इति षा।) अन्धरेशोद्धवशालिविशोषः। तत्म- 

यायः । वरपाच्रम् २ राजाहम् ३ दौषेभूककम् 8 
धान्धश्रष्ठम् ५ राजधान्धम् ई राचेषश्टम् 

दौधेक्लरकम् < । अस्य शुकाः । चिदोष्नत्वम् । 

सच्जिग्धत्वम् ! मधुरत्वम् । लशुत्वम्। दौपन- 

त्वम्.¦ बलकारित्वम्। पथ्यत्वम् । कान्तिबौय- 

उद्धिदलष्च ). इति राजनिषेटः॥ ( राशः 
न्नम् ।) राजम्बाभिकभक्तम्। तद्धोजननिषेध- 
प्रायश्वितै रानणश्रन्टे द्रश्खे॥ ( रानाच्र- 

भद्यणेन हि तेजोहानिर्भवति। यथा, मनुः । 
३ । २१८ ॥। । 

 ^राजात्रं तेज आदते शूद्रान्नं ्रह्मभच्चैसम् । 
आयुः सवणंकारान्नं यग्रश्वम्मांवकभिनः ॥*) 

राजाण्नः, प, (अन्तराणां राजा अष्टत्वात्। 
राजदन्तादित्वात् परनिपातः ।) अख्रविशेषः। 

तत्प्रथायः। रपजफलः २ खरान्बः३ कोकि- 

लोत्व; 9 मधुरः ५ कोकिलानन्दः ६ कामे; 9 

राजाव 

बृपवह्लभः; <=! अस्य परलगुणाः । कोमललम् 

कद्रष्छत्वम् । पित्तद्ाददटतवच्च ॥ सपक्स्य तस्य 
गुशाः। खाडुतम् । मधुरत्वम् । पुष्टिवौथ- 

बलप्रदव्वश्च । इति राजनिषंणः \ अपि च। 
५ राजान्रङक अम्रातः कामाछो राजपृच्चकः। 
राजाग्वरं तुवरं खादु विषदं शौतलं गुर) 
ग्राहि सूच विवन्वाश्चवातज्ञत् कफपित्ततुत् ॥” 

इति भावप्रकाशः । 

राजानः, पु, ( अस्त्ानां राजा अषतात् । राज- 

दन्तादित्वात् परनिपातः । ) अश्वेतलः । इति 
रालनिषघेण्ट; ॥ 

रानाकेः, ध, (अर्काखां राजा खषत्वात् । ) 
्ेताकौट्ः। सादा आकन्द एति भाषा) 

तत्पायः; । वञ्चकः; २ अकं; मन्दारः; 8 
गरशरूपकः ५ काष्टौलः ६ सदापुष्यः ॐ! इति 

राजनिर्ेणटः ॥ अलक; ८ प्रतापः; ६। ति 
न्दरन्नावलौ ॥ 

राला, कौ, (राजानमद्ेतीति । अदे + अण ।) 
अगुरु । ( अस्य पयायो यया,-- 

५“अगुर प्रवरं लोहं रालादं योगजन्तथा । 
वशिकं शमिजं वापि छलमिजग्धमनायंकम् \* 

इति भावप्रकाशस्य पून्भखण्छे प्रथमे भागे \) 
राजयोग्ये, चि। इति मेदिनौ। हे, २३॥ 

( यथा, गो० रामायये । ३।४६.।४२। 
“तेदस॒ पपन्नं मे ग्टगरूपस्य धषेणम् । 
रएजादणिचरनानि रतभानो वयं भ्रवम् ॥”) 

राना, च्छो, ( राज्नोणडा।) जब्ब्ः। इति 

राजनिषे्टः 

राजालाषः, च्वौ, ( अलावनां राजा। राज- 
दन्तादित्वात् परनिपातः । ) खादतुग्बौ । भिठा 

लाड इति भाषा! तत्मथायः । . महातुब्बी २ 

मधुरालाङुनौ ३ शाकालाब्रः ४ वुब्बकः ५ 

भच्यालावरूः ६ अलाबुनौ 9 मिष्तु्बौ < । 

अस्या; फलगुखाः। टष्यत्वम् । कफपित्तद्टर- 

त्वम् । गुरुतवश्च । इति मदनविनोद्ः ॥ 

राजालुकः, पै, ( आलूनां साजा) ततः स्वार्थ 

कन् । ) माकन्द; । इति इारावलौ । ९०१ ॥ 

राजावत्ैः, प, ( राजानं आवत्तेयति आनन्द 
यतौलि। अआ+इत्+ णिन् +अण । यहा) 
राजः; श्नोभमान आवत्तो यन्न!) उपरन्रमेदः। 

रेउटौ इति हिन्दी भाषा । तत्पर्यायः । ठृपा- 

वक्षे; २ राजाग्यावत्तेकः ३ अावत्नेम्णिः ? 

च्ावक्तैः ५। अस्य गुणा; \ च्टदुतवम् । ल्िग्ध- 

त्वम् । शिश्गिरत्वम् । पित्तनाशनत्वम् । भूषणे 

प्रयोलजितञ्चेत् टृणां बह्भाग्यकरल्वख । इति 

राजनिर्धण्ट; ॥ विराटदेश्रलदहोीरकः। तत्- 

पथ्याय; । विराटजः; २ राएजपटः३। इति 

देमचन्द्रः। ४।१३२॥ (वथा, कथासरित्- 

सागरे । ७३ । ३३६ । 

^«“साजावर्तोपिलश्चामतले सदासवेष्सनि ॥*” 

तयास्य गुणाः । 
^राजावत्तः कटुस्तिक्तः शिशिर; पित्तनाशनः । 



राजिलः 
राणायत्तः प्रमेहः छदि िश्चाजिषारणः \* 
इति भावप्रकाश पूम्गखच्छे प्रथते भागे +) 

रालादिः; पं, ( अहीनां राजा । राणदन्तादि- 
स्वात् परनिपातः । ) हिसंखसपे; । सत्प्थोयः । 
दिसखाश्िः २ विलावासौ र विषायुषः ४। 

इस्ति शब्दरनावलो॥ अषौरखि;५) इति 
चिकाखद्येषः॥ 

दाजि,, स्तौ, ( राखते इति | राज + “बखिवपि- 

यजिराजौति।” उखा०४।१२४)। इ्तिदड्म्।) 
ख्णौ । ( यथा, अषयासप्र श्रव्यम् । ६६३ । 

“उल्ञखति रोमराजिः स्तनश्रम्भोगेरललेखेव ॥”) 

रेखा । इति मेदिनौ; ले, १४॥ ( यथा, महा- 

भारते। ॐ । २८२ ।६२। 

“कलाय पुष्यवर्ास्तु तलोदितराजयः 
रथसेनं इयप्रष्टा; सम्दडुयंडदुम्भदम् ॥ 
ध, आयुएुच्चविशचेषः। सतु रेलपौन्ः 
मद्धाभारते । १ । ७५।२५। 

“न्वं इडग्रम्भायं राजिं गयमनेनसम् । 
स्वभानवौ सुतानेतानायोः पचान् प्रचश्चते ॥”) 

राजिका, खौ, ( राजते था। राच+श्वल् । 
टापि अत इत्वम् ।) केदारः। राजसषेपः। 

रेखा। इति मेदिनौ। कै, १४५ ॥ पडक्तिः। 
इति हेमचन्रः ॥ लव्यसषेषः। तत्पथ्यायः । 
वः २ ्तुधाभिजननः३सण्िका ३ व्यासुरो ५। 
इत्यमर; ।२।६।२६॥ चुताभिज नन, ६ अस्रो 9 । 

इति तङ्ौका॥ रक्तवथंसषेपः। रार इति भाषा। 
तत्पर्यायः । राजौ २, अरौ रक्तिका 
रक्तखषेपः ५ तोच्छामन्धा ६ मधूलिका 9 
वकः = चतक; ६. चव; १०। अख्या गुणाः । 

कटुत्वम् । सिक्तत्वम् । उष्यत्वम् । वातश्नौदा- 
भिगूलकफगुल्यकमिव्रखनाशित्म् । दांदपित्त- 

पद्लष्च + तरीलगुणाः । तौच्छत्वम् । वातादि- 
दोषनाश्चित्वम् । श्रिश्निरत्वम् । यककष्न्नतवम् । 
केश्चत्वम् । त्वगदोषनाशितश्च + तत्प्रचगुणा;। 

कटुत्वम् । उष्छत्वम् । छमिवातकणकच्छामय- 

रत्वम् । स्वादुतवम् । वद्धिदौीपनकारित्वश्च। 

इति राजनिषेग्टः \ अपि च। 

राजौ तु राजिका तौच्त्छमन्ध) चुष्ननिकादरौ। 
छवः चुताभिजनकः छमिकः छंष्णसषेपः ॥ 
राजिका कफपित्तत्नौ तोचषोष्णा रक्तपित्त । 

किखिद्रततासिदा कख्डक्रकोटलशमोन् रेत् । 
अलितौ च्छा विश्चेषेख तहत् छष्यापि राजिका॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

राजिकाषलः,पु, (राजिकायः; फलमिव कलमस्य ।} 
गौरलषेपः। इति राजनिषेगट; ॥ 

राजिषला, च्छो, ( रानोभूतानि अेथिवद्धानि 

फलानि यस्या; । ) चौनाककंटी । इति राज- 
निष्ट; ॥ 

राजिलः, पु, ( रानौ रेखाख्वयस्येति । राथि+ 
श्श्मादित्वात् लच् । यहा, राजिं लातौति। 
खा~+कः। ) डखभसपंः। दव्यमर; । १।८५ ॥ 
( षथा, रषु; । १९ । २७ 

यथा, 

१३० 

रातो 
नकिं महोरगविखपिंविकमो 
दाणि गख; प्र वततेते ४५) 

राजौ, च्छौ. ({ राचि+शदिकारादिति डौष।) 
निच्छिद्रपष्क्िः। धति शम्दरतावलौ। 
{ चे; । यथा, माचै। 8 ।६.। 

<^राजौवराजोवश्लोलण्डङ्ग- 
सु्न्तसु यान्ततिभिस्तरूखाम् ॥*) 

राजिका) (अस्या गुणा यथा,- 

५रानौ तु रालिका तीच्छगन्धा चुष्ननिकासुरी | 

वः त्तुताभिजनकः कमिकः सष्यसपेपः ॥» 
इति भावप्रकाशस्य पून्वखख् प्रथमभागे ॥ ) 
रक्तवशेसपेपः । इरति राणनि्धष; ! 

राजौफलः, धू, ( राजौभूतानि सेणिवद्धानि 
फलानि यस्य । ) पटोलः । इति राजनिषेटः ॥ 
( तथास्य प्रायः । 

“पटोलः कूलकस्तिक्तः पाणडकः ककर ऋष: । 
राजोफलः पापफलो राजेयश्चाग्टताफलः । 

बौोजगभेः प्रतोकशच्च कुष्ट कासभञ्चनः 

ति भावप्रकाशस्य पून्नखरू प्रथमभागे \ ) 
राजोवं, कौ, (राजौ दलश्रेणिरस्यास्तीति। 

रानौ + “अन्यभ्योऽपि इश्यते ।*५।२।१०६। 
श्यस्य वाल्तिकोक्रया वः । ) पद्मम् । इन्यमरः । 
१।१०। ४९ ॥ (यथा, कुमारे) ३। ४५। 

“उत्तानपाणिदबसन्निवैशात् 

प्रफुक्लराजी वभिवाङ्मध्ये ॥* ) 
राजव: पु, ( राजौ अद्यस्येति । राजौ + वः । ) 

इरिणभेदः। ( अस्य लतं यथा,-- 

“राजौवः्तु गो चेयो रजोभिः परितो ठतः ४» 
इति भावप्रकास्य पून्बखख्छ दितौये भागे ॥) 

षहग्मोनमेदः । इति मेदिनी । वै, ४ ॥ (यथा, 
मनुः । ५।१६। 
^पाठौनरोद्ितावाद्यौ नियुक्तौ इय्कथयोः। 
सराजौवान् छिं दतु कांच स्का दोव सन्धः ५) 
स्तौ । इति। चिकाखररोष;॥. सारसपन्तौ। 

ष्व्धमरः॥ राजोपजौविनि, चि। इत्यजयः; ॥ 

राजेन्रः, पु, ( राजस श्र इव व्ोष्तवात् । ) 
मष्छशेश्रराते दशगुणो राना । वचा, ` 
५चतुर्योजनपयनम्तमधिकारं वृषस्य च । 
यो राजा तच्छतगुणः स रव मख्लेश्वरः। 

सख्षादश्गुणो राजा राजेनद्र; परिकोत्तितः 1” 
षति जद्ायोवर्ते ्रीलषानन्लखसरू ८६ अध्यायः ॥ 
{ राजश्रष्ः। यथा, महाभारते ।२।४५।४१। 

^ कमभमोतेन राजेन्दर ! घमश्च सुमहान् छतः \*) 
रएजोरेजनसंक्कः, प, ( राजोदनन इति संज्ञा 

यस्य । ततः कन् ।) भरूताङ्कश्चः। दति 
रालनिधेशटः ॥ 

राज्ञौ, स्तौ, (रात्तः पौ । राजन् + ङोप् । यहा, 
राजते इति) राज +कनिन! ततः; च्ियां 

ङोप् ।) राजपन्नौ। राणौ इति भाषा॥ 
(यचा, रषु; । १।५७। 

<^तयोजरखहतुः पादान् राजा राश्चौ च मागधौ। 
तौ गुस्मु रपौ च प्रया प्रतिननन्दतुः \*) 

र्य 

खयपनो। इति मेदिगौ । ने, २॥ राजप - 
वथंगोयानि यचा, 
“देखा सौभाग्यलावण्यग्नौलष्ङ्गारमण्णया; । 
अपाचातुथदाचिश्यपरे ममाजव्रसादयः 

वैयोधम्मिह्य सो मन्तभालखवयनाखिकम् । 

कपोलाघरनेजभूकटाचरदकन्धराः ॥ 
गखडवाहुकरोरोजगाभौमध्यवलिनच्रवम् । 
लोमालिश्रोणिजङ्खोरुपादयुमनखं क्रमात् ॥* 

इति कविकल्पलतायाम् १ स्तवके ३ कुसुमम् ॥ 

खथपत्रयाः; प्रमाणान्तरं यथा, । 
खत उवाच्। 

^विवख्छान् कश्यपात् पून्बमदिव्यामभवत् पुरा। 

तस्य पक्नौत्रयं तदत् संञा रान्नौ प्रभातथा॥ ` 
रेतस्य सुता राज्ञी रेवन्तं सुषुवे सुतम् । ¦ 
प्रभा प्रभावं षवे लादौ र्चा तथा मबुम्॥ 

अमच्च यस्ृना चेव यमलौ तु बभूवतु; ॥* 
इति मछ १९ खथ्यायः॥ 

कास्य । इति । हेमचनः॥ नौलौ इति रा्- 
निषेष्टः॥ # । (प्रतौचौ दिक्। यचा, 
छान्दोग्योपनिषदि । ३।१५।२। ^तस्य प्राचचौ 
दिक जुहूर्नाम समाना नाम दच्चिण 
राज्ञो नाम प्रतौचौ सभूता नामोदौचौति +". 
"तथाराक्रौ नाम प्रतौचौ प्िमादिक् राज्ञै ` 

राज्चा वैरशेनाधिष्िता सन्यारागयोगादा +" | 
इति श्राङ्रभाष्यम् ॥) ज 

राच्यं, क्तौ, ( राज्ञो भावः कम्मे षा। राजन् + 
“पर्यन्त परोह्ितादिभ्यो यक् ।*५।१।९२८॥ । 

यि यक्।) रान्न रददम्। तत्पर््यायः। 
नौटत् २ भण्लम् 3 जनपद; 8 देशः; ५ 
प्रदेशः; ६ विषयः ॐ राद्म् = उपवभैनम् ६। 

इति शब्दरब्नावलौ ॥ चअमरमते नौडष्जगपदौ 
च्यङ्गवङ्गकलिङ्गपष्चालमगधकोशलादौ मखूल- 
त्वेन शयाते खामसमहे। देश विषयो पवकननेनानि च्व 
जनपदे जगपदससुदाये। लनपरेकदेश्चे सनल- ` 

निजंलस्थानमाच च। उपाधिभेदेन देशादिचिकं 
` भित्राचेम् । सामान्येन प्रयोगदथंनात्। नौटदा- 
द्य; पदेपेकार्था; । इव्परे। रतच्ायुक्तम् । ` 
इति भरतः + #॥ तस्य सच्चं अङ्गानि च 

यथा, 
“परस्येवोपकारौदं खपराङ्गं राच्यसच्यति १ 
अमाद्यराङ्दुर्गाणि कोषो दखश्च पष्चमः;। 

रुताः प्रछतयस्तट दिनिगौषोरदाद्कताः ४ 
रखता; पश्च तथा भिच्रं सप्रमं एथिवौपतिः 

सप्नप्रछतिकं राव्यमिद्यवाच ददस््ति;॥ 
पौर्रेणौ तदङ्ग प्रवते श्न्दयेदिनः भ 
श्वाम्यमात्यः सुद्धत् कोषो राश्ंद्गं वलं तथा। 
पौर्रेणौ च राज्याङ्गं प्रति भवेत् इयम् ५» 

इति शन्दरनावलौ॥ 

पपि च। 

“लक्षाधिपरद्यं राच्यं स्यात् साग्बाण्यं दप्रलक्चके। | 

श्रतलच्चे महेश्रानि महासास्नाच्यसच्यते ॥” 

दति बरदातन््नम् ॥ ` 



रादा 

राण्यक्ता, च्छो. (राच्या स्ेपेख अक्ता स्रधिता। ) 
पिष्टराजिकादधिलवणमिभितदखच्यालाव्- 

खख्छादि। रायता इति भाषा॥ यथा,-- 

«सं चूरये निचिपेततकर शं जोरकद्िङ्ग च। 
लवणान्तच्च वटकान् सकलानपि मच्जयेत् ॥ 

` शुक्रलस्तज बटको बललद्रोचनो गुडः । 
विवन्धशद्धिदाष्ौ च सश्जलः पवनापषः । 
राण्यक्तयातिरोचिन्वा पाचन्धा तांस्तु भक्येत्॥” 

` इति भावप्रकाशे छताच्रवगे; ॥ 
क्तौ, (राज्यस्य ङ्गम् ।) राच्यस्योपायः। 

तत्पायः । प्रकृति; २.। तत्त् अष्टविधं यथा। 
वामौ ९ अमात्यः २ स॒द्धत् ३ कोषः 

राष्म् ५ इगेम् ६ बलम् 9 पौराणं मेण 
यच्च <=। दव्धमर;ः।२।८।१८॥ ^खान्या- 

` द्य; सप्र पुरस्यलोकम्रेययश्च राज्याङ्गपद- 

 प्रकतिपदवाच्याः। राण्यं सप्राङ्गम्। कस्य- 

चिन्मते अष्टाङ्गष्देद्यभयमेव दण्थितम् । यदुक्तं 
कामन्दकौये। 
स्वाम्यमात्य रादु दुगे कोषो वलं सुद्त्। 
परख्यरोपकारौदं सप्नाङ्गं राण्यसुश्यते ॥ 
पौरश्रेरया सद्ाषटाङ्गमपि राज्यं प्रकौक्तित- 
मिति । खान्यादयः सप्र परद्यरोपकारितवात् 
राज्यस्य अङ्गानि उपाया, साधनानि राच्या- 

ङ्गानि प्ररं कु्मन्ति राज्यम् । प्रतयः शोः 
कभाव र्यक्तेः क्तिः प्रलतिः स्वियाम् । खामी 

राजा।अमाद्यो मनरौ। सुदन्मिज्नम् | खर्णादि- 
भादख्छागारं कोष; । राद्ं जनपद्वत! भूमिः। 

` पञतादिदुगेमं पुरः दुगेम् । वलं सेन्धम् । 
सगौयषये सिद्धे पननेष्वनं प्राघान्यस्याप- 
गाधम् ।» इति भरतः ॥ # ॥ अपि च। 
“स्वाम्यमात्य जनपदो दुर द्छस्तयेव च । 
कोषो मिश्रश्च घ्मन्न सप्राङ्गं राज्यतुच्यते ॥ 
शअप्ताङ्गस्यापि राण्यस्य गलं खामौ प्रकौ- 

चितः) 

तन्नललवात्तथाङ्गानां राणा रचयः प्रयतत; ॥ 

धकरा कशेख।! तथा तेन प्रयव्रतः। 
च्ङ्गभ्वो यस्तयेकस्य प्रो हमाचरतिःरूपधौः । 
वधस्य “तु कतेयः श्ोघ्रमेव मोचिता १. 

इति मग्ध १९४ अध्यायः ॥ , 
शाटिः, च्छौ, (राटवति परथ्रमाहाययत्च्रति । 

+ विष्व +न् । ) युम् । इवि हेमचशः। 

३।४६९. ॥ ( राटयतौति । रट भाषे + खां 
चिच् +न् । ) प्ररारिप्षौ । इयमरः! २। 
५।९५॥ 

दादिः, च्लौ, ्रारिपच्चौ । इयमरः ।२।५।२५॥ 
शाः, प, खनामस्यातदे श । यथा,-- 

प्रायां मागघध्रोणौ च वरज्रौगौडराए्काः॥ 
इति च्योतिषतत्वम् ॥ 

रए, खौ, खच्छः। शोभा । इति मेदिनी । ए,९॥ 
पुरौविश्रेषः । यथा । 
“जौ रादमदुल्म निखपया तापि राप 

षर 
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भूरिशेद्िकनामध्वाम परमं तत्रोत्तमो नः 
पिता॥" 

स्यादि प्रवोधचन्द्रोदये दम्भवाक्षम् } 

राप्य, चि, ( राषए्ो जिवासोभ्सय। राए+ 

^ ठद्वाच्छ; !” ४।२।११४। इतिदः! ) राए- 
देोद्धवः। यथा,-- 
अयना ग्राक्ञसमानं इरूइमिति.गो च्यते । 
रापरौयक्रीगिवासोक्तं तज्लानं ख्यलतोगच तु ॥* 

इति मलमासतत्वम् ॥ 

राच, की ज्ञानम् | यथा, 
“राच्च स्ानवश्वनं स्तानं पश्चविधं च्छतम्। 

तेनेदं पञ्चराचच्च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥* 

ति नदरदपश्चराचर प्रथमराने \ अध्यायः ॥ 

{ राचिः। यथा, मद्ाभारते. ९६ ।१६३६।१९। 

“^ेचप्रतियदे सेव यडहखतकयोस्तथा । 
च्रोणिराच्ाणयपोषित्वा तेन पापाहिसुच्यते ॥*) 

रार, जौ, ( राच ज्ञानं तेन कायतोति। के+ 
कः । ) प्रश्वराच्रम् । इति मेदिनौ) कै, १४६॥ 

रच्रकः, पु, रकवै वेष्यारडवासो। इति 
नेदिनौ । के, १४६ ॥ 

रात्रिः, स्वौ, राति ददाति कम्मभ्योऽवसरः निद्रादि- 
सखं वा। रादाने+^राशदिभ्यां चप् ।* 
उणा 8।६७। इति चप् ।) हरिद्रा) 
( बथा, सश्चते चिकिद्छितस्थाने ६ अध्याये) 

“लाच्चावुष्ठं सपे; ओनिके्तं 

राचि्योधिं चक्रमदस्य बौजम्। 
छते कस्थं तच पिष्ट प्रलेपो 

इद्रयुक्तो खलकाद्ौजयुक्तः ॥* } 
रुतद्री पावच्छिन्न-ख्यकिरणानवच्छित्रकालः 

राति इति भाषा। तत्थायः;। श्रीर् 

निद्या निश्रौयिनौ $ जियामा५ चण्दाई 

चपा 9 विभावरौ < तमखिनौ६ रजनौ १० 

यानिनौ ९१९ तमौ १२। दव्मरः; ।१।४।४॥ सामा 

१६३ घोरा १४ यान्या १५ तुङ्गौ १६ नक्तम् १७ 
दोषा १८ वासतैयौ १६ तमा २० त्तमा २१ 

श्रता २२ छखिनोौ ९३ निशिथा २३ 

च्वक्रभेदिनौ २५ शानरौ ९६ शथ्या २७ 
वाक्रा ९८ निषडर २८६८। इति शब्दरना- 
बलौ ॥ वसति; ३० कीयुरोष! ११ निशौय; ३२ 

जिट् १६। दतिः जटाध्वरः॥ यामवती ३8 
तारा २५ भूषा ६६ ग्योतिद्मतौ ९७ तार- 
विषो ३८ कालो ३९ कलापिनौ ४०। इति 

राजवनि्षे्ः ॥ # ॥ तस्याः कारकं यथा,-- 
“यदा दिच्च च अरा मेरोभ्रगोयकोद्धवा। 
छाया भवेत्तदा राजिः खाच तद्धिरषहादिनम्॥” 

इति वद्धिपुराश्चे गकृभेदो नामाध्याबः ॥४। 
पिटदेवानां राचिवेया,- 
«मासेन च गराशाख पिद्णां तद्हइजिश्रम् | 

 छष्यपचचे दिनं प्रोक्तं शुक्ते राजिः प्रकौक्तिता । 
वत्परेख नराणा देवानाष् दिवानिशम् । 

उत्तरायशे दिनं परोक्तं रिख दचिखायने ॥* 
इति अशते प्रतिक ५९ अध्यायः । 

रालिः 
अय रात्रिसद्यम् । चति; । 

^पून्नाह्कविद्ितं कम्म म छतं तत् प्रमादतः । 
राच्रस्तु प्ररं धावत् तत॒ कशैषयं यथोक्तवत् ॥ 

दिवोदितानि कश्माखि प्रमादात् पतितानि 
श्व । 

पच्छा; प्रथमे भामे सानि कुन्धादतन्ितः ५ 

इति रजाकरः॥ 

याज्ञवस्जाङ्गिरयौ। 
“उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां इुत्वार्मौँस्तानुपास्य च । 

तचे; परिढतो स्का गातिद्पनोभ्य संविशेत् + 
असिहोमोपासने खासिपरे। उपास्य चेति 

चकारो तेश्रदेवादिकं ससुश्िगोति। संचिश्रेत 
खपेत् । तथा च विष्णुपुराणम् । 
^ पुनः पाकसप्रादाय सायमप्यवनौ पते । 
वैश्वदेवनिमित्तं वे पला खावें वलिं इरेत् ॥ 
चअतिथिष्चागतं तजर खश्रक्या पूजयेद् बुधः । 
दिवातिथौ तु विसुख गते यत् पातकं भवेत्) 
तदेवाश्गुखं पलां चर्योपटि विसे गते ॥* 
ख्यो अस्तं गते चये । तथा,- 
“लङ्गादादिश्रौचच्ु शक्रा सायं तलो रषौ । 
गच्छद्स्फटितां शग्यामति दार्यं बृप! 

भोजने सायमिति खाहप्ररपर प्रागुक्तात् 
अच रात्रौ शयमविधिः। सति ख्यं शथाच्चनग 
पालनौयासा च र्योदयात् पू्त्तोलगोया । 
तथाच द्छतिः। 

"भास्कराडदटश्यग्यानि जित्वान्िसलिलानि च । 

खा वकलोकिदौ पानि लच्छया बेश्छानि भाजनम्। 
चासः । 
“शुचौ देशे विविक्त च गोभयेनोपरेपिते । 
परागुदकञचवने सेव सं विशेल खदा बधः + 
मङ्गलं पूथेकुम्भच्च शिरःस्थाने विधाय च। 
वदितरेगारङेमन्े रचां छल्वा खपेत्तत; ॥* 
गग; । 

“सवणे प्राक्शिराः ग्रेते ज्ञाडुषे दशियाशिराः। 
प्रद्यकश्िराः प्रबासेतुन कदाचिदुदक्श्िराः ५" 

माकंणछयपुराे । 
प्राकश्चिरः रये विद्यात् घनमायु्च दचिथे। 
पञ्चमे प्रबलां चिन्तां हानिं डु" तथोत्तरे १५ 
तथा। 
“नमस््याथयं विच्छ" समाधिं खपे ५ 
माकेखछेयः । 
«ग्धा जये शलश्राने च रकटच्धे चतुब्यये । 
मश्ादेवरुदे चापि शवंरालोदपांसु ॥ 
चान्धगोषिप्रदेवागां गुरूणा तथोपरि । 

न च्वापि भखश्यने नाशुचौ नाशुखि; खयम् ॥ 
नाद्रेवाखा न नय नोत्तरापरमखूकः। 
नाका खमैभून्ये च न च पसे्यदमे तथा +” 
खपेदिति ओष; ॥ # । अथ राजौ दारोष- 
गमनविधिः। याश्जवक्करयः । 

“बोड्श्यततंनि शाः च्छो णां तास युम्मा सच खं वश्चेत्। 
ब्रह्मचाग्येव पन्बख्याद्याशचतखस्तु वच्नेयेत् +” 

रोया षोद्श्निश्ा ऋतुगेभावानयोम्यकाल्ः | 
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तचोक्तविधिना मच्छत् । तच युग्मासु राचि- 

ष्वपि पद्यैणि ब्रह्मचार्येव भदति। तच व्रतादौ 
गच्छतो ब्रहम्वयरूलनटोषो नास्ति इति 
मिताच्चरा ॥ विष्णुपराणम्। 
^ बद्र्मौममाबास्या समे पचे चतुद श्रीम् । 
मेथभं नोपेषेत इ1 दौ मम धियाम् ॥ 
असः । ^ चतुर्यैगहनि खातयः युग्मासु च 
जभाशानवदुपेत ब्रह्यमभे सन्दधातौति। 

अयुच्यो राजौ वहभाधानसृक्तं सद्रजोनिटत्तौ 
बौध्यम् । रचस्यपरते साध्यौ खानेन च्छो रज- 
स्वला , इति मनुवश्वनेकवाक्यत्वात् । साध्वौ 
गर्भाधानादिविदशितकम्भयो्ये्ययं;। अआद्याश्च- 
सखस्तु वचव्नंयेत् । इति तु रजोनिडत्तौतरपरम्। 

चअकृतावपि कासुकौगमनमा इ । षिष्ण॒पुरायम् । 

“टतो नरकमभ्येति हौयेदचापि चायुषः। 

परदाररतिः पसासभयच्रापि भौतिदा॥ 
इति मत्वा खदारेषु ऋतुमत॒स बधो ब्रजेत् । 
यथोक्तदोषद्धौनेषु सकामेष्वतरृतावपि ॥” 

तेढीनलिः। “तवाद विश्वरूपं जघान व्यशेन्द्रस्त 
सति दैवा ब्रक्महन्निति अवदन् ख च््िय उपा- 

यज्ञौतं वरं दास्यामि ततोस्यास्ततौीयं बह्म 
इलायाः प्रपद्यन्त च्छियः रकं भूमिन्यनद्मतय- 

कम् । अखं मघवा तुष्टो वरं प्रायच्छत भूमे 

स्थिरत्वं ठच्चाणां हिच्नप्ररोहणं स््ौणां सन्व- 

कालेषु सम्भवः” सम्भवो मेलनं सम्भोग इति 

यावत्| सन्काले कतावकृतौ च। नतु प्रति- 
विडुपवादयौ । तथाच्च गोतमः। ऋतादुपेयात् 
खन्येच वा प्रतिषिह्ठवव्नेमिति। दुषटकालमाडह 
चो तिषै। 

“च्येषटा खला मघाञ्वषा रवती छत्तिका- 

श्विनौ। 

उत्तराजितयं चक्का पयवव्मै व्रजेटतौ 1” 
खवश्। 

“ऋतौ नोपैति यो भाामन्तौ यञ्च गच्छति । 
दुख्यमा ह खयोर्शोषमयोनौ यख सिद्धति ॥” 
बौधायनौयमटृतौ ममनदोषाभिधानमकामा- 
विषयम् । विष्णः! पनवानारोग्यव्लंन्टताव- 
गच्छन् पीं चिराचरसपवसेदिति। इद्वश्ाता- 

सपः । 
“स्ौणा सप्रचशातं स्यात् ताभिः; संकथना 

दपि। 

ज्यय्य विपद्यत न दारेष्वतुषक्गमात् ॥ 

सप्रचशात् संकथनादित्यत्र सरागतवं संशम्दाथेः। 

खाहानन्तरन्तु तुः श्द्वलिखितौ । 
ऋतुल्लातै तदहीराचं 
दिबामथुर्भं व्रजेव कौवाक्पवौशाख्च दिवा 

पष्टयन्तेऽश्थायुख तस्छादेत डि वच्जंयेत् । प्रजा 
कासश्च पितरं नोपहरेत तन्तुः विच्छिन्यात 
प्रयतेताच्छेदाय ऋ्ैनाप्रतिष्टो भवति तस्जात 

प्रतिष्ठाकामः भ्रजया प्रतिषतेति । नोशब्दो 
निचेथे । तन्सु सन्तानं अचछदाय अविच्छद्यं 
सन्तानस्य । येन अ्षात् अप्रति; प्रजा- 

प्ररिष्रेत मातैव | 
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नुत्परत्तता अपराप्रप्रतिषः सन् पतति तसात 

तदुत्यत्ताथे यतितद्यमिति कल्पत; ॥ रख वच्च 
आाहइदिने यद्भिगमनं प्राद्ुक्तयान्नवल्कावच- 

नात् उक्तं मिताक्षरायां तद्धयम्। वशिडः। 

५ द्रान्नन तु सेक्तन मेथनं योगधिमच्छति। 

यस्यान्नं तस्य ते एच अखग्या; मूढवत् 

हिना; ४५ 

पराश्रः। 
“चतुखाताच्च यो भाग्यौं सन्निधौ मोपगच्छति । 
स गच्छत्ररकं घोरं ब्रह्महेति तथोच्यते ॥” 

सच्रिधाविद्यभिधानात् अस्निहितस्य गमना- 

भषेन दोषः पुच्चोत्यत्तिः उन्तन्टत्वभिगमन- 

जियममाइ । कूम्भपुराणम् । 

“^ऋतुकाल्ाभिगामोौ खात् यावत् पुष्ोन 

जायते) 

ऋशापकपेा्ं छि पुचस्योत्पादनं प्रति ५५ 
यतितद्यसमिति शोषः । अपस्तम्बः । 

“ऋतो तु मर्भशङ्किलवात् खानं सेधनिनः 

स्छतम् । 
अनृतौ तु सदा काय्यं शौचं खचपुरौषवदिति॥ 
इावेतावशुचौ स्यातां दभ्यतौ शयनं गतौ । 
शयनादुत्थिता नारौ शुचि; खादशुचिः 

पुमान् ५ 
मेधनगुद्धः प्राक मलसचोत्छग न कुथात्। 

तेलाभ्यक्तं तथा वान्ते शसश्रुकम्भणि मथने । 

सचोचारं यदा कुग्यादद्ोराचेख शुद्धयति ५” 

` इति वचनात्| 

एचारुत्पत्तौ पारस्करः । खा यदि गर्भँ नाद- 
धौत निदिश्धिकायाः खतपुष्यावा उपोष्य 

पुष्यन्त श्लसुत्थाप्य चतुरयैएइनि च्ञातायां 
निश्ायाश्दकेन पिदा दच्िणस्यां नालिकाया- 

माखिञ्चतोति। इयमोषधौस्नायमाणा सह 
माना सरखतौ। अस्या अदं ददवा; युचः 

पितुरिव नाम जनयद्यभितड्लति। सा परि 

णीता ऋतुकालेपि हंताभिगमना यदि गभे न 
दधाति तदा उपोष्य ष्यं न्ते ऋतकगट- 
कारिकाम्दलसत्थाप्य चतुर्7हनि ऋतुखातायां 
सत्यां राच्ाबुदकेन पिष दच्विशनासापुटे 
प्रति; दयमोषधौरिति मन्य नस्यं ददाति 

दश्विणदस्तानामिकाङ्कुाभ्वां रष्ौतला पाक् 
शिरः संविष्टाया इति गोभिलख्रखात् | 
ख दरवेदौये । 
“पिप्पलीं श ज्गवैरच्च मरीचं नागकेशरम् । 
च्छाज्यन सह युञ्जीत अपि वस्था प्रयते ॥* 
वे जवस्काा; । 
«णवं गच्छन् ख्ियं चामां मघां सला वच्नै- 

येत्। 
श्रस्त इन्दौ वलत् एतं लदणय' जयेत् ` 

एमान् 1” 
चामामाहारलाघवादिना। सषछलदेकवारम् 

च्मच्च सम्यगाधानडेतुतया उत्तानकरश्चरणा-| 

मेव शर्व्बीत न तिथमाडितकरचरथां स्तियश् 

अह्नि च तथा तमखिन्धां इद्धप्रहर- ~. 

` स्कन्द्पुराख्म् | 

रालिः 
ऋत्वभिगमनानन्तरं दचिणपां न खापयेत् । | 
एुरुषायिते तु गर्भारुत्पत्तिरिति विश्रेषः । दच्चः। ` 
“^प्रदोषपशिमौ यामौ वेदाभ्यासेन तौ नयेत् । ` 
यामदयं शयानस्तु ्रक्षभूयाय कर्पते ॥” 

षद्याद्िकतत्वम् ॥#॥ 

च्थ राच्चिलागरणरोषगुखौ । 
^राचौ जागरणं रूं च्लिग्धं प्रखणनं दिवा । 
च्यरू्चमनभिष्यन्दि त्वासौनप्र्वलायितम्॥ 

कफमेदोदिषानानां राच्ौ जागरणं हितम् ॥ 
दिवावा यदिवा रात्रौ निव्रा खाल्लौकता 

त॒येः। 
न तेषां खपतां दोषो जायतां बा विधौयते +” 

दति राजवलभः॥#॥ ` 
रात्रौ कुलपूज! यथा । ^“यत्त । 
रःचावैव मच्धापूना कतैया वौरदन्दिते, 
न दिने सव्वधा काश्या श्रासनाच्सस सुव्रते ॥ 

तत् पुन; कुलपूजाविषयम् । 

्थदव॑राच्ात् परः वच सुद्ेदयमेव च । 
सा महाराचरुदिष्ा तदत्तमच्यन्तु त \ 

इति तन्रसारः; १*॥ 

अथ राचौ विदितनिषिह्े। कछन्दोगपरि शम् । 
“सुनिभिदिरशनं प्रोक्तं विप्रायां म्येवासिनं ` 

निद्यम् । 

जावालः । । 
:स तिथयः पुण्याः कम्मालुानतो दिवा । 

नक्तादिव्रतयोगे जु राच्ियोगो विशिष्यते ॥* 
देवलः । 

^राङ्दशंनखंक्रान्तिविवाहाव्यठहिषु। 
खानदानादिकं कुथ निभि काभ्यत्रतेषु च ॥” 
ज्ञाखपुराणम् । १ 
५नराचौ पारणं कुर्यात् कते प्रे रोष्धिगौब्रताते 
तच्च निश्यपि वै कुाहजे यित्वा महा निश्याम् ५० 

इति तिश्यादितत््वम् ॥#॥ 

रकभक्तन गक्तन तथेवायाच्ितेन च । 
खपवासेन दानेन नैवादादशिको भवेत् \ 

^प्रदोषद्यापिनौ याद्या तिथिनेक्तत्रते षदा ।* । 
देवौएराखम् । ¶ 

^ विश्यभोजनं सलं सानमाहारलाघवम् । 
अ्िकामधः शय्यां नक्तभोजौो घडाश्वरेत् ४” 

श्व्येकादशौतत्वम् ॥ # ॥ 
देवलः! 

“रात्रौ आहं न कन्न राचचसौ कौततिता 

खन्थयोरुभयोखेव छथ तैवाचविरोदिति 1 
इति शाइतक्वम् ॥ #+ 

विष्णुपुराणम् । । 

“प्रासनं शि तथा सन्ध्यामध्याद्धादिष् संसरन् । 
नारायखमवाभ्नोति सद्यः पापक्तयं नरः ॥* 

रात्रावपि गङ्गायां क्ञानारौ प्रतिप्रसवमाह । 



रालिः 
ब्रक्षपुराणम्। 

, <दिषाराज्ौ च सत्यायां गङ्गया प्रसङ्गतः । 
खात्वा चमेधनं पुण" द्ेऽणुततच्जलेः ॥” 
राचिखखराधिकारसुपक्रम्ब अदिपयखणि। 

(अतो रात्रौ प्राञ्मवतो जलं ब्र्षविदो जना; 
मद्धेयन्ति जनान् सव्यान् वनस्थान् ठृपतीन{पि ॥” 
तच्रार््न॑नस्य प्रतिवच्तनम् । 
«समुद्रं दिमवत्पाश्वं नद्यामस्याख दुम्भते। 

राचावदहनि सन्ध्यायां कस्य गुप्तः परिप: ॥* 

देवलः । 

«महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरहयम् । 
तस्यां खानं न कुन्वौंत काम्बने मित्तिकाडते ५ 
अतरुव कल्यत; । न नक्तं खायादिति बौधा- 
खनवचनं रागप्राप्रस्ञानविषयम् । रखवच्घ गङ्गा 

स्ञानस्य दिवाराच्िकतचैयत्वाविशेषात् तत्त 

त्रिमित्तसिचिविशचेषस्यापि दिवाराच्िसम्बन्ि- 
लेनाविद्धेषः। इति प्रायञ्ित्ततत््रम् ॥ 

(राचुक्तनिर्वमा; वथाः 

^राचौ च भोजनं कुश्यात् प्रथमप्रहरागमे। 
किष्विटूनं समश्नौयात् इच्नैरन्तच्र वच्नेयेत् ॥ 
श्ररौरे जायते नियं देन: सरतस हा । 
अयवायान्ेदमेदोटद्धिः शिथिलता तनो; ॥ 
बालेति गौयते नारौ वावदर्षाणि षोडश । 
ततस्तु तरुथौ क्या दाचित् बह्छरावधि ॥ 

 तदूडंमधिरूप्र स्यात् पश्चाशदत्यरावधि। 
| इद्धा तत्परतो ज्ञेया सुरतोत्छववव्निता 

अधिरूप् प्रौ । 
“जिदाचश्ररदोर्बाला हिता विषयिण मता। 
तरणौ शौतसमये पौड्ा वर्षांवखन्तयोः ॥ 
निदं बाला से्मागा निद्धं बह्धंयते बलम् । 
सख्शौ सये चक्ति प्रौ परोद्धावयते जराम् ॥ 
मद्धो मांखन्नवश्ात्र बाला खौ चौरभोजनम् । 

श्तस्ष्योदके खानं सटा; प्ाकराखि षट ॥ 
पूतिमांसं च्जियो डा वालाकोष्छरयं दधि । 
प्रभाते मथनं निद्रा ख्द्यः प्राख्डराखि षट् ॥ 

प्राखश्यन्दो५ज वसवा चकः । बाकाके; कन्धाकः | 

५ इद्लोएपि तरण मलवा तरूल्वमवाप्रुयात् । 
वयोधिक स्ियं गला तरुश: खयविरायते ॥ 
ऋयुद्मन्तो मन्दजरा ववं शंबलान्विताः। 
ख्विरोपवितमांसाख भवन्ति शौ संयताः ॥ 

डैवेत कामत; कामं वलाद्वानौक्लतो हि मे। 
शरकामन्तु निधैषैत मैथुनं शिश्चिरागमे ॥ 
जदहादसन्तश्रदोः परचादूृट्टिनिदाषयोः॥* 

सश्चतस्तु) 
“+चिनिल्तिभिरहोभिद्दिं समयात् प्रमदान्ररः । 
खर्ँव्वतुषु घरमंष पचत् पचचादरव्रणेदुधः +” 
खमेयात् सङ्गच्छत् घ्नं यी । 
“श्रौते रात्रौ दिवा यौश्ं वसन्तं तु दिवा- 

निश्ि। 

वर्षास् वारिदष्वाने श्रतु सरथः सरः ॥ 
उषपैवात् पुरषो नार खन््ययोनं च पव्वस्ु। 
गोखर्गे चादंराते च तचा मध्यदिनेएपि च॥ 
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रालिच 
विद्धारं भाया कुष्धाद्ग्रेएतिश्यसंटते । 

रभ्य ्रयाङ्गनागाने सुगन्धे सुखमासते ॥ 
देशे युरुजनासन्न विडतेएतिच पाकरे । 

अयमा यथाहेतुवचने न रमेत ना ॥ 

खातश्छन्दनलिप्राङ्गः सुगन्धः सुमनोएज्वितः ॥ 

सुक्तटव्यः सुवसनः सवेश समलद्ुतः; । 

ताम्बूलवदनः पल्नयामनुरक्तोएधिकः सरः ॥ 

एतच्चा एरुषो नारौसुपेयाच्छयने शुभे । 
अद्याग्ितोए््टतिः दान् स्ययाङ्गः पिपा- 

सितः॥ 

बालो ठद्वोःन्यवेगातैस््यजेद्रोगौ च मथनम् ॥ 

रोगौ मेधनसंवह्वंनौयरोगयुक्तः 
«भां रूपगुणोपेता तुल्यश्ीलौं कुलोड वाम् । 

अतिकामोप्मिकामान्तुद्कष्ो इामलङ्कुताम् ॥ 

सेवेत प्रमदां 'युक्ा वाजौकरणटेदितः 
रजसखलामकामाखख मलिनामपियान्तया ॥ 

वणथेठद्वां वयोटद्वां तथा अाधिप्रपौड़ताम्। 
नाङ्गं गमिं ष्या योनिरोगसमन्विताम् ॥ 

 सगोचराङ्करुपनौच्च तथा प्रव्रलितामपि ॥ 
नाभिगच्छत् पुमाच्रारौं भूरिषेगुणयशङ्या ॥” 

“क्न सश कंरं चौर भच्यमेच्चवसंस्कतम् । 
वातो मांसरसः खभ्न; सुरतान्ते छता अमौ॥ 
खूलकासच्चरश्वासकाश्येपाखामयत्तयः 

अतिद्यवायाव्नावन्त रोगाच्वान्चेपकादयः 

रान्नौ जागरणं रूं कफदोषविषात्तिलित् । 
निद्रातु खेविता का धातुसाम्यमतन्द्रितम् ॥ 

पुटे बलोत्धाषहं वद्धिदौतिं करोति च ॥* 

इति भावप्रा्रस पून्धखके प्रथमे भागे ॥ ) 
तरे दिकपथायः । श्यावौ १ चपा २ नरौ ३ 
अक्तु; 9 ऊर्म्या ५ राम्या ९ यन्या 9 नम्या = 
दोषा ६ नक्ता १० तमः; १९१ रजः १९ 
चऋसिक्रौ १३ पयस्वती १४ तमखतौ २५ 

इताचौ १६ शिरिणा १७ मोकौ १८ शोकौ१६ 
ऊधः २० परयः २१ हिमा २२ वस्तौ २३। इति 

चयोविंश्रतौ राचिनामानि। इति वेदनिषणटौ । 
१।ॐ७॥ ( क्रौषह्वोपखनदौषिश्रेषः। यथा, 
माद्छे । १२२ । ८७ । 
“शुतास्तत्रेव नदस्तु प्रतिषे गता; शुभाः । 
गौरो कुसदतौ चेव क्ष्या राचिमेनोनवा ॥५) 

राचिकरः, पु, ( राचिं करोतौति। छ~+टः।) 
चन्द्रः । इति हेमचक्रे निशाकरश्न्ददशे नात् + 
( कर्णर;। इव्यमर;। २८।६।१६३०॥) 

राचिष्वरः, पु, ( रा्ौ चरतौति। “चरेष्टः ।* 
३।२।१६। इति टः । “राचः कति विभाषा। 
६।३।७२। इति पचै समभावः ।) राचखः। 

इव्यमरः। १।१।६३ । रा्नौ गमनकतैरि, चि ॥ 
राच्िचरौ, स्रौ, ( राचिचर + टित्वात् डौप्।) 

राचसौ। यथा, भट्टिः । २।२३६। 
“तं विप्रदें शतघातयनां 
यान्तं वने राचिचरौ पएरौके। 
जिघांसुवेदं एतभास्तराख्ल- 
स्तं ताड़काखां निजघान रामः ॥* 

रावी 
रात्रिललं, जौ, ( राच्रेनेलम् । ) कुलभाटिका। 

इति शब्दमाला ॥ 

राचिजागरः, पु, ( रात्रौ जागत्तौति । ना+ 
अच्) कुक्करः इति हमचनरः॥ राजौ 
जागरणकत्तैरि, चि ॥ 

राचिजागरदः, प, (रात्रौ जागरं जागरणं 
ददातौति । दा+कः। ) मशकः। इति राज- 

निचेण्टः ॥ 

रात्रिष्वरः, पु, ( राचौ चरतौति। चर् +टः) 
^राच्रः छति विभाषा ।*६।३।७२। इति सुम् ।) 

रात्तसः । दव्यमरः। १।९।६३ ॥ (च्ियां डप् । 

राचिष्वरौो॥) राच्नौ गमनकर्ेरि, चि 
राचिपृष्यं, ज्ञौ, (राचौ पुष्यति विकाध्रते इति ६ 

पुष्य + अच् ।) उतपलम् । इति राजनिषे ण्ट; ४ 
राचिमटः, प, ( राचौ अटतौति। खट् +च्यच् । 

“राच; सति विभाषा ।* € ।३। ७२ । इति 

सम् । ) राकसः । इति चिकाखूशेषः ॥ रातौ 
गमनकततैरि, चि ॥ 

राचिमणिः, पु, ( राच्रेमेशिरिव।) चनः! इति 
इारावलौ । १३ ॥ 

राचिवासः, [ख् ] जौ, ( राज्ेवांसो वच्छमिव।) 
अन्धकारः । इति शब्दमाला ॥ राचौ शयन- 
कालौनपरिचेयवस्त्म् । यथा । बराक सङतते 
उत्याय सुक्तखखापः राचिवासस्त्यक्का शिरसि 

सहस्रदलकमलावस्थितं श्चतवये हसनं षरा- 

भयकरं श्ेतमाल्यानुखेपनं खप्रकाशरू्पं 
खवामस्थितरक्तश्क्ा सप्रकाशरूपया सहितं 
युर विभाय मानसोपचारेराराश्य गम- 
स्खशात् । इति तन्त्रसार; ॥ अपि च । 
«५शयनश्धान्धकारे च राचिवालो दिने तथा । 
ख(नाग्बर कुवे वव्णेयेत् गुष्कभोजनम् ॥५ 

इति लच््ौचरिच्रम् ॥ 

राचिविगमः, ध, ( राच्रेविगमो वच्च । ) प्रभा- 
सम् । इति शब्दमाला ॥ 

राचिविद्धेषगामी{ [न्] दै, ( रा्ौ विषं 
विच्छेदं गच्छतौति। गम् +णिनिः।) चक्र 
वाकः । इति रालनिषेग्ः ॥ 

राचिषेदः, प, ( रां राचिश्ेषं वेदयति रवै- 
खेति। विद् + णिच् +अख् । ) जुष्टः । दति 

शन्द्रलावलौ ॥ 
राचिवैदौ, [न्] पै, ( राजिं राचिधयेषं वेदयति 

खरेयेति। राचि+ विदू + खिष्व्+खिनिः।) 

ङुक्टः; । इति जचिकाखश्ोष; ॥ 
राचिद्ठासः, प, ( राच्नहास दव शुधत्वात् । 

रात्रौ हासो विकारो वच्य शति वा) 
तोतभलम् । इति शन्दरबावसौ ॥ 

राचिषिखकः, पु, ( राच्ौ शिखति अन्तःपुर 
मध्ये नमतौति। हिक गतौ + खुल ।) अन्त; 
पररच्तकः। इति शन्दरनावलौ ॥ 

रात्रौ, खौ, (राचि+ शदिकारादिति डौष्!) 
जिशा। दत्यमरटौकाकां भरतः। (यचा, 

ऋग्वेदे । १० । १९७ । १ । 



राधनं 
रात्रौ अख्यत् अयतौ पुरुत्रा देयत्तमि; 1” 

इरिद्धा। निशापथायत्वात् ॥ ) 

राच्राटः, पु, ( रात्रौ अटतौति। अट् + अच्च । ) 
रासः! इति के्वित् \ राच्नौ गमनकरनैरि, 
जि 

रात्रान्वः, चि, ( रात्रौ अन्वः।) रात्रौ दि 
नो नर; । रातिकाणा इति भाषा \ राच्रौ 
खाभाविकटच्दिनप्चौ। स तु काकादिः। 

यथा, माकंरडेयपुराे देवीमा हात्मपम् । 
^ दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रा्तावन्धास्तथापरे। 
केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यडटयः १५ 
सन्नाशकौषधं यथा, 
^देवदारोख प्रे चं अजाग्धचेख भावयेत् । 

शुकविंश्रति के वारमक्तिणैै तेन चाञ्जयेत् । 

साच्ान्धता पटलता नण्यदिति विनिश्चयः 

इति गासड़ १८६. अध्यायः ॥ 
रां, चि, (राध च्द्धौ+क्तः।) पकम्। 

खि्म् । इति हेमचन्द्र; । ३ \ ७६ ॥ चिकाण्ड- 

ओषश्च ॥ ( यथा, आागवते। ३।६।४०। 
शपूर्तेन तपखा यद्धेदानेयोगिः समाधिना । 
राद्धं निःश्रेयसं पुसां मत प्रौविस्त्चविन्सतम् ॥*) 

रान्तः, पु, ( राः सिद्धः अन्तो निरयो 
यसात । ) बिद्वान्तः । इयमरः) ।५।४॥ 

( यथा, भागवते । १२।१९।१। 

“खेद मथ एच्छामो भवन्त वद्वित्तमम् । 
समस्ततन्वराद्वान्ते भवान् भागवततत्चवित् +”) 

राध, नव्यौ य खिौ। इति कविकल्पदुम ॥ 
( खा०-दिका०-च-पर०-खादिप्े खक०-दिवा- 

दिपच्े अकर्अनिट।) रेफादिः। क, 
राधोति। य, राध्यति। यौ, अरात्यौत् \ 
खिद्विरिष् खादिपन्ते निष्यादना। द्वादिपच्चे 

निष्यत्तिः। अन्नं राप्रोति विप्रणां य इति 

इलायुधः ) निष्यादयतौव्यथेः । सततं राध्यति 
श्चिये इति हलायुधः । निष्यन्नौ स्वादिव्य्; । 
खिद्धिरन्तर्भतव्यययेत्वादुभयच्रेव निष्यादनेति 
मोविन्दभङ; । इति दुर्गादासः ॥ ( शुभाशुभ- 
पालोचने च । यथा, सुग्धबोधे। “गर्गो 

राध्यति रामाय ।” रामस्य शुभाशुभं पथा- 
लोचयतौव्ययैः ॥ ) 

राधः, पु, ( राधा विशाखा तदतौ पौयेमासौ 
राधौ। सास्िन्नस्तौति। राधौ + “सास्िन् 

पौणेमासोति।* ४।२।२१९। इति अश् । } 
कै्राखमास; । इत्यमरः । १। 8। १६॥ (यधा, 
राचतरङ्गिर्याम् । < । २४७८२ । 

“राधमासावभ्नि दधुस्ततः प्रति वारिदाः ॥* 

चनम् । यथा, ऋशेदे । \।३०।५। 
“स्लोचं राधानां पते गौर्वाहो बौर यस्य तै \” 
^ इन्द्र राधानां परते घनानां पालक” इति 
सद्धाष्ये सायण; ॥ ) 

राधनं, कौ, ( राध् +-च्छट् ।) साधनम् । प्रा्निः। 
दति मेदिनौ। ने, ११९४ ॥ तोषः! इति देम 

ष्वन्ः ॥ 

१३8४ 
राधा 

राधना, च्छौै, (राध् +िच् +युच् । टाप्) 

भाषणम् । इति मेदिनी । ने, ११४॥ 

राधा, स्तौ, ( राभ्रोति साधयति काथाखौति। 
राध+च्च्। टाप् ।) धन्विनां चिन्नमेदः'। 
( यथा, बालभारते ९ अद्ध। “इड हि महा- 
राजसमाले न जाने कमवलस्विष्यते राधावैध 
कौति यजयन्ती ॥*) गोपौ विश्नेषः । विश्राखा- 
नच्चत्रम् । आमलकौ) विष्णुक्रान्ता । विदत् । 
इति मेदिनौ। चे, १६॥ ( खतस्याधिरथस्य 

पत्मी। असौ रव कुन्तोगभलस्य शिशोः 
कणस्य प्ालयित्नौ अतरण्व कर्णो राधासुत 
इति ख्यात खासौत्। यथा, महाभारते । १। 

€9 । १९३९८- १३६. । 
«निगदमाना जात वे बन्सुपच्तभयात्तदा। 

उत्यसव्ने जले कुन्तो तं कुमारं यश्रखिनम् ॥ 
तसुतद्ट्टं जले गभे राधाभर्ता महायशाः 

राधाया, कश्ययामास पुत्रं सोऽ्धिरपस्तदा ॥* 
तथा च दैवौभागवते । २।६।३८। 

राधा तस्य भाथा दे तवासौ प्राधितः 
स॒तः) 

कर्ोभभूद्रलवान् वीरः पालितः खतसद्मनि ५) 
ओरोराधिका। खा च गओङव्यवामभागांशाः 

शक्ति; यथा,- 

“ख छंषाः स्यादौ कि्धच्चरेक शव च । 
ख्यन्मुखस्तदं्ेन कारेन प्रेरितः प्रधः \ 
खच्छामयः खेच्छया च दिधारूपो बभूव इ । 
स्दरूपा वामभागाश्रा दक्िणांश्ः पुमान् ` 

छतः ॥ 
तां ददं महाकामौ कामाधारः खनातनः। 
ऋअतोवकमनौोयाख् चारचम्यकसनत्रिभाम् ॥* 

इत्यादि ॥४॥ 

तस्या अनपत्यताकारणादिवया,- 
^इष्टिमाच्रं तया साद्व राचेश्रो राखमखछके । 
रासोल्ञासे सुरइसि रासक्रौङ्ाष्चकार इ । 
नानाप्रकारश्टङ्गारं इटङ्गारो खत्निमानिव। 

` चकार सुखसम्भोगं यावद ब्रह्मणो दिनम् ॥ 

ततः ख चापरिश्रान्तस्तस्या योनौ जगत् पिता, 
चकार वौओाधानश्च निद्यानन्दः शुमे चये 

गा्रतो योषित्तस्या; रतान्ते च सुव्रत । 
निःखसार श्रमजलं श्रान्तुायास्तनसा इरेः ॥ 
मडइाक्रमणक्ि्टाया निः खासच्च बभूव इ। 
तदा वव्रे श्रमजलं तत्वे विश्वगोलकम् ॥ 
सतु निश्वासवायुख सनाधारो बभूव इ। 
निः्ासवायु; सर्वषां जौ विनाख भवेषु च ॥ 
बभूव ऋक्िमदायोरवामाङ्गात्प्रायवन्ञभी । 
तत्पत्नी खा च तत्पत्ताः प्रणाश पञ्च जेविनाम्॥ 

प्राणोण्पानः समानश्चेवोदानो यान र्व च्व। 

वभ्यूवुरेव ततृपुच्चा अधः;प्राणाख्ख पश्च च॥ 
चम्भलोयाधिद्धेवश्च बन्धव वरुणो मदान् । 

तदामाङ्गात्तु तत्पत्नौ वरुखानौ बभूव इ ॥ 
पथस कग्रक्तखच छव्यगमे दधार च। 
श्तमन्वन्तरं यावत् ज्वलन्तौ ब्रह्मतेजखा ॥ 

राधा 

कष्पााधिदेवी सा लछव्ाप्राणाधिकपरिया) 

छष्णस्य सङ्कखिनौ शश्वत् छष्णवन्तःस्थलस्थिता 

शतमन्वन्तरासौ तकाले;तौतेष्पि सुन्दरौ । 

सषाव डग्बं सखरणाभं विश्वाधारालयं परम् ॥ 

ष्टा डिम्ब सा देवौ हदयेन विदूयता । 
उत्यसव्ने च कोपेन व्रह्माख्डं गोलके जले ॥ 

इष्टा छष्छख्च तत्तयागं हाहाकारं चकार इ । 

शशाप्र देवीं देवेशस्तत॒त्तण्च यथोचितम् ॥ 
यतोभपद्यं लया दयक्तं कोपश्रौले सुनिष्रे। 
भव त्वमनपव्मापि -चाद्यप्रश्टति निशितम् ॥ 

या यास्तदेशरूपाश्च भविष्यन्ति सुरच्त्ियं;। 
चअनपव्याश्च ताः सम्धास्तत्यसा निद्ययोवना ॥ 
रखुतस्जिन्नन्तरे देवौलिह्णाग्रात् ससा ततः । 

ऋअविन्बभूव कन्यका शुक्तं मनोहरा॥ 
पौतवस्छपरौधाना वौरापुस्तकधारिणौ 

रतभूषख्भूषाषएया स्यश्रास्ताधिदेवता १ 
अथ कालान्तरेसा च हधिधारूपा बभूव इ। 

कामा्ाङ्गा च कमला द्चिणा्हां सरख्तौ ॥ 

खुल िन्नन्तरे कष्णो दिधारूपो वभूव सः । 
दच्िणाईइाच हिनो वामार्वाचच चतुर्भृलः ॥ 
उवाच वार्ण ओोलष्णस्तमस्य कामिनौ मव), 

अत्रेव मानिनौ राधा मैव भद्रं भविष्यति ॥ 
ख्व लच्यौष्ड प्रददौ तुष्टो नारायणाय च। 
स जगाम च वेकुख्डं ताभ्यां साद्व जगत्पतिः ॥ 
अनपद्ये्चतेडच यतो राधाङ्गसम्भवा ॥” 

इति क््परैवत्ते प्रखतिखख्छे २ अध्यायः ॥ 
राधाया उत्त्तियेधा,-- 
^पुरा इन्दावने रम्यं गोलोके रासमखशे । 
्रतश्दक्ेकदेगरे च मक्िकामाधवीवने ॥ 
रन्रखिंइाखने रभ्य तस्थौ तत्न जगत्पतिः, । 
खच्छामयख् भगवान् भूव रमणोत॒सुकः॥ 

रस्रणं कर्तमिच्छच्च तंदभूव सुरेश्वरी, 
इच्छयौ च भवेत् सव्व तस्य खच्छामयस्य च। 

ख्तद्न्नन्तरे दुगे हिधारूपो बभूव सः। 
दक्िणाङ्गच ग्रीरष्णो वामा्ाङ्गा च राधिका 
बभूव रम्णौरस्म्या रासेश्ौ रमणोत्सुका। 
अष्टद्यर न्नाभरणा रन्रखिहासनस्िता॥ 

बद्धिशुडांशुकाधाना कोटिपूंग्रशिप्रभा। 
वप्तकाश्नव्थाभा राजिता च खतेजसखा ॥ 
सद्जिता सदतौ खड़ा शरत्यदमनिभानना। 

विश्रतौ कव्य रम्यां मालतौमाल्यमख्िताम् ॥ 

रनमालाख् दघतौ ोद्मखगसखमप्रभाम् । 
सुक्तादारेख सुख गङ्गाधारानिभेन च ॥ 
खंयुक्तं वन्तलोत्तङ्ग सुमेरुगिरि सन्निभम् । 

कठिनं सुन्दरं इश्यं कस्तरौपन्नरचिचितम् । 

माङ्गल्यं मङ्गला इख स्लनयुग्भच्च विभ्रतौम् | 

नितम्बश्रोखभारान् नवयो वनखं युताम् ॥ 
कामातुरं खसिताख् दद्शं रसिकेश्वरः, 
इषा कान्तां जगत्कान्तो बभूव रमणोतृसुकः + 
इष्टा रिर॑स कान्तश्च सा दधार इरेः पुरः। 
रासं भूय गोलोके खा दधार इरे; परः 

तेन राधा समाख्याता एराविद्धिमंडेश्वरि। 



राधा 

राधा यति गीकष्णं सच ताष्ठ परष्यरम्। 

उभयो; ससाम्य्च सदा सर्वं वदन्ति च । 
भवनं धावनं रासे सरव्यालिङ्गनं जपेत्. ॥ 

तेन जस्पति सङ्केताद्रस्या राधा यदीश्वरः 

राशब्दोचारणाद्धक्तो राति सक्तिं सद्लेभाम् + 
धाशन्दोच्वारणारगें धावदेव इरे; पदम् । 
छष्यवामांश्रसम्भता राघा रासेश्वरी पुरा 
तस्याश्चांशांगश्कलया बभूवुदे वयोषितः 
रा दृव्धादानवचनोधा च निाण्वाचकः ॥ 

 यतोभ्वाप्नोति सक्ति साच राधा प्रकौत्तिता। 
बभूव गोपौसंघच्च राधाया लोमक्पतः ॥ 
श्रोशष्यलोमक्पीख वभूवुः सव्धवक्ञवाः । 
राधा वामां श्रभागेन मालव्यौ बेभूव सा ॥ 
चतुर्भृजस्य खा पतरौ देवौ वेङुख्टवाखिनौ । 
तद् राजलव्छौख राजसम्यत्मदायिनौ ॥ 

तदं श्रा मद्ेलच्मोख एष्िणाश्च यड एदे। 
श्रस्याधिङाटदेवौ चसा खव गदेवता॥ 
स्यं राधा छष्पतौ छषा वच्चःस्थलस्थिता । 

प्राखाधिष्टाढटदेवौ च तस्यव ण्रमाल्मनः 
अञ्चादिस्तम्बपन्तं सन्ये मिध्येव पायति। 
भज सद्यं परं ब्रह्म राचेशं चिगुखात् परम् ॥ 

परं प्रधानं परमं परमाल्मानमौश्वरम् । 
सन्द सन्रपून्यच्च निरौहं प्रते; परम् ॥ 
ख ऋ मयं निग्यरूपं भक्तावु खड विग्रहम् ¦ 
तद्धित्रानाण् टेवानां प्राक्त रूपमेव च ॥ 

वस्य प्राणाधिका राधा बहसौभाग्बलंयुता । 
महदहिष्णोः प्रः सा च खलप्रकतिरौशर,॥ 

मानिनौ राधिकां सन्त; सटा सेवन्ति नित्य शः । 
सलभ यत्पदाम्भोचं ब्रह्मादौनां सद्लंभम् ॥ 

खग राधापदाम्भोजं न हि पश्यन्ति बह्लवा;। 
स्वयं देवौ रेः करोड़ छाया रायाणकामिनौ । 

सच द्वादश्गोपानां रायाखः परमः षरिये। 
ओलब्णांग्रश्च भगवान् विष्यतुच्यपराक्रमः 

श्रीदामश्यापात् सादेवी गोलोकादागता 
महीम् ॥* 

इति व्रह्मवेवत्तं प्र्नतिखख्छ राघो पाख्यान ४५ 
अध्यायः) # + अपिच) 

गर्ग उवाच। 

“दग नन्द प्रवच्छेएइमितिदाखं पुरातनम् । 
पुरा गोलोकटत्तान्तं श्रुतं शङ्करवक्रतः + 
शओरोदाखो राधया खाद कश्ूव कलहो मदान् । 
ओदामा शापारै्यख मोपौ राधा च गोकुले + 
ठषभानुसता साच माता यस्याः कलावती । 

छष्यस्याद्ाङ्गसम्भता नाथब्य सदशी सती ॥ 

गोशोकवासिनौ सेयमन्न ष्या ज्याघुना । 
अवोनिसम्भवा देवौ खलप्रलतिरौश्चरौ 

मातुगेभें वायुपूशं छत्वा च मायया सतौ । 
वायुनिःसारणे काले एत्वा च शिगुविय्म् ॥ 

चआवि्ेभूव सा सदाः एष्व शष्योपदेश्तः । 
बह्वति सा त्रजे राधा सज्ञे चन्द्रकला यथा| 
ओठष्यतेजसोण्दधंन सा च ऋतिमतौ सतौ । 
रुका श्ढनिद्िधा भूता भेदो वैदे निरूपितः ॥ 

१३५ 
राधा 

द्यंस्त्ती न पुमान् किंवासावाक्रान्ता 

एमानधम् । 

हं रूपै तेजसा तुल्य रूपेण चच गेत्र च ॥ 
पराक्रमेण बुद्धया वा ज्ञानेन सम्यदेन च 

पुरतो गमनेनेव किग्तु सा. वयसाधिका ॥ 
ध्यायते तामयं प्रश्दिमं सा सरति प्रियम् । 

रचिता खास्य प्राणे ततप्राणमं्सिमामयम् ॥ 

अस्य राधालुसारेख गोकृलागमनं परम् । 

सौकार साधकं कर्त॑' गोलोके यत् छतं पुरा 

कसभीतिच्छलेनेव गोकुलागसममं हरेः 1 

प्रतिज्नापालनाथशख् भयेशस्य भवं कुतः ५॥*#॥ 

राधाश्न्दस्य यत्यत्तियेधा-- 
“साधाश्न्दस्य यत्पतिः सामवेदे निरूपिता । 
नारायरस्तासवाच ब्रह्मायं नाभिपङ्कजे ॥ 
ज्रश्मा तां कथयामास ब्रह्मलोके च शङुरम् । 

पुरा कैलासशिखरे मासुवाच मदेश्वरः॥ 
देवानां दुलंभं नन्द निशामय वदामिते। 

सुरासुरसुनौौन््रानां बाज्डितां सुक्तिदां पराम् 

रेफो हि कोटिलन्नाघं कम्भभोगं खुभाशुभम् । 
ऋकारो गभेवाख श्टलयुख रोगसतख्लेत् ॥ 
धकारमायुषो इानिमाकारो भवबन्धनम् । 

आअवण्छरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः+ 

रेफो छि निखलं भक्तिं दास्यं छष्यपद्ाभ्बखे । 

सर्मेश्वितं सदानन्दं सम्य सिह्लौषमीश्वरम् ॥ 
धकारः सवास तत्तच्यकालभेव च । 
ददाति साच्च दारूप्यं तत्वन्चानं इरे; खयम् ॥ 
अआकारस्तनसो राशिं दानश्क्तिंडरौ यथा। 
योगश्रक्तिं योममलिं सव्धकालहरिख्छतिम् ॥ 

श्द्यक्तिखरशाटूयोगान्कयो इ जालच्छ किखिषम्। 
रोगश्रोकन्द्युमयः वेपन्ते नात्र संशयः ॥* 
इति ब्र्मप वन्तं ओरीकष्यजन्पखर्डे १३ अध्यायः ॥ 
तस्याः षोडश्नामानि तेषां य॒त्पत्तिष्ध यथा, 

नारद् उवाश्व । 
नकानि षोडश नामानि राधिकाया जगदू्- 

गुरोः। 
तानि मे वद शिष्याय ओतु" कौतूहलं मम + 
श्रुतं नानां सष्हखष्छ सामवेद निरूपितम् । 

तथापि ग्रोतुमिच्छामि तत्तो नार्मानि षोडश ॥ 

अभ्यन्सराखि तेषां वा तदन्याच्धेव वा विभो। 
अष्टो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानां वाञ्छितानि षच) 

नामानि तेषा युत्यत्तिं स्ववां दुलेभानि च । 
पावनानि जगन्ातुजेगत) गूएरूपिौ ॥ 

नारायण उवार । 

राधा रासेश्छसे रासवासिनी रसिकेश्वरी । 
छष्याप्राणाधिका सष्छप्रिया छष्णस्वसू्पिणो ॥ 

कव्यवामां शरसम्भूता परमानन्दरूपिणी । 
शव्या उन्द्ावनौो इन्दा इन्दावनविनोदिनौ॥ 
च्वन्द्रावतौ चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिभागना)। 

नामान्येतानि खाराखि तेषाभभ्यन्तराणि च ॥ 
राचेलेवश्च संसिद्धा राकारो दानवाचकः। 
खयं नित्ायधघाच्रौयासा राघापरिकौततिता॥ 

राच्च रासे च भवनाङ्खा रण्व धारणादडो। 

राधा 

रेरालिङ्नाधारात्तन राधा प्रकौर्निता)॥ 

रासेग्वरस्य पत्नय तेन रासेश्वरी च्छता। 

रासे च वसो यस्याश्च तेन रासनिवासिनौ ॥ 
सव्वेाश्रा रसिकानाखख रेवौनामीश्वरौ परा। 
प्रवदन्ति पुरा खन्तस्तन तां रसिकेश्वरम् ॥ 
प्राणाधिका प्रेयसो सा छश्यस्य परमाल्मनः । 

छष्णप्राणाध्का खा च छष्यान परिकौन्तिता॥ 
छष्यस्याचि प्रिया शान्ता छष्णो वास्या; प्यः 

सङा । 

सव्व दवगसेरक्ता तेन छष्णप्रया छता ॥ 
छवारूपं संविधातु या शक्ता चाक्लोलया। 

सार्ध; छष्यसटश्रौ तेन रष्यखरूपिणगे ॥ 

वामाह्वाङ्गन छष्यस्य या सम्भूता परा खतो । 
छष्यर्वामांप्रसम्भूता तेन छव्छेति कीर्भिता # 
परमानन्दराश्रिख खयं श्दन्तिमतौ सतौ । 
श्ुतिभिः; कौरतिता तेन परमानन्दरूयिणौ ॥ 

छषिर्मो च्ाथेवचनो ख रखवोतङष्टवाचकः । 
अकारो दाढवचनस्तेम छष्छा प्रकौ्सिता॥ 

अस्ति उन्दावनं यस्यास्तेन उन्दावनौ श्छेता । 
ठन्दाबनस्वाधिदेवौ तेन राघा प्रकीर्तिता। 

दष्टः खं चवन्च; सख्यराकारोगप्यस्तिवाचकः । 
खखिन्दा स्ति यस्याञ्चसा न्दा परिकीर्भिता ॥ 

छदा वको विगोदख सा यस्या अस्ति तेच च । 

वैदा वदन्तितां तैन न्दावनविनोदिनौम् ॥ 

मखवन्द्रावलौ वक्रचन्द्रोएस्ति यच्च सन्ततम् । 

तेन चन्द्रावलौ सा च छष्छन कैर्निता परा 
कान्तिरच्ति चन््रतुच्या यदा यस्या द्विा- 

निष्म्। 

सा चन्द्रकाभ्ता इध इरिणा परिकौक्तिता॥ 
श््रच्छन्दरप्रभा यस्याश्चाननेएस्ि दिवानिश्रम् । 

सजिना कौत्तिता तेन शरच्न्दरप्रभानना५ 

इटं षोड़श नामोक्तमधेव्यास्यानसंदुतम् । 
नारायुयेन यदत्तं ्रह्मये नाभिपङ्कखे॥ 

जणा च पुरा दत्तं धम्भाय जनकाथमे। 

धन्संण छपया दत्तं मह्यमादित्यपन्धेयि ॥ 
एष्करे च महातो पुण्याहे ठेवसंखदि । 
-राधाप्रभावप्रस्तावे सप्रसन्नेन चेतसः+ 

इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं महासने। 
विन्दकायापैष्यवाय न दास्यछखि महासुने + 
यावच्लौवमिदं स्तोचं चिसन्धयं यः पठन्नरः। 

राधामाधवयोः पादपद्मं भक्तिभेषेदिड ॥ 
अन्ते लमेत्तयोद।स्यं शत् सड श्वरो भवेत् । 
ऋअणिमादिकखिद्धिष्. संप्राप्य नित्धविखष्धम् ॥ 

त्रतदानोपवाङख सर्वेनियमपू वकम् । 
चतुर्णाखव वेदानां पाठ; सन्धां संयुत; ५ 
सर्व्वेषां यज्नतौर्थानां करय विंधिवोधिसैः । 
प्रादचिख्येन भूमेश्च छतुक्लाया एव सप्रषा ॥ 
श्रणागतर च्चायामच्रानज्जानदानतः। 
देवानां वध्यवानाष्व दंनेनापि वत् फलम् ॥ 
तदेव स्तनोचपाठस्य कलां नादन्ति षोडशीम् । 
स्तोचस्यास्य प्रभावेन जीवन्मुक्तौ भवेभ्रः ४” 
इति अद्ययेवत्ते ओह्ष्यजन्मयण्डे १७ अध्याया ॥ 



राधा 

राधानामोचारणानन्तर छषानामोच्ारण- 

विधियेधा,- 
नारद् उवाच । 

“आदौ राधां खसचाश्च पञ्चात् छं विदुनवैधाः। 
निमित्तमस्य मां शक्तं वट् भक्तजनभ्रिय ॥ 

ओीनारायख उवाच । 

निमित्तमस्य निविषं कथयामि निशामय) 

जगन्माता च प्रलतिः एुरुषञख जगत्पिता ॥ 

गरौयसौति जगतां माता ग्रतगुमे; पितुः । 
राधारङष्येति गौ रौ व्येव शब्दः श्रुतौ श्चुतः ॥ 
सष्णराधेशगौरति लोके न च कदा श्चुतः । 
प्रसौद् रोष्हिणोचन्द्र गहाणाच्येमिदं मम ॥ 

सद्ायाघ्ये मया दत्तं संज्ञया सदह भास्कर । 
प्रसौद् कमलाकान्त रद्धाण मम पूजनम् ॥ 
इति इष्टं सामवेदे कौधमे सनिखत्तम ॥ 
राश्रन्दोच्धारणादेव स्फोतो भवति माधवः । 
धाशन्दोचारतः पर्चाह्ाव्येव ससम्भमः॥ 

च्ादौ पुरुषसुचाग्य पञ्चात् प्रक्नतिसुचरेत् 1 
ख भवेन्मादढमामोौ च वेदातिकमणे सुने ॥” 

इति ब्रह्मवे वत्तं ग्रीक ष्यजन्भखस्डे ५२ अध्यायः ॥ 
तस्या निन्दायां दोषो यथा,- 

श्ये वा हधिषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च सन्ति च। 

छष्प्राणाधिकां देव देवौश्च राधिकां पराम् ॥ 

जश्चदव्याश्रतं ते च लभन्ते नात्र संश्यः। 

वत््रापेन च पश्यन्ते कुम्भौपाके च रौरवे ॥ 
प्रसेके महाघोरे ध्वान्ते कौट च यन््रके । 
न्वतुदं शेना वच्छिन्नं धिढभिः सप्तभिः; स ॥ 
ततः परमजायन्त जन्तकं कोलयोनितः। 
दियं वपेसहसच्च विष्धाकौटाञ्च पापतः ॥ 
पुश्चलोनां योनिकौटास्तद्वक्तमलभच्तंखाः । 

मलकौटाञ्च तन्मानवषे् पूयभक्तकाः । 
वेदे च काणशाखायामिव्यादइ कमलोद्धवः ॥ 

इति ब्रह्ममेवत्तं गरीज्नव्यजन्मखर्छे ६.७ च्यध्यायः ॥ 
रधाखरूपं वथा, 

यश्ोदोवाच। 

“इरौ च निश्चला भक्तिस्तट्ास्यं वाज्डितं मम। 
तव नाख्श्च ययुत्यत्तिं का वा त्वं वत्तम्ेसि ॥ 

राधिकोवाच। 

भवेद्धक्तिनिं्चला ते इरेदास्यच्च दुलभम् । 
लभख मह्भरणापि कथयामि सखनिणंयम् ॥ 
पुरा नन्देन दशां भाष्डौर बटण्धलके। 
मया च कथितो नन्दो निषिद्धख् ब्रजेश्वरः ॥ 

अहमेव खयं राधा ष्ाया रायाण्कामिनौ। 

रायाणः जरोदरेरं्ः पाण्ेदप्रवरो मदान् । 

राशन्दञ्च मददिण्णोविंश्वानि वस्य लोमसु । 

विष्वपराणषु विश्वेषु धा धाच्नौमाटवाचकः ॥ 

श्वात्रौ माताहमेतेषां खलप्रछतिरीश्वरी । 

तैन राधा समाख्याता इरिणा च पुरा बुरी; । 
यहं ग्रीदामश्रापेन ठषभानुस॒ताधरुना। 

शतवषेंद्धं विच्छेदो हरिणा सह साम्यतम् ॥ 
टेषभानुच्च छष्स्य पाश्वेदप्रवरो महान्। 
पिव ¡ मानसौ कन्या मम माता कलावती ॥ 

१३६ 
राधा 

अयोनिसम्भवाख मम माता भारते) 

पुनः सादश युश्ाभि्यास्यामि कीरेः पदम् ॥ 
इतिते कथितं स्वे व्रजं ब्रज ब्रलेश्ठरि । 
ब्रजेश्वरेण सद्िता सामिना ज्ञानिना खति | ॥\* 

षति ब्त वत्तं श्रोलव्यनन्मख्डे ११० अध्यायः॥ 
राधापाकदयोरमेदो वघा,-- 

। पाञद्युबाच। 
न्किंवा प्रश्रं करिष्यामि त्वां राधां मङ्गला- 

लयाम् । 
शता तै षिरहञ्चाला गरीदास्नः शापुमोचये ॥ 
सततं तन्मनःप्राणा त्वय्येव मयिते तथा। 

न द्येवमावयोरभेदः शक्तिपूरुषयोयेया ॥ 
ये त्वां निन्दन्ति मद्धक्तासवद्धक्ताश्चापि मामपि। 

कम्भीपाके च परयन्ते यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ 
राधामाधवयोरभदं ये कुवन्ति नराधमा; । 
वंश्हानिभेवेत्तस्य पच्यन्ते नरकं ्िरम् ॥ 
यान्ति गूकरयोनि् पिभिः शतके; सह । 
धष्टिं वर्ब॑सदसाणि विष्छायां छमयस्तथा ॥* 
इति ब्रह्मवैवर्ते ग्रोलघाजन्मखर्डं १२३ अध्यायः ॥ 
गोलोके तस्या अ।श्रमो यथा,- 

“रतान् मनोरमान् इष्ाति देवा गमनोन्छखाः। 
जग्मुः शौर कियदुरं दडशुः उन्दरं ततः ॥ 
चाश्रमं राधिकायाच्च रासेश्वयाशच गारद। 

देवाधिदेय्या गोपौनां वरायाश्चार निभ्मितम् ॥ 
प्राणाधिकायाः छष्णस्य रभ्याद्रम्वं मनोहरम् । 

सन्वानिन्वनौय्च परिडतने निरूपितम् + 
चचार वत्त॑लाकारं षड् ग्तिप्रमाखकम् । 
श्तमन्दिर संयुक्तं ज्व लितं र त्रतेजसा ॥ 
अखल्यरत्रसाराणा वर विरचितं वरम् । 
दुलेद्ाभिगभोराभिः परिखाभिः स शोभितम् ॥ 
कल्पटच्ेः परितं पृष्योयनश्तान्तरम् । 

सण्डल्यर नर चितं प्राकारैः परिवेष्टितम् । 
खद्रतवेदिकायुक्तं युक्ते दारच सप्तभिः । 
संयुक्तरतिचेखच विचितेतलरमुने ॥ 
प्रधानह्धारसप्रभ्यः करमशः कमशो सुने। 

सतोपि ततस्तच धोड्श्दार संयुतम् । 

देवादष्ा च प्राकारं सदहस्रधनुरुच्छितम्। 

सद्रलरत्रकलससन्धेः सुमनोहरम् ॥ 
सदौप्ं तेजसा रम्यं परमं विस्य वयुः 
ततः प्रदचिणौर्य कियदूरं यञ॒सृदा 

इति ब्रह्मवेवत्त ओरीलष्णन्मखख्छं ४ अध्यायः ॥ 
तस्या जन्सतियियथा, 

“भाद्रस्य छष्णपच्चे तु दरिजन्मारटमी यदा । 

तस्या; परेतु वाशुक्ता तस्यां जाता हरिषिया। 

ठषभावुपरौ नाखा सञरन्मयौ शुभा। 

छवयमणिमाणिक्यविचिच्रभवनाङ्गना॥ 

अणिमादिसुखैश्वस परिपूणेमनो हरा । 
चिचध्वजप्ताकादिविचित्ना चिच्रनिम्निता॥ 

विदानन्दख्वरूपा सा दिडानन्दप्रदायिनौ। 
च्ानन्दकलिला नार्यो यत्र तिष्टन्ति स्वद्ा ॥ 

विश्वि्वैश्ालङ्ारा विचिच्रवसखन।ग्बर्ा। 

नानावैश्विचिचाङ्गा प्रमदामोददायिनौ॥ 

राधा 

स्लचणसम्यत्ना राधा नाका विगोदिनौ। 
जगतां मोहनौ देवौ शुद्यगुद्यातिसुन्दरौ । 
सहप्ानामसताद्दव ग कथं सुनिखत्तम 1 

नारद् उवाच्। 
परिपत्य महाभाग एच्छामि तष किङ्करः 

सा लच्पोः किं सरवधुमंहाकलष्मौ; बरखतौ ॥ | 
विद्यां किमन्तरङ्गाध बष्यदी प्रलतिः कित । | 
वैदकन्धा देवकन्धा सुनिकन्धायवबा वद ॥ 

सदाशिव उवाच । 

कोटिकोटिमहालच्छौलेच्छीः का वा परा बरा। 
निन्दिता यत्पदाम्भोज्े कथिता सुनिसत्तम \ 

पर् किं निगदेणहमेकवक्रण नारद । 
शरोराधारूपलावण्यगुणादौन् वक्तमचतमः ५ 

सन्दर पादिमाहात्मय लव्नडहमपि नारद । 

जैलोक्धे तु समर्थो हि न मात" वक्तम्ंति ॥ 
तदे हरूपमाघुग्ये जगन्सोहनमोदनम् । 

यद्यनन्तस्चखोभपि स्यां तदह्वक्तुः नास्ति मे गतिः॥ ` 
लक्षशः कमला दास्यो वस्या; सालाचकौमता। 

र्वं शतसदइसखागामौश्रौ राधिकापया॥ 

नारद् उवाच । 
प्रभो ओराधिकालन्माहाल्मय सखतः परम्। 

तद्द श्रोतुमिच्छामि समस्तं भक्तवल्यल ॥ 
क्लां मे महाभाग बताना व्रतोत्तमम्. । 
ध्यानं वा कौदश्धौ पूजा स्तुतिर्वापि वद्खमेद 
तल्षन्डे ओतुमिच्छामि कथ्यतां मे स्दाश्रिव। ` 
न्वा पूजाविधानद्ध विपरोषमद्ैनं भव ॥ 
यन्तरं मन्त्रं सतुतिर््यानं पूजनं यत्र निभ्मितम् । 
पूजतने किं विधानश्च तत्तत्येवाच्यैने विधौ ॥ 

शिव उवाच। 
उषभालुएरौराला टषभावुमे हाशयः ।, 
महाकुलप्रखतोम्सौ सओश्ास्त्रविश्रारदः 
मदाश्रयो धनौ ओरीमानखिमादयद्वेभवः 

कैश्च; सदन्तःकरणः कुलौनः छव्यटेबत; 
तस्य भागा मद्ाभागा करमत्गरीकोचिदाङया। 
रूपयौवनसम्पन्ना महाराजकुकोद्धवा ॥ 
महालच्छौखरूपा सा भया परमस्॒न्दरौ । 
मद्ापतित्रता कार्ष्णा सबविद्यायुणान्विता॥ 
तस्यां ओरीराधिका जाता ओमद्टन्दावनेश्चरौ । 
भात्रे मासि विता्म्वां मध्याद्धं खुभदायिनौ ॥ 
वेटागमपुराणादिगौता या छष्यवल्लभा । 
सद्ा छव्यप्रिया साघ्वौ मलष्यानन्ददायिनोौ॥ 

श्ट मत्तो महाभाग पूजनं भजनं तथा । 
कैवं यदनुष्ानं राधाजन्मंमहोत्यवः ॥ 
समश्चैय सदा राधां जन्भब्रतपरायशेः । 
तत् समसनं प्रवच्यामिध्यानादिकमनुक्रमातु ॥ 

सवयदा पञ्चिमदारे शओरीराधारष्णमन्दिरे । 

ध्वजखग्वस््रकलसपताकातोरणादिभिः॥ 

नानासुमङ्गलद्रयेयेधाविधि प्रवततैते। 

सुवाखितगन्धपुव्येधं पञ धपितेगं गन् ॥ 

मध्ये पश्चवणंचगेमेखपं ससरोरुषम् । 
सषोड्श्दलाकारं तत्र निम्भाय यनतः ॥ 

दिशथाखने पद्ममध्ये परिमाभिचखौं खिताम् । 



रधौ 

गरोयुमन्त्तिं खपास्यध्यानपाद्यादिभिः क्रमात् ॥ 
भक्तेः सह सजातीये; शकयायुसारवस्तुभिः। 
तद्वक्त; पूजयेद्धक्या तां खदा संधतेन्ियः ॥* 

वु 

अथध्यानम् । 
५ डेमनेन्दौवरकान्तिमञ्जलतरं ग्रीमव्लगन्को इनं 

` जिद्याभिलैलितादिभिः परितं सन्नौलपीता- ` 
स्वरम् । 

मानाभूषणभूषणाङ्गमधुरं केभोररूपं युगं 
मान्धस्ाभममव्ययं सुललितं न्यं शरण्यं भसे । 

` अुग्गश्हत्तिमिति ध्यात्वा शरालखामे्यवा पुनः। 

सात्तात् श्नौलादिमर्तो वा मनोमथ्यां समचैयेत् ॥ 
ततो मचलपूना तयो; सम्मुखतः क्रमात् । 
ङ्ख ादक्तः प्रयतेन ध्यानपाद्यादिभि; सदा॥ 

ललिता पञ्िमे पूज्या पौतवणेदलेए्परा। 
चन्द्रवत शुक्गदले तद्वामे पूनयेत् सधौः॥ 
वादे श्यामलां देवौ कषावणदलेःचैयेत् । 

तद्वामे चिचरेखाख्यां शुक्रवणेदले ततः ॥ 
उत्तरे करीमतौ तव्या रक्तवणेदले तथा । 
तदामपान्ं चन्द्राख्यां नौलवणेदरेएचैयेत् ॥ 
रक्तदणं दले?प्य्थां ईशाने ्रीहरिप्रिया। 
सस्या वामे शुक्ञदले पून्या मदनसुन्दरौ ॥ 
पौतव्ंदले पूर्वं विश्ाखामनचैयेत्ततः । 
प्रियां तस्या वामपा शुके वयेदलेचैयेत् ॥ 
च्यदिकोये श्यामवणें दले सथां समचैयेत् । 
लद्वामे ओमधुमरतौं खुक्तवणेदले५चैयेत् 
पूनयेदच्िगे पद्यां रक्तवशेदले तथा । 
श्रश्ररेखाञ् तद्धामे नौलवणेदले?च्ैयेत् ॥ 
पूजयेन्न ते भद्रां रक्तवणेदले ततः । 
रसप्रिया्च तद्धामे शुक्ञवणेदलेचैयेत् ॥ # ॥ 

` ओराधाप्रियसङ्गिनौं विधुरखौं छष्यपरियां 
पयसी 

ेमाभां परिवादिनौं सुमधुरध्वानां. सवैश 

म्बराम्। 

सद्रत्राभररेमनोडसुतबु निव्यां जगन्मोहिनी 
बन्दे ग्रीललितां कुरङ्गनयनीं पौताम्बरेणड- 

ताम् ॥१॥ 

श्रवामां श्यामपरायणां वरतनु" चामौकराङ्- 

च्छटा 

मन्नोरमधुरध्वनिं परिलसचन्द्राननां सुखराम् । 
सद्र्नाभरणां सरोजनयरनीं शुक्तांशुकेनाटतां 

श्वायेत् ग्रीललितासरखौँ सुचिवुकां चन्द्रावतो- 

स॒त्तमाम् ॥२॥ 

कान्त्या काखनसन्निभःं सुललितां छष्णाम्बरं 

विभरतीँ 

नानाभूलशमञ्जुलाख सुदतीं मादेक्गिकौं सन्द 
रौम्। 

ओटन्दाविपिनेश्वरौं परियसख्य भयां शश्ाङ्ा- 

ननां 

वेणौचारुसुमल्िकासखजमग नियं भजे 

श्रयामलाम् ॥३॥ 
गरीज्व्रियवक्षभां गश्िसुखीौं सच्छन्दडम्फा- 

जितां 

18 35 

} 

रत्रालङ्कारदेषां जितकुसुमरुचौमङ्लावण्य- 
. न 
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शुदखगंशररेरकान्तिमतुलां शुज्ञाखरेणाटताम्। 
खर्थाद्याभरणां सदा एल किनं श्रोलषणभावेन मे 
गायन्तं मधुरखरेरविरतं ओचिचरलेखां 

भजे ॥४॥ 

कनकनिभश्रौरा विभर्तीं रक्तवस्ं 
ललितनलिननेच्ां चारुभूषाङ्ग ्ोभाम् । 
समधुरपिकवाक्वौ चन््वक्रां सुवेशा 
सधुरिपएनिजदास कीमत तां हि वन्दे ॥५॥ 
इन्दावनेशरनिजनसेवनसौरदयदासौं 
रम्यां सुनौलवसनां सुरवावयन्त्राम् । 

नानाविभूषिततनु स्फरदग्बु नान्तं 

च्वन्द्रां भजे सकलरागमनोज्ञगानाम् ॥६॥ 
सवणेवणों शुकधारिणं ता- 
सुपाङ्गयन्त्रां मणभूषणाङ्गौम्। 

इरिप्रियां मञ्जुलपच्ननेच्रां 

भजेग्मौखां कनकाङ्गग्रोभाम् ॥ ७ ॥ 

रवावकलवादिनीं सकलरागसंगाविनीँं 
सतचवारमखिकुणडलां शरदपूगे चन्द्राननाम् | 
सुरनरवरभूषणां रुचिर श्ुभ्चपङ्ाम्बरां 

भजे मदनसुन्दरौं कनकवणेदे षां शुभाम् ॥८५॥ 

सुतानन्नां गौत भ्रमरकलकण्डौं सुचतुरां 

जगदन्यां वेक्लत्रलिननयनामिन्द्वद्नाम्। 

विशाखां गौराङ्ग कलितसुरलौं पौतवसनां 

भजे श्यामां सेवां सकलगुणपुणं सुखमयीम् ॥६ 
सचामौकराूषणाएयां सुवेशा. 

सषङ्खीतविद्यासुधोरां वरेणयाम् । 

सुवं श्रीसुगानां सुदमाङ्गश्ोभां 

भके ओरोपियां खुक्त वस्त्रां मनोज्ञाम् ॥१०॥ 
गान्वञनिजदासिकां सुगदवामयन्त्रं सदा 

विभ्रतीं 

मञ्युखशे विभूषितां वरतनु" पायोजनेचं 
दराम्। 

ध्यायेत् छष्छपदारविन्दमधुपौं छष्णान्रेणा- 
ठतां 

संगते मघुरवरामविरतं सेद्यां मनोहारि- 
शोम् ॥११॥ 

रैचिरमधुमतौ तां तप्रचामौकराभां 
पिककलरवक्ो श्ुक्ञवस्तं दधानाम् । 

तिलङ्सुमसनासां चारुहेमाङ्गगरूषां 

युगलचरणसेवातत््ररामाभजेएहम् ॥१२॥ 

रूपे- 
मवयां सङ्गोतविद्यासुनिषएुशरसिकां तानमानाति- 

विक्ञाम्। 

श्रारङ्गोयन््रगानां कनकनिभतनु सवधदा छव्ण- 

सवौ 
बन्दे पद्यां सुषैशां शश्धरवदनां विभ्रतींरङ्ग- 

वस्त्रम् ॥१३॥ 

शभ्रेखां चदङ्गख वादयन्ती खसं इः । 
रसालापखरूपाख्च रस्परमकसंयुताम् ॥१४॥ 

भयां जरीग्रश्ररेखिकां सुखमकां यन््ादि- 
मार्नांवर 
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वन्देएहं मधुरसखरां परमिकां लावणयसारा- 
¢ न्विताम् । 

नानायन्तेविश्रारदां वरतनु" प्रहान्बरेणाटसां 
फुलेन्दौवरलो चनामषिरतं ध्याये जगन्मो- 

शिनम् ॥१५॥ 

ओीथन्तं खरमणडलं कलरवं गाने सदा विभी 
श्रीभद्र मधुरसखरां इललितां सब्रक्तवस्छाषठताम्। 

रालतस्वयरच्विं षिभूषश्वरोरङ्गे; सदा श्रोभितां 
ध्याये ओरीयुगतेविकां परमिकां उरेकममां 

सषा ॥१६। 

राधालष्यपदारविन्दमधुपीं सद्श्टङ्गतुल्याथिनो 
नानाभ्वूषण्श्रूण्तिाङ्गरव्िरं सद्रक्तवस््ां 

भभाम्। 

ध्याये सन्ततल्लष्णभावललितां केयुरदेमङ्ञदां 

सखवगाङ्गगे् रसग्रिया सुखमयं सवाङ्गशोभा- 
न्विताम् ॥१७॥ 

मधुसखवरा कोकिलण्टङ्गान 
सतुम्बरौयन्त्रविध्चारिणौख। 
वनप्रियं श्ुक्तसुशचौनवस्त् 

भजे इरिद्ाङ्गवमङ्जुशोभाष् ॥१९॥ 
र्व ध्यावा पूजयित्वा ललिताद्या यथाक्षभास् \ 

पाद्यादिभिः सोपचार विंधिवद्धत्तितत्पर, ॥ 
सङ्किन्यो ललितादौमंा टलात्रञ्चिमतो सने ! । 

प्रणवादिनमोभन्तेन शंप्रहानपररेन ते । 
तत्तन्ना्नातु महुना एष्यगन्धादिभिर्मुने | 1॥* 

इति पादडत्तरखक् ग्रीराघाजभ्नाश्मीव्रत- 
कथनमाहाल्मय नाम १६२ अध्यायः ॥ 

ओसदाशिव उवाच) 

^प्रल्केष्टौ पूजयेरे मतस्तु दके दशे । 
ष्टण नाजा कथ्यते ताखादाविंशाधिकं शतम् । 

इन्द्सुखौ रसज्ञा च श्भदा सुखो तथा । 
वल्लवो चन्द्रिका चारष्वतुरा च सुचश्चला ॥ 

मधुरा इस्तकमला तथा मधुरभाविगो। 

विलासिनौ रसवतो तथा खञ्जनलोचना ॥ 

सुखदा चस्यकलिका रसदा रसमञ्जरौ। 

सद्ा सुमञ्जरौ शला चन्द्रा चन प्रभाषतौ ॥ 
वाखन्तौ मालतौ जातौ चङ्कान्तौ सङुन्तला। 

रम्भा भमरगम्भोरा सुश्ौला च सुवेशिनेे। 

अमलकौ सुधाकण्ठौ शिता च गरीरतिपरिधा। 
खुकप्रिया मधुकरौ सुवेशा चाग्टतोद्धवा ॥ 
सरलोवल्लभा टन्दा पारिजातप्रिया शभा। 
पञ्चस्वरा रत्रमाला मदिरा रासवष्लवौ ॥ 

मातङ्गमनो तारावती कुखलधारिशौ। 
कैश्ररौ मिचजटन्टा च लचशाच्यतमालिका 
मायावतौ कौशिकौ च कोमलाङ्गो सुचन्दनौ । 
पौयूषभाषिणे स्यवतौ च ऊुञ्जवसिनौ।॥ 

कपोतमालिका लोपासुदा च किंश्ुकभ्रिया। 

दलावतौ कुङ्कुमा च कमला च मदालसा ॥ 

तिलोत्तमा च सावित्रौ बहला प्रियवादिनी । 
सुक्तावलौ चिन्नरेखा सुमित्रा लोलकुणला ॥ 

अरुन्धती चिच्रवतौ करीरक्ता पद्मगन्धिनौ। 

मेनका कलिका रङ्गकेतकौ कामगच्छनौ॥ 
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श्ुसुद्प्रिया तच तानन्ना तया व्रद्यविलासिनौ। 

रावत हारकण्ठौ सिंहमध्या सुलोचना॥ 

मन्दथा नन्दकलिका सुनन्दा नन्ददायिनौ 
कुरङ्गात्षौ च सुश्रोणो केलिलोला प्रियंवदा ॥ 

श्यामाराध्या श्यामसेद्या कस्त रौ मानभञ्जिनौ । 

विच्वि्वसना रन्नमज्नोरा मञ्घुकिङ्िगये ॥ 

शिषखरा शङ्गगाना तथा रासविारिणौ। 

ओोशष्यदधिरो पूच्या यत्नात् चन््रावलौ ततः । 
ध्यानपादयादिभिः सम्यक्पकारेण श्च पूजकं; ॥ 

माभ मधुरखरा विधुसुखौं गान्धव्यविद्या- 

रत 
नानाखषयभूषिताङ्गमधुरा जातौसुमल्लौसलनम्। 

बौशायन््सुवादिनौवरतनु' चिचराम्बरं विभ्रतीं 

ध्याये छष्छपरायणंा सुचियुकं चन्द्रावलौः 
मञ्जलाम् ॥ 

रुवं राधाजन्सतिथौ कुखाष्छणडलपूजनम्। 
कार्व्णादौन् बेषावान् सन्धान् यत्रतः पररि- 

पूजयेत् ॥ 

र्वं राधाषटष्यपूनां तयोमेरडलपूननम् । 
भ्र्ज्टे यज्ञतः कुषणात् कां राखमहोत्षे ॥ 
न्धूनातिरिक्तं देवषे ! न करयं कदाचन । 

ओमतशष्णेकतानेनावबश्यं तेनेव सदा 

नाङूवेत् दवशाक्तारीन् राधाजन्ममद्ोलते। 
माषश्छान् पतितान् कोलानन्यलान्र निमन्त्रयेत् ॥ 
बिना भागवतंक्ञोकान्न च तत्र प्रवेशयेत् । 
गन्धपुष्यादिभिर्माच्ये न्दने स्तन्निवे दितेः ॥ 
नानापराधभौतस्तु भक्तास्तसतचर चाश्च॑येत्। 

तत्त्लद्ाप्रसारे शच भच्यपेयादिभिस्तथा ॥ 
तत्ष्मणखलपृजायाः काार्व्णो नान्धांच् भोजयेत् । 
वद्डिमखान् ओलवास्य गान्धनभाभक्तितत्परः॥ 

काव्णादोन् वेवावान् भक्रा भोजयेत् पूनयेत्तथा। 
त्रैव गेभेन्धपुष्येमोमेलयजादिभिः 

खणातौवेभं ्तटन्देः समं तच्च म्ोत्छवम् । 
दिवा कुष्यात् प्रयनेन राधाभक्तिपरायणः॥ 
महाप्रलादं सेञ्नौत दिनान्ते चरणोदकम् । 
पूजां शला पिवेत् कार्यो; साद्मागग्दिरिष्तः। 
रान्नौ जानरणं कुथाद्राधाशख्येति वा सरन् । 
पूणयेग्मततिमारोप्य रूप्यस्य दिसंस्कताम् ॥ 
च्शत्वान्धकथयालापं पूराखादादुकौतैनम्। 
अव्ययं प्रयन्नेन नारौ भिर्न्वान्धवः स्ह 
यः करोति भरो भका राधाजस्मारमीं ुभाम्। 
वदन्ति विवुधाः सव्वं राधाभक्तोभस्त मूलके ॥ 
अररे प्रहरे राधां गोङादम्यां दिवाजिशि। 

पूजयित्वा विधानेन ग्रीलव्यखष्ितां तथा ॥ 
लद्रविकेः सङालापी राधाशष्यस्छृतिं सङः । 
तत्तम्महोत्धवं सत्वा परमानन्दितो भवन् ॥ 

द्खवत् प्रणतिं कुादष्टाङ्गविधिबोधिताम्) 
भवन्द्मेव कुरुते राधाजन्भमहोत्ववम् ॥ 

यः पुमानयवा नारौ राधाभक्तिपरावणा। 

भवा इन्दावने वासः गरीराधारष्यसङ्गिनो॥ 
अजदासौ भवेत् सोऽपि राधाभक्तिपरायशः। 

तस क्षाषप्रयोगाशं सुक्तबन्धो गरो भवैत् । 

१२८ 
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राधाराधेति यो रयात् सरणं कुरुते नरः 
खयतौर्चैषु संस्कारात् सविद्याप्रयत्नवान् ॥ 

राधाराधेति कुयात्त् राधाराधैति पूजयेत् । 

राधाराधेति यजच्निष्टा रधाराधेति जल्यति ॥ 

इन्दारण्यं मद्ाभागा राधासहचरौ भवेत् । 
जगतां एथिवौ धन्या तजर इन्दावनं पुरी । 

सच धन्या सतौ राधा ध्येया या सुनिसत्तमैः॥ 

अरक्लादौनां महाराध्यां दूरतः सेवते सुरः। 
तां राधिकांयो भजते देवं तं भल्ेमद्ि\ 
तदालापं कुरुष्व जपस्व मन्त्सत्तमम् । 
निशं महाभाग कुर राधति कौ्ननम् ॥ 
राधेति कौजैनं कुष्णात् छष्यन सयो जनः;। 
तन्मा न श्क्यं वक्त गेषोऽच नेव च॥ 
न गङ्गा न गया निल्यंन छता च सरखतो। 
कदाच्ितरेव विसुखा सञअतो्ंपफलप्रदा ॥ 
सब्ेतोथेमयौ राधा सर्बेश्मये पुनः । 
कदाच्वद्िसतखा लव्यौने भवेत्त् तदालये ॥ 
तस्यालये वसेत् छष्णो राधया स्ह नारद् ॥ 
राधाक्कोति यस्यष्टं तदेतदृव्रतसुत्तमम् । 
वदृगेे देहमनसोः कदाचिन्न चलेढरिः ॥ 
खुतदेव वच; श्रुत्वा नारदो सुनिसत्तमः। 
प्रणतः पूजयामास गोादभ्यां यथोदितम् ॥ 
जन्मार्मौव्रतकथां यः श्टणोतोह मानवः 
श्रीराधाया; सुखौ मानौ धनौ सबगुखान्वित; ॥ 
जपे भक्तिसंयुक्तः प्रठत्रान्ा सरेन्नरः 

धम्ाथों लभते धंनमर्घाथौं लभते धनम् ॥ 
कामार्थौ लभते कामं मोचचा्यौँ मोचतमाश्च- 

यातु.॥ 
सव्दानन्धश्ररणः का्यादि्रैषव; सुखौ । 
विवैकौ च तथा निष्कामौ यदा भक्तिमा्न- 

यात् ॥* 
इति प्राद्र उत्तरणं ग्रीषदाशिवनारदसंवादे 
ओीराधाजनारमोकथयनमादहालोप\ ९ श्यध्यायः। 
( त मतेभ्स्या उच््द्यादिविदरणानि यथा,-- 

काद्यायन्धुवाच। 
“वासुदेव महावाहो मा भयं कुरु पचक । 
मथुरां गच्छ तातेति तव सि्धिभंविष्यति॥ 
गच्छ गच्छ महाबाहो पद्िनोसङ्गमाचर। 
पद्मिनो मम देवेश व्रजे राधा भविष्यति) 
अन्धाच्च माटटकादेयः सदा तस्यानु चारिका: ॥ 

वासुदेव उवाच) 

श्ण मातम्मदहामाये चतुवगंप्रदायिनि) 
त्वां विना परमेशानि ! विद्यासिदह्धिनं जायते॥ 
पद्चिनौं परमेशानि ! शौघ्रं दशेय सुन्दरि! । 
प्रत्ययं मम देके } तदा भवति मानसम् } 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य वासुदेवस्य तत्चणात् । 

चअविरासौत्तदा देवौ पद्िनौ परसंश्िता॥ 
रक्तविदुक्छताकारा पद्मगन्धसमन्विता । 

रूपेण मोहयन्तौ सा सखौगरसमन्विता ॥ 
सहसरदटलपद्मान्तम्मष्यस्यानस्थिता खदा । 

ऋखौगशयुता देवौ जपन्तौ परमाश्चरम् ॥ 

रुकाच्चरौ मे्रानि) सार्व पररमाचरा। 

राधा 

कालिका धा मदाविला पर्िन्या ईश्दैदेता। 

वासुदेवो महाबाह्डदुा विक्जयमागतः॥ 
पद्चिन्युवाच। 

व्रजं गच्छं महाबाष्टो शौप्रं हि भगवन्! प्रभो! 

त्वया स महाबाद्ो कुलाचारं करोभ्यद्धम् ॥ 
वासुदेव उषाच। 

श्टणु पद्मिनिमे वाक्यं कटाते दशरनं भवेत् । 
छपया षष् दृवैशि ! जपं किंवा करोम्बद्म् ॥ 

प्द्विश्युवाच। 
तवागे देवदेषैश मम जन्म भविष्यति) 
गोङ्कले माथुरे पौठे उकभालुरुे भ्रुवम् ॥ 
दुःखं नास्ति महावाहो मम संसगंडेतुना। 
कुलाशच्ारोपयुक्ता या सामो प्डलत्तणा ॥ 

मालायां तव देवैश स्दास्थास्यति नाशधा। 

शयक्रा पद्मिनोखातु सुन्दव्या दूतिका तदा॥ 

अन्तध्यानं ततो गत्वा मालायां सहसा च्षात्। 

वासदेबोप्त्यतां ददा दौरान प्रवयौ धुवम् ॥ 
व्यक्रा काथौपूरं रम्बं महापौठं दुरासदम् । 
प्रययौ माथरं पौदं पद्मिनौ परमेश्वरौ 
यच काव्यावनौ दुर्गां महामायाख्रूपिशो) 
नारदादन्बँनिखष्; पूजिता संस्तुता सदा 
काद्यायनो महामाया यक्ना जलसं स्थिता । 
यसुनाया जलं तच्रसाच्तात् कालौखरूपिणौ ॥ 
बह्पत्रयुतं रम्ब खुक्पौतं महाप्रभम् । 
रक्तं छष्णं तथा चिरं इरितं सव्मोहनम्। 

कालिन्द्यासया महेशानि यच्च काश्यायनौ परा ॥ 

कालिन्दी काकलिका माता जर्गतां हित- 

काम्यया । 
खाराध्यास्ते महेश्रानि ! देवपिसंस्तुता परा। 
खसदेलपत्रान्तम्भध्ये माधुरमण्डलम् ॥ 

केशबन्ध मदेश्चानि ! यत् पदं सततं स्थितम् । 
पद्ममध्ये मडेशानि ! केशपौठं मनोहरम् ॥ 
केशकन्धं महेशानि ! व्रजं माथुरमण्डलम् । 

यत्र काद्यायनौ माया महामाया जगष्यो ॥ 
व्रजं हन्दावनं दैवि) नानाश्क्तिरुमन्वितम् । 

श्रक्तिस्तु परमेशानि ! कलारूपेण साच्तिश। 
शक्तिं विना परंब्रह्म न भाति शवरूपवत् ४५ 
इति वासुदेवर स्य राधातन्त्र षष्ठ; पटलः ॥ 

देद्यवाच। 

^्रजं गत्वा महादेवाकरोत् किं पश्चिनौ तदा । 
कस्य वाभवनेमलातु जाता रा पद्चिनौ परा॥ 

तत् सव्व परमेश्रान विस्तारादद शङ्कर । 
यदिनो कथ्यते देव विसुश्वामि तदा तनुम् ॥ 

देश्वर उवाच । 
पद्मिनौ पद्मगन्धा सा ठकभागुखडे प्रिये! । 

ऋअविरासौत्तदादेवौ छष्णस्य प्रथमं प्रिया। 

चेच मासि खिति पचे नवभ्बा पुष्यखंयुते ॥ 
कालिन्दोजलकल्लोले नानापद्मगणाटते। 
च्विरासौत्तदा पद्मा मायाड्िन्बसुण्शिता॥ 

डिम्बोभरूला तदा पद्मा स्थिता कनकमध्यतः। 
कोटिचन्रप्रतौकाश्यं ड्ब मायासमन्वितम्॥ 

एष्ययुक्तनवम्यां पे निष्यद्धं पद्ममध्यतः । 

। 

"^ जक ऊत हक, ~ 

" ` कक च 
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अाविरासौत्तदा पद्या रङ्गिणौ कुखमप्रभा॥ 

तरुणादिव्यसङ्काश्रे पड परमकामिनौ। 
इकभावुपुरं देवि) कालिष्टौपारमेव च। 
नाच्रा पद्मपुरं रम्य चतुख्रगेखमन्वितम् ॥ 

डम्बन्यातिम्भदेश्रानि) सदसादिव्यसन्निभम्। 
तत॒च्च गात् परमेशानि गाएएष्वान्तविनाशलत् ॥ 

उकभानुे हात्मा स कालिन्दौतटमास्थितः। 
` भरहाविदयां महाकालं सततं प्रजपेतसुधौः॥ 
` चऋविरासौन्महामाया तदा काद्यायनौ परा। 

श्ट पच्च महावाहो ठकभानो मद्ौघर। 
 लिद्धोपस पुरुष्ष वरं वरय खाम्यतम् ॥ 

| ठकभानुरुवाच। 
 लिद्ोफहं सततं दैवि! लत॒प्रसादात् सुरेश्वरि)! 

` त्वतप्रसादान्महामाये यथा सक्तो भवाम्यहम् ॥ 
त्वत् प्रसादाच्हामाये असाध्यं नास्ति भ्रूतले। 
च्ाह्मनः सटशाकारां कन्यामेकां प्रयच्छमे॥ 

 सच्छरला परमेश्रानि! तदा काद्यावनौ परा। 
` मेघगम्भोरया वाचा यदाइ ठकभानवे। 

ष्व महेशानि ! पौयघसडशं वचः 

$ 
भक्या त्वदौयपन्रयास्तु तुष्टाहं त्वयि सुन्दरि ! ॥ 

ख्तद्धि वचनं वल्य! तव पत्रा सुयुज्यते। 
ष्त्यक्रा सदसा तत्र महामाया जगन्मयो ॥ 

ध्रददौ परमेशानि! तसो डिम्बं मनोदरम् । 
छकभानुक्रोहालमा स ततृच्षणादूण्दमाबयौ॥ 
भागा तस्य विशाला विश्रालकटिमो{हिनौ। 
रत्रप्रदौपमाभाव्य रत्रपथङ्माभ्िता॥ 
तस्या इस्तं तदा भावः प्रददौ डिम्बमोहनम्। 
| तं ष्टा परमेशानि ! विस्वं परमं गता॥ 

` स्तषा तु डवः वे निरौच्छ त्च पनः एुनः। 
नानागन्धयुतं डिम्ब" सञश्क्तिसमन्वितम् ॥ 

नानाज्योतिम्भयं डिम्ब ततत्तणाच्वे इधाभवत्। 
तत्रापश्यक्दाकन्धां पद्विनीं रुष्णमो्िगोम् ॥ 
 सक्तविटुहलताकारां खन्यसौभाग्यवद्धिनौम् । 

 त।दष्ट्रा परमेशानि खसा वि्यं गता॥ 
| । कौर्जिदोवाच। 

डे मातः पद्मिनौरूपे रूपं संहर संदहर। 
४ 
ततस्तु परमेशानि ! तद्रूपं तत्च्चणात् प्रिये! 

१ खंह्द्य सहसा देवौ सामान्य रूपमाख्यिता। 
ततस्तु कौत्तिद् देवौ रूपन्तस्या खलोकयत् ॥ 

रङ्को कुस॒माकारा रक्तविदुतुखमप्रभा ॥ 
4 । कन्योवाच । 

मातः कौिदे भद्रं चौर पाबवसुन्दरि!। 
स्तनं रेदि स्तनं देष्टि तव कन्धा भवाम्यहम् ॥ 

 सतृश्चुला वचनं तस्या; पद्विन्याः कमलेच्चये । 
अपाययत् स्तनं तद्ये पद्वन्ये नगनन्दिनि ॥ 

 श्वकार नाम तस्यास्तु भानु; कौर्तिदयान्विवः 
` रक्तविदयुतप्रभां देवौ धत्त यस्नात् युचिखिति। 

` तस्मात्त राधिका नाम स्लोक्रदु गोयते ॥ 

। इश्वर उवाग्व। 
` दिने दिने बह्कमाना ठकभानुर्डे प्रिये) 
श्वं मायुरपौठ च चकार ब्रणवासिनौ ॥ 

 तञद्ध्रपदे मासि रष्योभूत् कमलेच्चणः। 

१३९ 
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महादव उवाच्च। 

श्रयतां पद्मपच्रा्ति रस्यं पद्िनौमतम्। 
सम्याप्न परमेशानि ! हितौये वत्सरे तदा 

णाद्यत्नन देवेशि ! शिवलिङ्गप्रपूजनम्। 

प्रनपेत् परमां विद्यां कालीं ब्रह्माणरूप्रिणौम्। 

पूनयेदहिषिधैः पएष्येगे नै सुमनोहरैः । 
पलेग्न ह विभेद पूजयेत् परमेश्वरीम् ॥ 

पद्भिन्धयुवातच् ॥ 

काश्यायनि महामाये महायोगिन्यधौश्वरि !। 
देडि देद्ि मदामाये विद्यासिह्िमनुत्तमाम् ॥ 

सिद्धि वासुदेवच्य देष्ि मातनंमोभ्स्तुते।, 
त्वां विना रह्म निःशब्दं निश्चलं सततं सद्ा ॥ 

श्रौरस्थं दि छष्णस्य छष्णो ज्योतिम्भयं सद्ा । 
पिनादे्ं पर ब्रह्म शवरूपवदौरि्तम् ॥ 

अतर्व महामाये ब्रमणः कारणं परा। 

रवं प्रायं महेश्चानि ! सततं परमेश्वरीम् ॥ 
खंपूष्य परया भक्वा लच्छं जप्नातु मानसम् । 

वर प्राप्ता महेशानि का्यायन्या; समौपतः॥ 

काद्यायन्धुवाच। 
पद्मिनि दण मदाक्' शोघ्रं प्राद्यासि कैश्रवम्। 

शुक्रा परमेशानि ! तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
काव्यायनौ महामाया सद्ा उन्दावमेश्वरौ । 

ठकभावुसुता राधा सखोगण्डता सद्ा ॥ 
वह॑माना खदा राधा यया चन्द्रकला प्रिये! । 
खम्बष्टङ्गारवेश्ाएया स्फुरचकितलोष्वना॥ 
सव्पालङ्ारसयुक्ता साच्तात् ्रीरिव पाञति। 
श्चचार गने घोरे पद्भिनौ परसुन्दरौ ॥ 

याराधा परमेशानि) पद्ममिनौ परमेश्वरी । 

पद्मस्य वनमा्रिद्य सदां तिति कामिनो॥ 

अन्यश्रत्ति महेशानि! ददा चेबाह्मसच्रिभाम्। 
अमिनः सडशाकारं राधामन्धां ससन्नं सा॥ 

यासातुकछ्लचिमा राधा ठकभावुर्डे सदा। 

अयोनिसम्भवा यातु पद्मिनौसा प्राच्तरा॥ 

छंजिमा या महेशानि ! तस्यास्तु चरितं 

ष्टु । 

ठकभानुगषहाल्मा ख तस्या वेवाहिकौं क्रियाम् । 
कारयामाख यत्नेन प्र्वव्तु सुन्दरि! + 
तस्यास्तु चोभयं वंशं खावधानावधारय॥ 
श्ग्ुरस्य कस्यापि वंशं परमस॒न्दरम्। 
शश्नस्तु जटिला रखाता पतिन्भान्योतिमन्धकः ॥ 
ननान्दा कुटिलानाकौ देवरो दुम्नेदाभिधः। 

तिलकं खरमादास्थं इरोहरिमनोहरः । 
रोचनो रत्रताडङ्ो एणियुक्तप्रभाकरोौ। 
चं दषा प्रतिच्छायं पद्मञ्च मद्नाभिधम् ॥ 
स्यमन्तकान्धयपराय; णद्धचड्श्िरोमणिः 

पुष्यवम्तो{चपलकः खौभाग्यमणिरुच्यते ॥ 
काश्चौ काष्चनचितचाङ्गि नूपुरे चिच्रगोपुरे। 
मधुखदवमावङ्धा ययोः सिक्जितमाघुरौ ॥ 
वाखो मेघाम्बर नाम कुरुविन्दनिभं खद्ा। 
चदा सुप्रिवमथाभं रक्तमन्त्यं इरेः प्रियम् ॥ 

खधंाश्रो दंपेषरणो दर्पणो मणिबान्धवः। 
प्रलाका नम्भदा हेमौ खल्िका नाम कङ्कति;। 
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कन्दपेकुष्रो नाम कटिका पूष्यभूषिता। 
्वशेसुखोतङड्दिली कुण्डा स्याता स्नामतः॥ 
नौपा नदौतटे यस्य रइस्यकथनख्यलौ । 
मन्दारच्च धनुः स्तौ रागोहदयमन्दगौ 
च्ानिक्य' दयिता निद्धं बह्लभा सद्रधन्वकौे । 

सस्थः. स्याता; सदा भद्राचारुचन्रावलोसुखाः।॥ 
गन्धब्रास्तु कलाकण्डो सुकण्डौ पिककच्छिका | 
कलावतौ रसोक्षासा गुणवत्यादयः शताः) 

या विश्ाखाछतामौतिगयन्त्यः सुखदा इरेः, 

वाद्यन्तयद्य खुभिरं ताललब्धघनन्त्पि ॥ 

माखिक्या नभदा पमवतौ कुसुमपेषलाः। 

दिवाकौततंस्लमले तु सगन्धानलिनौदयुमे ॥ 
मञ्जिष्ठा रङ्गवल्यास्ये रजकस्य किशोरिके। 

पालिन्धिखमसेरिन्धु टन्दाकन्दलतादयः ४ 
धनिा गुणवत्याद्या धन्ववेश्रगेषगाः। 

कामधा नामधा प्रयौ सखौभावणग््िषभाक् ॥ 
लवङ्कमञ्चरी रागमञ्जरौ गुणमन्नरौ। 
सभाकसग्नुपमा सुप्रिया रतिमञ्चरौ।॥ 

रागलेखा कलकलो श्रविदाद्याचच नायिकाः। 
नान्दौसुखौ जिन्दसुखो अद्या; सन्धिविधा- 

पिकाः । 

स॒हत्यद्मतया स्याता; श्यामला मद्गलादयः। 
प्रतिपरच्चतया श्रेष्ठा राधाचह्रावलौद्युमे ॥ 
सम्डहास्तु ययोः सनिति कोटिसंस्यान्टगौदशाम् } 

तथोरप्युभयोनिध्ये सबवमाधुखतोपधिका ॥ 
ओराधा चिपरादूलो एुराणपुरूषप्रिया। 
असमानगुणोदथः धुर्यो मोपैनरनन्दनः ॥ 

यस्या; प्राणपराद्खानां पराद्वादतिबल्लभः। 
अष्टा खा माहकादिभ्यस्तच्च गोपेदगेष्िनौ । 
ठषभाबु; पिता वस्या ठषभादुविधो महान् । 

रत्रगभा चितौ स्यासा जननौ कोरा चया ॥ 
उपास्यो जगतां चचचुभगवान् पद्यबान्धवः । 
जप्य; खाभीषटसंसगें काद्यायन्या महामनुः ॥ 
पौरंमासो भगवती ससौभाग्यवद्धिनौ । 
पितामहो महौभागुबिन््म्भातामहो मतः+ 

मातामद्धौपितामद्यौ सखदामोचदाभिधे । 
रत्रभानुः खभावुच् भानुश्च भ्रातरः पितुः ॥ 

भद्रकिम्भद्ाकौति; कौत्तिचद््र मातुलः । 

स्वसा कौर्भिमतौ मातुभादुसद्रा पि्टव्वसा ॥ 

पिष्वद्धपलिः काश्यो मादव्बद्धपतिः छश्ः। 
मातुलौ मेगकामेना षौ धाच्रौ तु धातकौ + 
श्रीदामा पूब्वलो भ्राता कनिष्ानङ्गमन्नरौ। 
परमपरटसस्थस्तु ललिता च विशाखिका॥ 
विचित्वा चम्यकलता रङ्गदेवौ सुदेविका। 

तुङ्गवेयङ्गलेखा च इवयष्टौ च गणा मताः ॥ 
प्रियसस्य; कुरङ्गात्तौो मणलो मानकुखछला । 
मालतौ चन्द्रलतिका माधवामदनालसा ॥ 
मञ्ुमेया शशिकला सुमध्या सधुमेच्खा । 

कम्रला कामललतिका कान्तचङ्ा वराङ्गना ॥ 
मधरौ चद्िका प्रममञ्ञरौ तञुमध्यमा। 

कन्दपेसुन्टरौ मञ्जवेश्यौ चाद्यास्तु कोटिशः 
रक्तानौोवितयाख्धाता कलिका केलिसुन्दरौ 
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काद्म्बरौ शिप्तखी चन्द्ररेखा प्रियंवदा ।॥ 

मदोकादा मधुमतो वासन्तौ कलभाषिणो। 

सश्नवेणौ मालवतौ कपू रतिलकादयः 
खता वृन्दावने; प्रायः सांरूप्यमागताः 

निश्यसस्यस्तु कस्तरौ मनोज्ञा मणखिमञ्जरौ॥ 

सिन्दूर चन्दनवती कौसुदौ सदितादयः। 

काननादिगतास्तस्या विद्ाराथ कला इव ॥ 

अथ तस्याः प्रकौत्तान्ते प्रयस्य; परमाद्भुता, 
वनादिव्योप्यरुप्रेमसौन्द थभरभू धिता; 

चन्द्रावलौौ च पद्मा च श्यामा सेका च भद्धिका। 

तारा चिचातच गन्ध्वीं पालिका चन्रमालिका॥ 

मङ्गला विमला नौला भवनात्तौ मनोरमा। 

कल्पलता तथा मञ्गभाषिणौ मञ्जमेखला ॥ 

कुलदा कैरवौ पार शारदाच्चौ विश्रारदा। 
शङ्रौ कुसुमा लवणा सारङ्कौ प्रविलाशिनौ॥ 

तारावती गुणवतौ सुसुखो केलिमञ्जरौ । 

(रावलो चकोराच्तौ भारतौ कामिनोति च॥ 
ऋअसांयथानि शतशः ख्यातान्यन्धानि सुश्रवाम्। 

लच्षखंख्यास्तु कथिता यथ यथ वराङ्गना; 

रुख्थास्तु तेषु ययेषु कान्ताः सबैगुणो ततमाः । 
राधा चन्रावलौ भद्रा श्यामला पालिकाद्यः।॥ 

जब्मनान्नाय सा ख्याता मधुमासे विश्नोषतः1 
पुष्यत च नवभ्यां वे य॒क्ञपच्चे सुविदिते ॥ 
जाता राधा मदेशानौ खयं प्रछतिपद्धिनौ। 

तासु रेने महेशानि खयं छष्णः खुश्विसिति। 

रमणं वासुदेवस्य मन्रसिद्स्तु कारणम् ॥ 

देषयुवाच ॥ 

भो दैव सापसां ष्ट वि्छाराइद ईश्वर । 
कथं सा पड्विनौ राधा खदा पडवने द्िता॥ 

पितरं मातरं क्र अल्मतुल्यां खसण्ने सा । 
धदमामाश्रिच्य देवैश टन्दावनविलासिनौ । 

सदाध्यास्तं महेशानि रखतद्गुह्यं बद प्रभो ! ॥* 
इति वासुदेवरडस्ये राधातन्ते सप्तमः पटलः॥ 

दैश्वर उवाच) 
“खा राधा खगशावाच्ि! पद्मिनो विष्णवह्नभा। 
महामाया जमदाचौ जिपुरा परमेश्वरी ॥ 

तस्या दूतौ सदेश्चानि पद्िनौ पद्ममन्धिनौ । 
कष्छस्य ठपएभक्तातु पद्मिनी तस्य वल्लभा ॥ 

ठकभागोग्देशानि दपएभक्ति; शुधििखिते। 
दृद्ि्टत्वं गता देवौ पश्चिनौ गन्धमालिनौ ॥ 

कत्वा तु स्तनपानं हि राधामग्धां ससष्ले सा। 
पद्मषण्ड समाश्रि यस्ुनाजलमध्यत; ॥ 

महाकाल्या मदामन््ं पजपेच्धिष्लजे दने । 

अन्धा चन्द्रावलौ राधा ठकभागुखडे ख्िता॥ 
परन्नोक्तं यदृगुखं देवि पद्विनौ कमलेत्तॐै) 

ततं सुनें धद्विनौषषटं नान्यथा परमेश्वरि ॥ 

राधिका चिविधा प्रोक्ता चन्द्रा तु पद्चिनौ तथा। 
न पश्येत् परमेशानि चन्द्रखय्ये शुनविख्िते ॥ 
मानवानां मदेशानि वराका्णां हिका कथा। 

चऋत्मनोपदूवं क्रत्वा पद्विनौ पद्माश्रिता । 
चिपुराया मद्ेशानि पद्मिनौ अनुच्वारिशौ॥* 

इति वासुदेवरहस्ये राधातन्त्र अश्मः परटक्ः।) 
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अस्याः सहस्नामानि यधा,- 

पाजद्युवाच। 

^देवदटैव जगन्नाथ मक्तानुयदहकारक। 

यदस्ति मयि कारुण्य" यद्यस्ति मयितेदया॥ 

यद्यत् त्वया प्रगदितं तत् सव्ये मे श्चुतं प्रभो । 

युद्धात् गुह्यतरं यत्त॒ यत्ते मनसि काशति ॥ 
त्वया न गदितं यत्त यसतो कसे कदाचन । 
तन्मां कथय देवेश सहसरं नाम चोत्तमम् ॥ 

ओ्रोराधाया मदहारेया गोप्या भक्तिप्रसाधनम्। 

जद्याखकचौं हंसा कथं गोपौलमागता ॥ 
मदाद् वडवाच। 

श्ण देवि ! विचिन्नायों कथां पापहरां 

शुभाम् । 
सन्ति जन्मानि कम्माखि तस्याननं मदेश्वरि!॥ 

यदा इरिश्वरिचाणि कुरुते कायगौरवात। 
तदा विचत्ते रूपाणि इरिसाच्निष्यसाधिनौ ॥ 
तस्या गोपीत्भावस्य कारणं गदितं पुरा। 

इदानीं श्ण देवेशि ! नाखां चैव सदखकम्॥ 
यन्मया कथितं मेव तन््ेष्वपि कदाचन । 
तव खेदात् प्रवच्यामि भका धायं सस॒श्लुभिः॥ 
मम प्राणसमा विका भाव्यते मे वद्निंशम् । 
भ्र गुष्व गिरिजे नित्यं पठस्व त यथामति॥ 

यस्या; प्रसादात् लव्यस्तु गोलोके; परः 
प्रसृ; । #। 

अस्या नामखहसस्य ऋषिर्नारद रव च॥ 
देवौ राधा परा प्रोक्ता चतुबगेप्रसाधिनौ। 
श्रीराधा राधिका छंष्णवल्लभः छष्णखंयुता ॥ 

उन्दावनेच्धरौ छषाप्रिया मदनमोहन । 
ओरीमतौ छश्कान्ता च छष्णानन्दप्रदाथिनी॥ 

यश्ख्िनौ यश्ोगर्था यश्ोद्ानन्द वह्लभा । 

हामीदरप्रिया गोपौ गोपानन्दकरी तथा ॥ 
छष्छाङ्गवासिनौ दया इरिकान्ता इरिपरिया । 

प्रधाना गोपिक्षा गोपकन्या जैलोक्यसुन्दरै ॥ 

उन्दावनविद्धारौ च विस्फल्निं तसुखाम्बजा । 

गोपङ्ञलानन्दकचौं गोङ्कलानन्द दायिनौ ॥ 
गतिप्रदा गौतगम्या अगमागमनपिया । 
विष्णुषरिया विष्णुकान्ता विव्छोरङ्गनिवाखिनौ ॥ 
यश्नोदानन्दपनौ च यश्ोदानन्दगेडिनौ । 

कामारिकान्ता कमेशौ कामलालसवियदहा ॥ 

जयप्रदा जया लौवा जौवानन्दप्रदायिगौ । 

यशोदानन्दपनौ च ठषभागु्ता श्िवा॥ 

गणाश्यच्चा गवाध्यच्ता गवां गतिरञुत्तमा। 

काष्चनाभा हेममाज्नौ काषनाङ्गदधारिणौ॥ 

अश्नोका्नोकर्िता विश्योका श्ोकनाधिनौ। 

गायन्तौ धैदमाता च वेदातौता विद्त्तमा॥ 

नौतिशाश्प्रिया नौतिगंतिमनेतिरभौश्दा। 

वेदप्रिय वेदगर्भां वेदमार्गं प्रवद्धिनौ ॥ 
वैदगन्या वैदपरा विचिच्रकनकोज्ञ्चला। 
सथोजल्वलप्रदा निदा तयेवोज् ल्वलगा चिका ॥ 
नन्दपरिया नन्दसता राधानन्दप्रदा शुभा। 

शुभाङ्गौ विमलाङ्गौ च विल्लाखिन्धपराजिता ॥ 
जननौ जन्सगरून्या च ज्मन्डलयुज्वरापदा । 
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गतिम तिमतां धाच्नौ धाच्ानन्दप्रदाधिनौ ॥ 
जगन्राधप्िया श्लवाधिनोौ हेमसुन्दरौ । 
विचिच्रवासिनौ चिच्रवासिनौ चिचरूपिखी ॥ 

निगंखा सङकलौना! च निष्कुलौना निराङ्कला । 

गोकुलान्तरगेद्ा च योगानन्दकरौ तथा ॥ 
वेणवाद्या वेशर तिव खवाद्यपरायणा 1 
गोपालस्य प्रिया सौम्या रभ्वा सौभ्यङुलोद्धवा॥ 
अतिसौभ्यातिमोहा च गतिरिष्टा गतिषरदा। 
गौजाणवन्दया गैवाणा गौन्वाणगणसेविता॥ 
ललिता च विश्रोका च विशाखा चिर 

मालिनौ । 
जितेन्द्रिया शह्धसत््वा कुलौना कुलदौपिका ॥ 
दौपप्रिया दौपदाच्ौ विमला विमलोदका। 

कान्तारवासिनौ लष्या सव्य चन्र पिया मति; ॥ 
अनुत्तरा दुःखहन्तो दुःखकरं ुलोद्धवा । 
मतिलेच्मौधं तिलंच्ना कान्तिः पिः स्छति 

चमा॥ 
्ौरोदशायिनौ देवौ देवारिकृलमददिनौ। 
वैष्वौ च मदहदालच्यौ; कुलपूज्या कुलप्रिया ॥ 
संहचौं सन्धरेव्यानां सावित्रौ वेदगामिनौ । 
वैदातौता निरालस्वा निरालम्क्गणप्रिया ॥ 

निरालम्बजतरः पूच्या निरालोका निराया । 
रुकाङ्गौ सब्वगा सेया विष्यो; प्रौ सरस्तौ ॥ 
रासप्रिया रासगम्या रासाधिषादटदेवता 1 
रसिका रसिकानन्दा खयं रासेश्वरी परा॥ 

रासमणलमध्यस्था रासमखलशोभिता । 

रासमखछलसेया च रासक्रौड़ामनोहइरा ॥ 
परर काचनिलया पुखरोकात्तगोडिनी । 

एुखटरौकाचसेया च पुरौ काच्वल्लभा ॥ ` 
ससजौवेच्रौ सववेजौववन्द्या परातृपरा । 

प्रखलिः भरम्भुकान्ता च खदाशरिवमनोहरा ॥ 
च्चुत् परिपाखा दया निद्रा भान्ति; रान्ति; चमा 

कुला । 

विषुरूपा मोपपनौ भारतौ सिहवयोगिनौ ॥ 
श्चरूपा भिचरूपा निव्याङ्गौ निखगेडिनौ। 
ख्यानदाचौ तथा धाज्ौ महालव्छौः खयंप्रभा॥ ` 
विन्बुकन्या स्थानदाचौ इारकावाखिनौ तथा। 
बुद्धिः स्थितिः स्थानरूपा सब्यकारणकारणम्॥ ` 
भक्तभ्रिया भक्तगभ्या भक्तानन्दप्रदायिनौ। 

भक्तकस्यहमातौता तथातौतगणा तथा ॥ 
मनोऽधिहाददेवौ च छच्यप्रेमपरावथा । 
निरामया सौम्यदाचौ तथा मदनमोष्िनौ ॥ 
रु्कानंश्रा शिवा चेमा दुर्गा दुगेतिनाश्रिनौ। 
ईश्वरौ सव्वेवन्दया च गोपनौया शुभङ्करौ॥ 

पालिनौ खम्भरूतानां तथा कामाङ्गहारिणौ। 
सद्योसुक्तिप्रदा दैवौ वेदसारा परातुप्ररा॥ 
हिमालयस॒ता सर्व्वा पाड्यतौ गिरिजा खतौ। 
दच्तकन्धा देवमाता मन्दलच्जा इदरेस्तबु; ॥ 
इन्दारण्यभ्रिया ठन्दा ठन्दावनविलाचिनौ । 
विलासिनौ व्ेष्यबौ च ब्रह्मलोकप्रतिष्टिता ॥ 
रुक्मिणी रेवती सत्यभामा जाब्बवतौ तथा। 

स॒लचणा मित्रविन्दा कालिन्दी ज्ुकन्धका ॥ 
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परिपूर्णा पूशैतरा तथा हेमवती गतिः 1 
पूववा ब्रह्मरूपा च त्रह्यारपरिपालिनौ॥ 
ब्रह्मारडभार् मध्यस्था ब्रह्षारभाकछरूपिरये । 

अर्रूपा ख मध्यस्था तथाण्डप्ररि परालिनौ ॥ 

च्मरवाद्याणडसंहन्त्रौ ब्रह्मशिवदरिप्रिया। 

महाविष्णुभ्रिया कल्पदरच्चरूपा निरन्तरा ॥ 
खारभूना स्थिरा गौरौ गौराङ्गी शश्रगेखरा । 
श्वसचम्यकवर्णाभा शशिकोटिसमप्रभा।॥ 

मालतौमाल्यभूषाण्या मालतौमाल्यधारिणी | 
छष्णस्तुता छषाकान्ता उन्दावन विलासिनौ ॥ 
तुलस्यधिषादटदेवौ संसाराणेवपारदा । 
खारदा रदा गोपनन्दिनौ समेसिदिदा॥ 
च्तौतगमना गौरो परानुयकारियौी । 
करखाये वसंपूर्णां करुणां वधारिणी ॥ 
माघबौ माधवमनोहारिणी श्यामवह्लभा। 
्रनधकारभयध्वस्ता मङ्गल्या मङ्लप्रदा ॥ 
ओप्रभा ओीप्रदा ओरीश्ा ओरीजिवासाचुप्रतप्रिया। 
ओरूपा ओोहरा गरदा गरीकामा गंखरूपिणौ ॥ 
ओीदामानन्ददाचौ च ओरीदामेशरवल्लभा। 

ओनितम्बा ग्रीगणेशा ओरीखरूपाधिताश्रुतिः॥ 

ओीक्रियारूपिणौ त्रीला ग्रीजवाभजनाधिता। 

ओीराधा गरीमतिः खषा ब्रे्रूपा श्रुतिषिवा ॥ 

योगशा योगमाता च योगातौता बुगपिया। 

योगप्रिया योगगम्या योगिनौगेणवद्धिंता ॥ 

जवाकुसुमसङ्काशा दाडमौकुसुमोपमा । 

नौलाम्रधरा धारौ पथरूपा धरा ति; ॥ 
रत्रसिंहासनस्था च रन्नङुखलभूषिता। 

रब्रालङ्ारसयुक्ता रन्रमाच्यधरा परा॥ 

रतेन््रसारह्ाराप्या रनमालाविभूषिता। 

इन्द्रनौलमणिन्यस्तपादपद्मा शुभा सुन्वः ॥ 

कार्भिकौ पौयैमासौ च अमावस्या भयापडा। 
गोविन्दराजणष्िणौ गोविन्दराजपूजिता ॥ 
गोविन्दापिंतव्वित्ता च गोपौजनगणान्विता । 
वङ्ष्छनाथण््िणौ गोविन्दपरमानखा ॥ 
गोविन्ददेवदेवाप्या तथा वेकुणटसन्दरौ । 
मानदा सावैद्वतौ सौता साध्वी पतिव्रता ॥ 

आन्नपूणां सदानन्दरूपा दोवच्यसुन्दरी । 
` कैवदायिनौ खा गोपौनाथमनोहरा ॥ 
मोपौगायेश्वरौ चरौ नायिका नयनान्विता । 
नायका नायकप्रौता नायकानन्दरूपिखो ॥ 

शषा ओेषवतौ शओेषरूपा चैव जगन्छयो । 
मोपालपालिका मावा नन्टजाया तथा परा॥ 

कुमारौ यौवनानन्दगै युवतौ गोपस॒न्दरौ । 
मोपरमाता जाभकौ च जलनकानन्दकारिण॥ 

केलाखवासिनौ रम्भा हरतोषर तत्परा । 
इरेरौ रामरता रामरासेश्चरौ रमा।॥ 
शखामला व्िच्रलेखा च तथा सुवनमोष्टिनौ । 

गोप्या गोपवनिता गोपराच्यप्रदा शुभा॥ 
चखानन्दपूणां माहेशौ मल्छराजस॒ता ख्तौ । 
कौम्ारौ नारसिं्ौ च वाराद्टो नवदुमिंका॥ 
न्वष्धलाचष्चला मोदा नारौ सुवनसुन्दरौ। 

दचयन्नहरा दाच्तौ दचकन्धा सुलोचना ॥ 
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रतिरूपा रतिप्रौता रतिश्रे्टा रतिप्रदा । 
रतिलक्षणगेदस्था विरजा सुवनेश्वरौ ॥ 

शङ्स्यदा इरे्नाया जामाटकुलवन्दिता। 
दङुला वङुलामोदधारिणौ यसुना जया॥ 

विजया जयपत्नौ च यमलाच्लंनभङ्जिनौ। 

वक्र्रौ वक्ररूपा वक्रवौचणदोचिता। 

अपराजिता जगन्नाथा जगत्राधश्वरौ मतिः। 

खेचरौ खेचरसुता खेचरत्वप्रदायिनौ॥ 

पिष्णवच्चःस्यलस्था च विष्णुभावनतत्प्ररा। 
चन्द्रकोटिसुगाचा च चन्द्राननमनोषहरा 
सववसे श्िवाचेमा तथा चेमङ्करौ वधः 
याद्वेन््रवधः शेव्या शिवभक्ता शिवान्विता॥ 
केवला निष्कला ष्या मदहाभौमा भयप्रदा । 
चलौमतरूपा जेग्धतौ लित! मिचरप्रमोदिनौ ॥ 
मोपालषनितानङ्गा कुलजेन्द्रनिवाखिनौ । 

जयन्तौ यसुनाङ्गौ च यसुनातोषकारिणै ॥ 

कलिकल्यषभङ्गा च कलिकद्यमषनाशिनौ। 

कलिकल्यमषरूपा च निव्यानन्दकरौ छपा ॥ 

छपावतौ कुलवतौ फोलासाचलवासिनौौ । 
वाभदेवौ वामभागा गोविन्दप्रियकारिणौ ॥ 

नगेन्रकन्धा योगेशौ योगिनौ योगरूपिणौ । 

योगसिद्धा सिहरूपा सिह चेचनिवाखिनौ ॥ 

च्ेचाधिष्टाटसत्पा च चेज्ातीता कुलप्रदा। 
केश्रवानन्ददाचभे च केशवानन्ददाधिनौ॥ 

कैश्रवा केशवप्रौता कशोरी कैश्रवभरिया। 

रासक्रौडाकरौ रासवासिनौ राससन्दरौ ॥ 
गोञलान्वितदेदा च गोकुललतवप्रदाधिनौ। 
लवङ्गनास्नौ नारङ्ग नारङ्गकुलमखूला ॥ 
शलालवङ्गकपू रसुखवाससुखान्विसा । 
सख्या सस्यप्रदा सख्वरूपा सख्य प्रदायिनौ ॥ 

नारायणौ छपा राधा करणा करुणामयौ । 

कारर्या करेणाकणौं गोका नागकणिका ॥ 
सपिणौ कौलिनौ चेचवासिनौ च जगम्मयौ । 
जटिला कुटिला नौला नौलाम्बरधरा शुभा॥ 

नितभ्बिनौ रूपवती युवतौ क्व्पौवरौ । 
विभावरी वैचरवतौ संकटा कुटिलालका + 

नारायशप्रिया एला खक्षणौपरिमोष्िता। 
इकपातमोह्िता प्रातराशितनवनौतिका ॥ 
मवौना नवनारौ च नारङ्गफलशोभिता। 

रमो हेमसखौ सन््रसखौ शश्िस्रोभना ॥ 
अहं चन्द्राघरा च्वह्लभा रोहिण तिमिः। 
विमिङ्गिलङलामोदमव्यरूपाङ्गहारियौ ॥ 
कारौ सव्वेभूनानां काचातौता किश्योरिणौ। 
किश्रोरवक्षभा केशकारिका कामकारिका॥ 
कामेश्वर कामकला कालिन्दौकुलदौपिका। 

कलिन्दतनयातौरवासिनौ तौरगेष्धिनौ ॥ 

कादम्बरौपानपरा कुस॒मामोदधारिणौ। 

कुसदा कुसुदानन्दा रुष्य शौ कामवक्लभा ॥ 
तकार प्रैजयन्ती च निम्बदाड््मबरूपिणौ । 
विट च्च पिया छष्णाम्बरा विद्वोपमस्तनौ ॥ 

विल्वाल्मिका विल्व वपुवखवटन्त निवासिनौ । 

वुलघौ तोधिका चैव तैतिलानन्दकारिणौ ॥ 
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गजेन््रगामिनौ श्यामलतानङ्लता तथा । 

योषिच्छक्तिखरू्पा च योषिद्ानन्दकारिणी॥ 
प्रेमभ्रिया प्रमरूपा प्रेमानन्दतरङ्किणौ। 
प्रेमहरा प्रमदाच्रौ प्रेमशक्तिमयौ तथा ॥ 
छंषाप्रमवतौ धन्या छष्णपरमतरङ्किणौ । 

पमाधेदायिनौ सववैश्वेता निद्यतरङ्गिणौ + 
इावभावान्विता रौद्रा रुद्रानन्दप्रकाशिनी। 
कपिला इदद्वला केशपाशसम्बद्धिनौ धटी ॥ 
कटौरवासिनो धृन््रा धस्त्रकेशा जनोदरौ । 

ज्रह्माखगोचचरा ब्रह्मरूपिणी भवभाविनोौ॥ 
खंखारनाश्रिनौ भौवा परौवानन्दप्रदायिनौ। 
शिशिरा हेमरागाघ्या मेघरूपातिसुन्दरौ ॥ 

मनोरमा वेगवती वेगाघ्या वंदवादिनै' 

दयान्विता दयाघधारा दयारूपा सुसेविनौ ॥ 

किश्ोरसक्घसंसर्गा गौर चन्द्रानना कला । 
कलाधिनायवदना कलानाथाधिरोह्िणौ ॥ 
विरागकुशला हेमपिङ्गला हेममण्डला ) 

भाखौरतालदनगा केवन्तं पौवर शुकी ॥ 

शुकदैवगुणातौता खुकदेवप्रियासखौ । 
विकलोत्कषिंणौ कौषा कौषेयाम्बरधारिणौ ॥ 
कोषावरौ कोषरूपा जगदृत्परत्तिकारिका। 

खटृषटिस्थितिकरौ संद्ारिणो संहारकारिगौ॥ 
कैश्रपरोवालधात्ौ च चन््रगाच्रा सुकोमला) 
पद्माङ्गरागसंरागा विन्धयाद्विपरिवाखिनौ॥ 

विन््यालया श्यामस्खौ सखो संसाररागिणौ। 

भरतः भविष्या भया च भदयगाच्रा भवातिगा ॥ 

भवनाशान्तकारिरयाकाशरूपा सुवेश्िनौ। 

रतिरङ्गपररिद्यागा रतिषेश्रा रतिप्रिया ॥ 
वैजस्विनौ तैलरूपा केवच्यपथदा शुभा । 
इक्तिदेतुमं क्तिेतुलङ्किनौ लच्यया दमा 
विश्ालनेचरा वेशालौ षिशालकुलसम्भवःा । 
विश्चाकखषवासा च विश्चालवद्रौरतिः॥ 

भक्तौीता भक्तिग तिभ क्तिवाध्या भवाति; । 
बामाङ्गदारियौ विष्यो; शिवमक्तिसखा- 

न्विता ॥ 

विजिताविलिता मोदमसा च गणतोषिता । 

यास्या हेरम्बसुता गख्माता सुरेश्वरौ ॥ 

दु;ःखषन््रौ दुःख्रा सेवितैश्ितसयदा । 
` सव्वाङ्गारुषिधाचौ च कुलब्दे्विनाश्ििगौ ॥ 
लवङ्गा पाणडवसखौ सखोमध्यविलासिनौ । 

याभ्यगोता ग्या गम्या गमनातौतनिभमेरा $ 
खर््ाङ्गसन्दरौ गङ्गा गङ्गाजलमयौ तथा । 
अस्मेरिता पूतमाचा पविचकुलदौपिका # 

पविच्रगुखश्ीलाण्या पविच्रागन्टदायिगौ। 
पविच्नगुणसौमाणएया पषिच्रकुलपाविका ष 

गलतिश्चा गौतकशला दमुलेन््रनिवारिशै। 

निजखदाचौ नेर्वाणौ हेतुयुक्तागमोल्तरा ॥ 
प्र्रदवाधिजिवासा च निवाक्कुशला सथा । 

सन्थासधम्भेकुश्यला सन्यासे फलदा शुभा ॥ 

श्ररणष्वन्रपुखौ शामदह्ारा सेच्रनिवासिनौ । 

वखन्तरागा सुश्रोणखौ वसम्तवसनाललतिः ॥ 
चतु्मुला षङ्सला च हिना शौरविर्ा। 
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स्सास्या विद्ास्या च सुद्रास्या सुद्रदायिनौ।॥ 

प्रारपिया प्राणरूपा पाणरूपिणयपाट़ता। 

छष्यप्रोता क्ञषारता छंष्णतोषण तत्परा ॥ 

छष्प्रमवतौ लवाभक्ता भक्तफल प्रदा । 

लष्छप्रमप्रमभक्ता इरिभक्तिप्रदायिनौ ॥ 

चेतन्वरूपा पैतन्यधिया चेतन्यरूपिणौ । 
उग्ररूपा शिवक्रोड़ा छषाक्रोडा जलोदरी ॥ 
सहोदरौ महादुमेकान्तारस्यलवाखिनौ । 
च्दन्द्रावलो चन्द्ररश्रौ चन्द्रप्रमतरङ्किणौ ॥ 

ससुदा्तरत्पा च ससुद्रजलवासिका। 

केश्पाण्रता निद्रा चतुधा प्रमरताभिका॥ 

श्द्लश्यामतुड ऋदणतरुच्छविः। 
जागरा नागरौवासा नगरानन्दकारिणौ॥ 
नागरा ल्तिङ्नपरा कवगराङ्नमङ्ला। 

उदन चः टेमवतौ प्रियाह्लष्तरङ्किणौ ॥ 

समालि ङ्गनष्िाङ्जौ शिहिसाष्यविलानिका। 

सङ्ल! मोदनननौ मेखलः सोदधारिणौ॥ 

रत्मञ्जौरभूवाङ्गौ रत्रभूषखभूषणा ॥ 
जम्बालमालिका छष्प्राणा प्रारविमोचना॥ 
खत्यप्रद्ा सत्यवती सेवकानन्ददायिका। 

चगद्योनिव्नेगहौप्ना विचिन्नमणिभूषणा ॥ 
राधारमणकान्ता च राध्याराधनरूपिणोौ | 
क्ैलएसवाखिनौ छलष्ाप्राखसस्यस्वद्ायिनौ ॥ 
छावतारनिरता छष्यभक्तपलाधिनो । 
याचका याचकानन्दकारिणौ याचकोज्ञ्वला॥ 
इरिभूवणथूषाप्या नन्दयुक्ता छलपापगा। 

हेहेतालघरा यैशम्दश्क्तिप्रकाशििनो॥ 
ेदेशन्दस्वरूपा च होदौवाक्यविश्रारदा ॥ 
जगदानन्दक्ौं च शास्त्रानन्दविश्रारदा ॥ 
पण्डिदा पर्डितगुखा पद्छितानन्दकाटिणो। 

परिपालनकचौँं च तथा स्थितिविनोदिनौ ॥ 

तथा खं हारशन्दाप्या विदव्ननमनोहरा। 
विदुषां प्रौतिजननौ विह तप्रूमदिवद्धिनौ ॥ 
नादेयी नादरूपा च नादविन्विधारिणौ। 

अून्यस्यानस्थिता शून्यरूपा पादपवासिनौ ॥ 

कानिकव्रतकचौं च रसनाहारिणो खरा। 

च्वलना चातलतलौ शिलातलनिवासिनौ ॥ 

चुद्रकटाङ्गखं वगंसङ्कदोषविनाश्िनौ । 

कोटिकन्दपेलावण्या कन्दपैकोटिस॒न्दरौ ॥ 
कन्द पंकोटि जननौ कामबौलप्रदायिनौ 
कामश्रास्विनोदा च कामश्राख्लप्रकाशिनौ । 
कामप्रकाशिका कामिन्यणिमाद्यशटखिदिदा) 

याभिनौ वाभिनौनाथवदना यामिनौश्वरौ + 

योगेश्वरी इरयोगसक्तिदाज्रौ हिरण्यदा । 
कपालमालिनौ देवौ सौमाधामस्रूपद्ा ॥ 

छपान्वितयुखा गौणा गुणातीता फलप्रदा। 
कुश्राणडभूतवेतालनाश्िनौ शारदान्विता ॥ 
वितासिता च सरल! लौलालावण्यमङ्गला । 

विद्याधिंविद्या माया च विद्याविद्ाखरूप्ियी । 
अनौख्िकौशाच्नरूपा श्रा सिद्धान्त 

कारिणौ) 

भागेन कौ नागमाता क्रौड़ाकौतुकरूपिखो ॥ 

१४२ 
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इरिभावनश्ौला च इरिसेवनतत्परा। 

रिप्राणा इरप्राणा श्रिवप्राणा शिवान्िता॥ 

नरकाणेवसन््रौ नरकार्णवनाशिनी । 
नरेश्वरौ नरातोता नरसेया वराङ्गना ॥ 

यश्नोदानन्दिनौक्रौडा यशोदाक्रोडवासिनौ, 

यश्रोदानन्दगप्राणा यशोदानन्दनाधंदा॥ 
वत्यला कोषला काला करूणागेवरूपरिर । 

सगेलच्यौभरमिलच्यौर्बोौपदौ पाखवप्िया 
सथाच्छनस्खौ भोमौ भौमा मैमौ भयानका । 
चिलगन्मोश्हिनौ त्ता प्राणासक्ततरा तथा॥ 

पानाधिंनौ पानपात्रा पानपानन्ददायिनौ। 
दग्धमन्थनकम्भेःएा इधिमन्थनतत्परा ॥ 
द्धिभाणडाथिनौ छष्यक्रोधिनो नन्दनाङ्गना। 
एतलिप्रा तक्रयुक्ता यसुनापारकौतुका ॥ 
विचिच्रकम्भका कष्यदास्यभाषणतत्यरा | 
गोप्राङ्नाषैष्टिता च कवासङ्गाधिनौ तथा ॥ 

राससक्ता रासरतिरासवासक्तवाखना। 

{रद्रा इरितारूपा इरावपिंतत्तेतसा ॥ 
निचेवन्या च निश्धेता तथा दारुहरिद्धिका। 
सवशस्य खसा चैव छष्यभाषातिषेगिनौ + 
ओीदामस्य सखो टामदामिनौ दामधारिगौ। 

मललिकोल्लाखिनौ केशौ इरिदम्बरधा{रिणौ॥ 
इरिखान्िध्यदान्नौ च इरिकौतुकमङ्गला। 
इरिपरदा इरिप्राणा यसुनाजलवाखिनौ ॥ 
तपःप्रदा जितार्था च चतुरा चातुरीतमौ। 
तमिश्रा तपरूपा च रौद्ररूपा यश्नोभधिंनौ ॥ 
छष्णकामा छष्णभक्ता छष्णानन्दप्रदायिनौ। 

छष्णा्थ वासना छष्यरागिखौ भाविनो तथा ॥ 

छष्णाधेरद्िता भक्ता भक्ताभक्तसुभक्तिदा। 
श्रोङष्यरद्िता दना विरद्िणौ इरे; परिया। 
मधुरा सधुराराजगेहभावनमभाजना । 
श्रीछष्भावनामोदा तस्योलादविधायिनौ॥ 

छवायेकुश्ला ष्यसारचम्भधरा शुभा । 
अलङ्श्वरपूज्या च कुवेर शखर वक्षभा ॥ 
धनघान्यविधाच्रौ च जया काया हया इवौ । 

प्रणवा प्रण्वेशौ च प्रणवाथेखरूपिणौ ॥ 
त्रहमविष्णुशिवाह्ो हारिणो शरोवशिंशपा। 
राक्तसौनाशिनौ भरूतप्रतप्राण्विनाशिनौ ॥ 
सकलेष्ितदाच्ौ च सतौ साध्वौ अरुन्धती, 

पतिन्रता पतिप्राणा पतिवाक्यविनोदिनौ ॥ 

अशरषसाधिनौ कल्पवासिनौ कल्परूपिखौ ॥ 

द्येत् कथितं देवि! राघानामषहखकम् । 
यः; प्रठेत् पाठवेद्ापि तस्य तुष्यति माधवः ॥ 

किं तस्य यसुमगाभिजा नदौभिः; स्तः पिये। 
ङरुचेचादितौर्यन थस्य तुष्टो जनान; # 
स्लोचस्यास्य प्रसादेन किं न सिध्यति भूतले ॥ 

ब्राक्षणो ब्रह्मवचैस्वौ चच्ियो जगतोपति; । 
वैश्यो निधिपतिभरयात् ूजो सच्येत जण्छतः ॥ 
ब्रद्मषव्या सुरापानभिव्यादौन्यतिपापतः। 

खलो स॒च्येत देवेशि ! सद्यं खद्यं न संशयः ॥ 
राधानामखहस्स्य समानं मास्त भूतके । 

खगं वाप्यथ पाता गिरौ वा जकलतोढषि वा॥ 

राधा 

नावः परं तुभं स्तोत्रं तोये नातः परं परम् । 
रुकाद्श्यां गुचिभूतवा यः पठेत् सुसमाहितः ॥ 
तस्य सबवाथेसिह्धि; स्यात् ष्टणयादा सश्योभने। 
दादश्यां पौंमास्यं वा तुलसौसन्रिधौ शिषे! ॥ 
यः पठेत् श्टणयाह्वापि तस्य तत्तत् फलं इश । 
अश्वमेधं राजदयं बाहस्प्द्यं तथाविधम् १ 
अतिरात्रं वाजपेयं अमिष्टोमं तथा सुभम्) 
छत्वा यतफलमाप्नोति श्रुता ततृफलमापघरयात् ॥ 
कार्तिके चार्मं प्राप्य पठेदा शशुयाद्पि। 
सुडखयुगकल्पान्तं वकुणठदसतिं लभेत् ॥ 

ततख् ब्रह्मभवने शिवस्य भवने पनः। 

सराधिनाथभवने पुनयाति सलोकताम् ॥ 
गङ्गातौरः समासाद्य यः पठेत् इ्टणवाद्पि। 

विष्णो; स्वरूपतां याति सद्यं सदयं सुरेश्ठरि!॥ 

मम वक्रगिरेजाता पाखतीसागराश्चिता। 

राधानामसदसाख्या नदौ चैलोक्यपावनौ ॥ 
पच्यति मयानिव्यं भक्नाशक्ा यथोचितम् । 
मम प्राणसमं दह्यतत् तव भक्या प्रकाशितम् ॥ 

नाभक्ताय प्रद्ातययं पाघच्ाय कदाचन । 
नास्ञिकाय विरागाय रागयुक्ताय सुन्दरि | ॥ 

तथा दैवं महास्तोत्रं इरिभक्ताय शङ्करि!। 

वैष्णवैषु यथाश ्तिद्1च पुण्याथेश्रौ लिने ॥ 
राघानामसुधावारि मम वक्तं मह्ाखनिः। 
उदुतं इ त्वया यब्रात् पाता सदेच्छवा- 

यौ; 
विशुद्धस्य यथाथ वादिनि 

दिजस्य सेवानिरताय मज्िणे। 

दात्रे यथाशक्ति सुभक्तिमान 
राघाप्रद्ध्यानपराय शोभने ॥ 

इरिपादाजमधरुपमनोभ्रूताव मानसे। 
राध्ापादसुधासवादशाणिने वैषावाय च॥ 
दद्यात् कोत्र मदा परं हरिभक्तिप्रसाधनम् । 
जन्मान्तर न तस्यास्ति राधाल्ष्यपद्ा धिनः ॥ 
मम प्राणा रेव्छवा हि तेषां रचारधमेव छि , 
श्रूलं मया धायते हि नान्यथा सेच्रकारणम् ॥ 
इरिभक्तिदिषामथं मूलं संधाते मया । 
श्ण देवि यधाये मे गदितं वयि सुव्रते | ॥ 
भक्ताखिमे प्रियाखि तमतः खडहात् प्रका- 

शितम् । 
कदापि नोच्यते देवि मया मामसइखकम् ॥ 
किं परं लां प्रवच्यामि प्रातुं मम परिचे। 
स्तलोचं मन्त्रं राधिकाया यन्तं कव्वमेव (हि ॥ 
ति नारदयश्चराच्नं राधिकासशहख्नामसमा- 
प्रो५ध्यायः ५४५ ( राधातन्नोक्तसदहखनामच्ोचं 
यथा,-- 

दैश्वर उवाच। 
“इति ते कथितं देवि किमन्धत् कययामिते। 

श्रोच्रौ लवं परमेशानि अदं वक्ता च्च श्रावः ॥ 
देदुवाच। 

कियदन्यन्सदादेव एच्छामि यदि रोचत 

दये तब देवेश नानातक्राखि सन्ति त ॥ 
नानतेन्ना मन्रायि रहस्यानि एधक् एथक्। 



राधा 
बहूनि तव वष्र दये देव सुव्रत) 

छ्पया परमेश्रान कथयसख दयानिधे ॥ 

द्र उवाच । 

पद्विन्धाः परमेश्वानि रस्यं नास्ति सम्दरौ। 
त्वयि सव्ये महेशानि कथितं परमेश्वरि ॥ 
किञ्िदन्यन्द्ेशानि नास्तिमे गोचरे प्िये। 

यदटूृथदस्ति महेशानि रस्यं कथितं मया॥ 
देशुवाच। 

पदिन्धाः परमेशान रस्यं कथय प्रभो । 
चद्् नो कथ्यते देव व्जामि विग्रहं तदा॥ 

ईश्वर उवाच । 
श्ट प्रिये कुरङ्गाच्ति तत प्रौं कथं तव। 
्रौएवं यदि चा्ङ्कि रहस्यं कथययामिते।॥ 
रहस्यं श्टण॒ चाव्यङ्गि स्तोचं परमदुलेभम्। 
श्लों सदखनामास्यं उपविद्यासु सम्मतम् ॥ 
उप्रविदासु देवेशि न्तिगुप्त मनोहरम् । 

खतत् स्तोत्रं मद्ेश्रानि पद्विनौसम्मतं सदा ॥ 

खुतत्त पद्विनौस्तोत्रमाश््ये परमाडुतम् । 
यन्नोक्तं स्तनेषु तव भक्षा प्रकाशितम् ॥ 

च्स्य गीपद्भिनौखदहस्रनामस्तोच्रस्य भरीकव्य- 

ऋषिगह्िषमदिन्यधिाचौ देवता मायन्नौ- 

च्छन्दो महाविदाखिद्वथ विनियोगः। ॐ हीं 
शे पद्विन्वे राधिकायै, राधा रमणौरूपा 
निरुपमरू्पवतौ रूपधन्या वश्या वामा 

रजोगुणा । 
रक्ताङ्गी रक्तपुव्याभा राधा राखपरायणा। 

रम्भावतौ स्पश्रौला रदनौ रञ्जिनौ रतिः। 

रतिप्रिया रमणौया रसपुष्ा रसायना। 

रासखमध्ये रासरूपा रस्वेशा रसोतसुका॥ 
रखवतौ रसोह्लासा रसिका रसभूषणा । 
रखमालाधरौ रङ्गौ रसपटपरिच्छदा॥ 
कमला कल्पलतिका कुलव्रतपरायणा | 

कामिनौ कमला कुन्तो कलिकद्छयषनाशिनौ। 
कलिना कुलवतौ कामौ कामसन्दौपनौ तथा ॥ 

कौमारी क्यवनिता कामाना कामरूपिणौ । 
काकौ कलुषप्नौ च कुलन्ना कुलपच्छिता ॥ 

छच्यवणा छगाङ्गो च लव्यवस्तरपरिच्छदा। 
कान्ता कामरूपा च कामरूपा क्पावतौ॥ 

श्ेमा चमावतौ चेव खेलतृखज्जनगाभिनौ । 
खस्था खगा खगख्याच्चौ खगगस्य विद्धारिणौ) 

शरिष्टामरिमा गङ्गा गया गोदावर गतिः। 
मान्वारौ गुणिनौ गौरी गङ्गा गोज्ुलवासिनौ ॥ 
गान्धर्वो मानङ्शला गुणा गुप्रविलाखिनौ। 
चवेरा चम्भदा चम्मा घनस्या चनवाखिनौ ४ 
शा छखावतो घोरा वोरकम्भ विवव्निता । 
चन्द्रा चन्द्रप्रभा चेव चन््रद्धिपरिच्छदा॥ 
च्वन््ररूपा च च्वन्द्रास्या च्ल चारुभूषया। 
चतुरा चार्शौला च चस्या चम्यावतौ वथा । 
च्वन्द्ररेखा चन्द्रकला चारवेशा विनोदिनौ। 
चद्रचन्दनभूषाङ्गौ चा्ङ्गौ चद्रभूषया ॥ 
व्विचिणौ व्विजरूपा "च त्वि्नश्दक्तिधरा सदा । 

इद्मरूपा छद्रवेश्रौ चतच्छचत्रिधारिणौ॥ 

१४३ 
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छचातपा च छजाङ्गो चन्न चपालिनौ । 
छटरिताखतधारौघा कडमवैश् निवासिनौ ॥ 
छटौक्लतमरालौषा टौलतनिनान्टता । 
जयन्तौ च जगन्माता जननौ जब्मद्ायिनौ॥ 

लय) जेत्रौ तच जरती जौवनौ लगदभ्बिका । 

जवा लौोवस्रूपा च चाद्यविध्वंसकारिणौ॥ 

चगव्लनिच्जेनश्रष्ठा जगद्धेतुष्लं ग्य । 
जगदानन्दलननौ जनयिच्नौ जनास्प्दा ॥ 

भङ्ारवाष्िनौ भञ्ञा भञ्जारनिभौरावतौ । 
टङ्ारटल्न टङ्ा टद्क्िता टकुरूपिणौ 8 

डम्बरा डम्भरा डम्बा उमडम्ना च उम्बरा । 

एोकितागरेषनिर्घोषा एलएलितलोषचना 
तापिमौ चिपथा तौथेवाखिनौ चिदशरश्रौ। 

चिलोकत्रयौ चैलोक्यतरणौ तरे तरः ॥ 
तापहन्त्रौ तपा तापा तपरनौया तपावती। 
तापिनौ चिपुरादेवौ जिपएुरान्नाकरौ सष्ा॥ 

चरिलच्चातारिणौ तारा तारामायकमोदिनौ 
चरेलोक्यगमना तीर्णा तुषिता लरिता लरा॥ 

` ठष्णा तरङ्गै तयां चिविक्रमविघारिणी। 
तमोमयौ तामसौ च तपस्या तपसः फला ॥ 

` चलोक्यव्यापिनौ तुष्टा टपरिसतु्या तुला तथा । 
चेलोक्यमोह्िनौ तूर्णा तरै ्ोक्यविभदप्रदा ॥ 
जिपदौ च तथा तथ्या विभिरध्वंसचन्द्रिका। 

तैनोरूपा तपरःपारा चिपुरा चिपदस्थिता॥ 
चयौ तन्वौ तापहरा तपनाङ्गनबाह्िनौ । 

तरिस्तरणितारुर्या तपिता तरणैप्रिया ॥ 

तौत्रपापद्रातुच्छातुलपापतन्नपात् ॥ 

षारिक्रयानाश्िनी दाच्रौ दत्ता देया द्यावतौ॥ 

दिश्या दियसखरूपा च दौोचतादच्ता द्या द्रवा। 
दि्यरूपा दिथस्दनिरदेददप्रायनाशिनी ॥ 
इता च इतरूपा च दन्दग्रूकदिनाशिनौ । 
इवारादमनौया च देवकाणकरो सदा॥ 

देवप्रिया देवयान्या दैवा रैवध्विया सदा । 
दिकपालपददाज्ौ च दौर्वादया दौधंलोचना॥ 
इद्डेषकामदचा दग्धौ दूषणवस्निता । 
दुग्धा दयख्डशाभाषा दिया दिव्यगतिभिया॥ 

दयागदौ दौनश्रणा दिया देदविषारिणौ। 
दुगैमा दरिमा दामा दूरन्नौ दूरवाखिनौ॥ 
इब्विंगाद्या दयाधारा दूरसन्तापनाध्िनौ । 
दुराशया दुराधारः द्राविथौ दिनस्तुता॥ 
देशुद्धिकरी देदौ सदादानवसिदिदा। 
दुरबद्विनाश्िगौ देवी खततं दानदायिनौ॥ 

दानदाच्ौ च देवैष्रौ द्यावाभूमिविगाहिनौ। 
हृषिट्ा दृष्िफलदा देषताण्डसंस्थिता ॥ 

दीधैब्रतकरौ दौवा दौ षेधम्भा दयावतौ । 
द्ख्छिनौ टनोतिश्च दौप्रदष्छधराच्िता॥ 

शानाश्चिता अवद्र्या दयैकनियमा परा । 
इषटसन्तापश्राम्या च दा्ौ दवथुरोधिमौ 1 
देवौ दिव्या बलवतो दान्ता दाश्तजनप्रियर । 

दारिद्रादितटा दुर्गा इगदन्प्रचारिणौ ४ 
धमरूपा घन्भधुरा धेदुरूपा एतिश्ैवा । 
चेबुदाना भ्रवस्यश्या धभकामाधेमोशदा ॥ 

राधा 

धम्मिणौ धमभमाता च धममदान्ी धनुद्ैरा। 
धाचौ ध्येया धरा धम्नधारिणौ तकद्यषौ । 

धनदा धम्भदा घन्धा धन्धद्ा धान्यदा धना । 
घन्धा धनाधिरूपा च धरिच्रौ प्रनपूरिता॥ 

धारणा धनरूपा च धम्भा घम्भप्र चारिणे । 
धन्निणी धम्मतन्रास्या घम्मिक्लञामलङेशरिमी ॥ 

धम्मप्रचारनिरता धमभरूपा धुरन्रौ । 
धनुविद्याघरौ घाच्रौ धनुशिद्याविष्रारद्ा ॥ 
निरानन्दा निरौषा च निाणदारसंस्थिता। 

जिवाख्पदवौ दातो नन्दिनः नाकनायिका॥ 

नारायणौ निषिद्प्नौ विलरूपप्रकाशिनौ। 
नमस्या निद्या नन्दटनता नतनरूपिण । 

निन्भला निमलाभासा निरख्या निरपच्रपा} 
जिव्यानन्दटमयो निद्यानिद्या नतनवियदा ॥ 

निषिह्वा गौतिधेया च निञाणपददौपिका। 
निःशङ्का च निरातङ्का निनांशितमदहामनाः॥ 

निम्भला नन्दनननौ निमलश्यामवेश्िनौ। 

निरवद्यकुलखदौ निद्यानन्दखरूपियौ ॥ ` 
निणेवा निगेयन्चाता निषिह़ कम्भ वव्निंता । 
निव्योत्सवा नित्यतप्रा नमस्काथा निरञ्जना ॥ 

निष्टावतौ निरातङ्का निर्लेपा निखलाल्मिका। 
निरवद्या निरौश्ा च निरञ्जनपुर स्थिता ॥ 

पण्यप्रदाः पुण्यकरौ पुण्थगभं पुरातनो । 
पुणयरूपा पुण्यदा पुणयगोता च पावन ॥ 

पूजा पवित्रा परमा परा पृण्यविभ्रूषणा । 

एण्यदात्नौ एुखयधरा पुण्या पण्यप्रवाद्िगौ ४ 

पण्ये हा पुण्यवती पूथिमा पूणं चन्रमा । 
पौयंमाखौ परा पद्मा पथन्चा पद्मगन्विनौ ॥ 
पद्िनौ पद्मवच््ा च पद्ममालाधरा खदा। 

पद्मोद्धवा पर्या च परमानन्दरूपिणौ ४ 

प्रकाश्या परमाश्चथा परग्रगभंनिवाचिनौ । 
पावनौ च तथा पूता पविच्ना परमाकला ॥ 
पद्माच्चिता पद्मसंस्या पद्ममाता पुरातन । 

पद्मासनगता निद्या पद्मासनपरिच्छद्ा १ 

शुक्लपद्मासखनगगता रक्तपद्मासना तथा । 
परौतपद्चाखनगता छष्यपड्स्थिता तथा ॥ 
पदाधंदायिनौ पद्मवगवासपरायखा । 
प्रकाशिनौ प्रगभ्या च पुण्यश्लोका च पावनी \ 
पलदन््ो फलष्रा एलिम पशरूपिणौ । 

एक्लन्दौलोचना फुल्ला फुल्लकोरकगणभ्विनौ ॥ 
फलिनो फालिनौ केणा फुल्लच्छाटितपातका । 

विश्वमाता च विश्वेश्रौ विण्डा वि्वरपिवा॥ 

जक्षण्या ब्राक्षयो जाको न्चन्ता दिमलामला। 
बदला वाद्ला वल्लौ बह्लरौ वनदोयिनौ ॥ 
विक्रान्ता विक्रमामाला बद्भाग्यविलोचना । 
विच्छाभिच्ा विष्यसखखौ वेवष्यवौ विष्णवक्लभा ॥ 
विरूप्राचपिया देवौ विद्धूतिविश्वतोत्तखी । 
वैदावैदरता बाणो षैदाच्चरसमन्विता॥ 

बिद्या विद्यावतो बन्दा ठत जक्यवादिनौ । 
वरदा विप्रद्धष्टा च रिष्टा च विश्टोधिनो॥ 

विद्याधर बसमन्तौ विप्रहा विग्रोधितः। 
कोमख्यानावतौ षामा विधान विबुधधिवा 4 
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ङद्धिभ्विनाश्विनौ वित्ता त्ररक्षरूपा वरानना) 

वासिनौ ब्र्मजननौ ब्रह्महत्यापहारिणौ॥ 

जस्मविषास्वरूपा च सदा विभववद्नौ । 
विभाषिणौ यापिनौ च दयापिकापरिचारिका॥ 

विपत्रानिद्रा देवी विनयत्रतच्वारिणौ। 

विपन्नगशोकसंहचीं विपश्ौवाद्यतत्परा ॥ 

वेणवादयपरा देवौ वैणश्रुतिपरायणा। 

वच्चैस्िनौ बलकरी बलम्धला विवस्वतो ॥ 

विपाभा विशिखा चैव विकस्पपररिवव्निता। 
बुद्धिदा दृतौ देवौ विधिविच्छित्रसंश्रया ॥ 

दिन्वित्राङ्गो विचिच्राभा विच्छा विभववदििनौ। 

विजया विनया वन्द्या वामदेवौ वरप्रदा॥ 

विषघ्नौ च विशएलाच्छौ विन्नानवित्तमानिनौ। 

भद्रा भोगवतौ भया भवानौ भयवासिनौ ॥ 
भ्ूतधाच्ौ भयहरौ भक्तवश्या भयापहा । 
भक्तिदा भयडा मेरौभक्तद्गप्रदारिणौ ॥ 
भागैरयो भावुमतौ भागाद् भगनिदिता । 
भवप्रिया भूततुषिभरतिदा भूतभूषणा ॥ 
भोगवतौ भूतिमतौ मय्रूपा भमिभेमा । 
भूरिदा भक्तिसुलभा भागग्रृहिकरौ खदा ॥ 

भिच्चमाता भिज्ञुनिभा भया भवख्वरूपिणौ । 
मदामाया माद्टप्रिया महानन्दा महोदरी । 

मतिम ्तम्निनोत्चा च महामङ्गलदायिनौ ।' 

महापुण्या महादात्नौ मैधुनप्रियलालखा ॥ 
मनोज्ञामालिनौ मान्यामणिमाणिक्वधारिणौ। 

सनिस्तुता मोदकरो मोदनो मदोत्कटा ॥ 

मपुपानरता मद्या मदाघुूणितलो चना । 
मधुपानप्रमत्ता च मधुलुब्धा मधुब्रता ॥ 

माधवौ मालिनौ मान्या मनोरयपथातिगा। 

मोसैश्वयैप्रदामरैया महापद्मवनाशिता ॥ 

महाप्रभावा महतो सटंगातच्तौ मौनलोचना। 

महाकाटिन्यसन्यर्णा मात्तौ महतौ कला ॥ 

सक्तिरूपा महासुक्ता मणिमाणिक्यभरूषणा। 
सक्ताफलवि चिचाङ्गौ सुक्तारञ्जितनासिका ॥ 

महापातकरागश्िप्तौ मनोनयननन्दिनौ । 
महामःणिक्वरचिता महाभूषण्भूषिता॥ 

मायावतौ मोददन्त्ौ महाविद्याविधधारिणौ। 
हमेधा मदाभूतिमदहामाया प्रिया खौ ॥ 
मनोधरौ महोपाया महाम्णिविभूषिता । 
महामोहप्रणयिनौ मङामङ्गलदायिनौ॥ 

वश्ख्िनी यश्नोदा च यसुनाबारिष्ारिणौ) 

योगसिद्धिकरौ यज्ञा यज्ञेश्रवन्दितिपरिया ॥ 
यज्गेग्रौ यज्नफलदा यजनीया यशस्छरै। 

योगयोनिर्योगसिद्धा योगिन योगविदा ॥ 
योगयुक्ता यमाद्य्टसिद्धिये तैकधारिणौ । 
यसुनाजलसेवया च यसुनाजलारिणौ॥ 

यामिनौ यसुना याम्या यमलोकनिवासिनौ। 
लोकालोकविलाखा च लोलतृकष्ठोलमलिका ॥ 
लोकान्तौ लोकमाता च लोकानन्दप्रदायिनौ। 

लोकवन्युर्लोकधाचौ लोकालोकनिवासिनौ ॥ 
लोकज्रयनिवासा च खन्तलश्चशलन्तिता। 
लौलालोका च लावण्या सषिमा लख्दौचखा। 
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वासुरैवपिया बाम वसन्तसमयप्रिया। 

वासन्तौ वसुदा वचा वेणुवाद्परायणा॥ 

बौणावाद्यप्रमत्ता च बवौणानाद्विभरूषणा । 
वैणवादरता चैव वंश्रौगाद्विभूषणा ॥ 
शुभा सुभरतिः शान्ति; प्रवा श्ान्तिवियहा। 
प्रौतला शोषिता शोभा श्भदा खुभदायिनौ ॥ 
ग्रिवप्रिया श्िवानन्दा शिवपूनास ततृपरा। 

शिवस्तुत्या शिवसव्या शिवनिद्यपरायणा ॥ 

ओरोमतौ ग्रीनिवासा च श्रुतिरूपा खुभत्रता। 

शएडविद्याजपकरौ सभक सुभाग्या ॥ 
श्ुतानन्दा शतिः ओरोत्रौ शिवप्रेमपरायखा। 
शोषणो श्ुभवासा च श्चालिनौ श्रिवनत्तेकौ ॥ 
षड गुणायुपदाक्रान्ता षड्ङ्कश्चुतिरूपिणौ । 

सरसा सुप्रभा सिद्वा सिद्वसिहधिप्रदायिनौ॥ 

सेयासङ्ा सतौखक्ता खक्तिरूपा खदाप्रिया। 
सम्यतप्रदा स्तुति; स्तुद्या स्तवनौया स्तवप्रिया॥ 

स्येथदा स्येशगा सौर्या स्ेणसौभाग्यदायिनौ । 
खच्छखच्या खधा खाद खधालेपप्रमोदिनौ। 

स्वगेप्रिया ससुद्वाभा सपातकनाशिनौ । 
संखारवारिणौ राधा सौभाग्यवद्धिगौ सदा ॥ 
इरप्रिया दिरर्याभा इरिणात्तौ हिरण्यो । 
हंसरूपा इरिद्राभा इरिदर्णा श्ुचिस्िते ॥ 
च्चेमदा चालिता चेमा चुद्रषण्टाविधारिणौ। 

अपरेकं ष्ट प्रे खराचरसमन्वितम् ॥ 
स्तोत्रं सहस्रनामाख्यं खरद्यञ्जनसंयुतम् । 
अजपा अतुलानन्ता अनन्ता्डतदायिनौ ॥ 

अत्रदाना अशोका च अलका अण्टतश्रवा। 

चअनाथवल्लभानन्ता अयोनिखम्भवा भिये ॥ 

अव्यक्तलत्तणान्चुखा विच्छत्राचापराजिता। 

अनायानामभीष्टायेसिडिदानन्टवद्धिनौ ॥ 
अणिमादिगुणाधारा अगरण्यालिकडारिणौ। 
अचिन्यश्रक्तिवलयाद्खुतरूपा च हारिणौ ॥ 

अद्विराजसुता दूतौ अद्योगसमन्विता । 

च्यता अनवच्छिन्न अच्ुखशक्तिधारिणौ॥ 

अनन्ततौधेरूपा च वअनन्ताग्डतरूपरिखौ । 
चअनन्तमद्िमा पारा अनन्तसुखदायिनौ ॥ 

अथेदा अन्नदा अथे सदा अन्टतवधिंणौ । 
अविद्याजालशमनौ अप्रतकंगतिप्रदा ॥ 

अशरेषविघ्रसंडइन्त्रौ अदरेषगुणगुम्फिता। 
अन्ञाननाशिनौ देवै अनन्तसिदधिदायिनौ॥ 
अश्ोषपापसंहन््रौ अश्रोषदेवतामयौ। 
अघोरा अन्टता देवौ अन्नानतिमिरप्रदा॥ 
अशुखरहपरा देवौ अभिरामविनोदिमौ। 
अनवदयापरिच्छन्ना अव्यनम्तकलङ्किणौ ॥ 
अरोग्यदाच्रौ आनन्दा आपन्ना्िविनाश्रिनौ। 
अञ्चरूपा अदाख्था अप्रविद्धासदा प्रिया॥ 
अप्यायिनौ च आअालस्या अापदाहइाग्डतप्रदा। 
इ्ारतिरिद्दाचौ इटपूगंफलप्रदा ॥ 
इतिहाखच्छति; खता रडाखतपलप्रदा । 
इष्टा च इष्टरूपा च दव्याद्पिरिवन्दिता॥ 
इन्दिरा इतरात्तौच इलङ्कार इघारिणौ। 
इनद्रायौसेवितपद्। इनियप्रौतिदायिनौ ॥ 

राधा 

ईश्वरौ ईगशजननौ दशस्ये अदायिनौ ॥ 
उतङ्कशक्तिसंयुक्ता उपमानविवल्निता। 
उत्तमञ्मोकसंसेया उत्तमोत्तमरूपिणो ॥ 

उत्ता उषा उधाराधा उश्मिला च खुचिकितै। 

ऊहा ऊवितकां च ऊदंधारा च ऊङ्गा॥ 
ऊडंधारा ऊदंधोनौ उपपाप्विनाधिनौ । 
ऋषिडन्दस्तुता छष्धिकरण्चयनाशिनौ ॥ 
ऋतम्भरा ऋदिदाच्नौ ऋक्था ऋक्घसरूपिशौ 
ऋतुप्रिया ऋच्तमाता त्ता चमागेगा ॥ 
ऋतुलक्षणरूपा च ऋतुमागं प्दभरिंनौ । 
रखुषिताखिलसब्चस्वा एकेकायुतद्ायिनौ ॥ 
रेश्वथतप्यैरूपा च रेतिरैन्रश्िरोमखि;। 
अजस्विनौ ओषधौ तच चजोनादौजदायिनौ + 
अङ्ारजननौ देवि ओओङ्कारप्रतिपादिता। 

च्यौदाशप्रकर। भत्रं ओौपेन््रौषधिवियदहा ॥ 
पंश्चवस्था च अटता अन्वा अन्रालिका तथा। 
अब्बुनाच्चौ च अन्धाना अम्बुलिग्धाम्बु जानना ॥ 
अंशुमालौ अंशुमती अंभ्ौदयंशांशसम्भवा। 

अन्यतामिखहा भद्रे अव्यन्लश्नोभनसखरा ॥ 
अर्थेशा अधेदाचौ च अगेरूपा अनाइता | 
ष्टण नामान्तरं भत्रं ककारादि वरानने} ॥ 
अव्यन्तसन्दरं शुद्धं निर्ममोलोत्पलगन्षिनौ । 

कुटन्ता करुणा कान्ता कम्भजालविनाश्िनौ ॥ 
कमला कल्पलतिका कलिकद््मषनाश्ििनौ । 

कमनौयकला कर्णां कपदिपूजनपिया ॥ 
कदम्बकुसुमाभाषा सदा कोकनदेचचणा । 
कालिन्दौकेलिकलिता कणा कादग्बमालिका॥ 
कान्तालोकच्रया कन्धा कन्धरूपा मनोहरा । 

खड्गिनौ खड्धाराभा खगा खगेन्दधारिणौै ॥ 
खेखेलगामिनौ खड्गा खड गेन्डतलकाषिता। 

खेचरौ खेचरौ विद्या खगति; खयातिदायिनौ॥ 
खख्िपाशेषपापौघा खलटद्धिविनाश्िनौ । 
खातेन कन्दसन्दोहा खड़गखद्ाङ्गधारिणौ ॥ 
खरसखन्तापश्मनौ खरद्ःखनिछन्तनौ । 

गुधागन्धगतिर्गोरि गन्धम्मैनगरप्रिया ॥ 
गूषए्रूपा गुणवतो ग्य गौरवरङ्गियौ 1 
यहपौडाइरा गुप्रा गदक्जिग्धमना प्रिया॥. 
चःम्ययलोचना चारु चाब्धङ्खी चाररूपिथौ । 
च्वन्द्रच्न्दनसिक्ताङ्गो चव्नोया चिरस्थिता॥ 

चारुचम्पयकमालाण्यः चलिताेषदुष्कृता ॥ 
चारिताग्रेषटजिना चारुताग्नेषमस्तुला ॥ 
रक्तचन्दनसिक्ताङ्गी रक्ताङ्गौ रक्तमालिका। 
खुक्चन्टनसिक्ताङ्ग खुक्ाङ्गौ छक्रमालिका॥ 

पौतच्वन्दनसिक्ताङ्गौ पौताङ्गौ पौतमालिक्ा। 
छष्यचन्दनसिक्ताङ्गौ रूष्ङ्गौ छष्यमालिका ॥ 
सुक्ञवच््रपरौधाना शुक्तवस्छोत्तरोयिका। 
रक्तवस््रपरौधाना रक्तवस्छोत्तरौयिका। 
पौतवस््रपरौधाया पौ तवस््ोत्तरौयिका। 
छशष्णपट्परौष्ाना छष्यपडोत्तरौयिका ॥ 
टन्दावनेश्छरौ राधा रष्छकाथप्रकाश्िनौ। 
पद्मिनौ नागिनौ गोपौ कालिन्द अवमाह्िनौ।॥ 
गोपौश्वरपिया श्त्या खदा नगरमोड्िनौ। 
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चिरा चिपुरादेवौ चिपुरान्नाकरौ सदा! 

चिपएुरासन्निकर्षष्या चिपुरापरिचारिका। 
चिपराएुरसंस्था तुया राधा पद्िनौ परा॥ 

नानासौभाग्यसम्यन्ना नानाभरणभूषिता । 
स्तोचं सषखनामास्यं कथितं तव भक्तितः ॥ 

ख्तत् स्लोत्र खख मन्त्रश्च कवच वरानने। 

; कल्ये कल्पे च देवेशि प्रपठेट्यदि मानवः ॥ 
उपास्य राधिकां विद्यां केवलं कमलेत्ते । 

बहकारेग देवेशि उप्रविद्यापि सिध्यति ॥ 
पद्धिनो राधिका विदा उपविद्यास्॒ निख्िता। 

महाविद्यां महेशानि उपास्य यत्नतः खयम् ॥ 

प्रकटं परमेशानि राधामन््ेण सुन्दरि !। 
दु नाम खडखाणि प्रकटे यत्त॒ शस्यते ॥ 
छष्यसतु कालिका साशच्चात् राधाप्रहतिपद्मिनौ। 
डे ष्य राधे गोविन्द इदसुचाग्य यत्रतः ॥ 
खदालौ वेष्यो दैवि स्मधरेष प्रकाशते । 
गोविन्दो यस्तु देषैशि खयं चिपुरसन्दरौ ॥ 
विना मन््रं विना होमं विना पूजां विना वलिम्। 
विना गन्धं विना पुष्यं विना निव्योदितां क्रियाम् ॥ 

प्र(खायामं विना ध्यानं विना भूतविश्रोधनम् । 
विना जपं विना दानं येन राधा प्रसौदति॥ 

राधासषखनःमास्यस्तोच्रमार्गेख पाति । 
बो चपेरेव्वं मन्त्रं राधिकामन्मेव च ॥ 
ख प्रतेन्ररङे घोरे यावदिन्द्राखतुदंश्। 
शला गुरुखखान्सन्त्रं परष्यवो भक्तितत्परः १ 
ततः एरश्चरों कु्यादेकविंशतिसंस्यकम् । 

पूर्थाभिषेकसिक्तस्य ततो गुरुपदाचैनम् ॥ 
विना पूर्णाभिषेकश्च भवागौ पारमिच्छति । 
अन्नस्य तस्य इनेन रये पतनं भवेत् ॥ 
अलं सद्यं महेश्रानि सद्यं सदं वदाभ्यहम् । 

भवाञ्ितरणं नास्ति विना पूाभिषैचनम् ॥ 
जानागमपुराणानि वैदवैदाङ्गश्रास्रतः। 

 मयोहुतं मचेश्रानि सारं पूर्णाभिषैचनम् ॥ 
तसात् सयप्रयत्न कुत् पूर्खाभिषेचनम्। 
छंतवा पूर्णाभिधेकश्च पठेत् राधास्तवं प्रिये ॥ 
स्वप्राठान्मद्देशानि स भवेद्धवनन्दनः। 

श्लों स्खनामास्यं न यस्य जपतो मनुम् ॥ 
राधाल्ष्णस्य देवेशि तस्य पापफलं इणु । 

 म्भौपाके ख पच्येत यावद बरह्मणः रतम् ॥ 
जिश्गानां यथा श्रेष्ठा भवैद्धागौरथौ प्रिये । 

 वैष्यवानां यथा शम्भुः प्रहृतौनां यथा खतौ ॥ 
पुरुषाणां यया विष्णुनेत्तत्रायां यथा शशौ । 
स्लवानाष् तथा खष्ं राधासोत्रमिदं प्रिये ॥ 
जपपूनादिकं यद्यद् वलि्ोमादिकन्तथा । 
ओैराषास्नोत्रपाठस्य कलां नाष्टेत घोड़प्रौम् ॥" 
दति वासुदेवरदस्ये राधातन्त्र इाचिंश्यत् पटले 

 शदसनामन्नोत्तम् \#५) अय राघ्कवचम् | 

ओीपाल्युवाचच। 
, ^क्ेखासवाचिन् भगवन् भक्तानुयष्टकारक । . 

, दाधिकाकवश्वं पुण्यं कथयसख मम प्रभो ॥ 

यद्यन्त करणा नाच च्राहि मां दुःखतो भवात् 

ह्लमेव श्रयं नाथ ूलपाये पिनाकषक् ॥ 
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ओरीमदाटेव उवाच। 

ष्टशुष्व गिरिजे तुभ्यं कवचं पून्बद्धन्ितम् | 

स्अरन्षाकरं पुण्यं सञष्टव्याहरः परम् ॥ 
रिभक्तिप्रदं सात्तात् सुक्तिस॒क्तिप्रसाधनम्। 
चेलोक्याकषेशं देवि इरि साद्निध्यकारणम् ॥ 
सव्य जयद् देवि सबैश्रत्रभयापदम्। 

सर्वेषामेव भूतानां मनोटत्तिकरं परम् ॥ 
चतुड{सुक्तिजनकं सदानन्दकरं परम् । 
राजदखयाश्मेधानां यज्ञानां फएलटायकम् ॥ 

षदं कवन्वमन्नात्वा राधामन्रष्वं यो चपेत्। 
ख नाप्नोति फलं तस्य विघ्नस्तस्य पटे पटे ॥ 

ऋषिरस्य महादेवोग्नुद्टुपढन्दः प्रकौत्तितम्। 
राधास्य देवताप्रोक्तारांबौजं परिकौत्तितम्। 
धरमम्माथेकाममोचचेषु विनियोगः प्रकोपितः । 
ओीराधामे शिरः; पातु ललाटं राधिका तथा 

इषभादुसुता दन्तान् चिबुकं गोपनन्दिनौ । 
श्वन्द्रावलौ पातु गणं जिङ्कां छष्णप्िया तथा ॥ 

क्छ पातु इरि प्राणा इदयं विजया तथा 

बाहू दौ चन्द्रवदना उद्र सुवलस्सा ॥ 
कटिं योगान्विता पातु पादौ सौभद्धिका तथा। 
खान् चन््रसुखौ पातु गुल्फौ गो पालवल्लभा॥ 
सखं विधुसुखौ पातु गोपौ पदतलं तथा ॥ 
खुभपदा पातु षं छक ग्रीकान्तवल्लभा । 

शुद्धदेशं जरा पातु इरिणौ पातु सन्यतः ॥ 
वाक्यं वाणी सदा पातु धनागारं घनेश्वरौ। 

पूब्बां दिशं छारता लषाप्राणा व पलिमाम्।॥ 

उत्तरां हरिता पातु दच्िणां ठषभावुजा। 

शन्द्रावलौ नैशमेव दिवा खेडतमेखला ॥ 
सौभाग्या मध्यदिने सायाद्र कामरूपिणी । 
रौद्रौ प्रातः पातु मां हि गोपिनौ रजनौ चये॥ 
तुदा सङ्खषे पातु कोमला च दिवाष्वके । 
श्ओेषापराद्ञसमये शमिता सगेखन्धिषु + 

योगिनी भोगसमये रतौ रतिप्रदा खदा । 
कामेश्रौ कौतुके निद्यं योगे रतावल्तै मम ॥ 
सर्खदा स््भकार्थषु राधिका कष्यमानसा । 
इव्येतत् कथितं देवि कवचं परमाद्भुतम् ॥ 

सन्व॑रच्चाकरः नाम मदहारक्ताकरं परम्। 
खर्वा विद्धिस्तस्य स्यात् यदूयन्सनसि वतैते ॥ 
राजद्भारे खभायाख्च संयामे श्रचचसङकटे । 

प्राणा्थंनाश्रसमये यः पठेत् प्रयतो नरः । 
तस्य सिद्धिभवेद् वि न भयं विटाते कचित् ॥ 
आराधिता राधिकाच् तैन सद्यं न संश्रयः। 
गङ्गाख्ञनिात् इरेनामंयहृणात् यत् फलं लभेत् ॥ 

तत् फलं तस्य भवति य; पठेत् प्रयतः शुचिः। 
रिद्रारोचमा चन्द्रमखितं इरिष्वन्दनम् ॥ 

छता लिखित्वा भूव्नं च धारयेत् मस्तक सुले । 
क्ट वा देवदेवैशि ख दरिर्गाच्र षश्ययः॥ 
कवण्वस्य प्रसादेन ब्रह्मा टिः स्थिविं इरि; 
खंहारच्चाष्ं नियतं करोमि कुरते तथा # 
शेष्छवाय चच शरद्वाय विरागगुख शौ लिने । 
दद्यात् कवचमग्रमन्धया नाश्माञ्जवात् ॥* 
दूति ओरीनारदपष्रात्रे भ्रानग्डतसारे पष्बरान्न 

राधा 

सओरक्षाकवचं समाप्तम् 1 #॥ (राधातन््रोक्त- 
राध्िकाकवचं यथा,- 

देद्युवाच। 
^देवडै3 महादेव खरिस्थियन्तकारक। 

राधिकाकवचंदेव कथयख ट्यानिधे॥ 

ईश्वर उवाच । 
श्ट देवि बरारोदे कवचं जनमोदनम्। 
गोपितं सत्वेषु इदानीं प्रकटौलतम्॥ 

याराघधा्रिषूरादूतौ उपविद्यास्दातुखा। 
उपविद्याक्रमावि कवच्चं श्टणु पाव्धति।॥ 
अपपूनाविधानस्य फलं सव्सखसिदिदम् ; 

यत्र तच्र न वक्तद्यं कवचं गोपितं मत् 1 

भक्तिहोनाय देवेशि हिजनिन्दापराय च। 
न् गूद्रयाजिविप्राय वक्तं परमेश्वरि ॥ 

शिष्याय भक्तियुक्ताय शक्तिदौत्तारताय चच । 

वैष्यवाव विश्रेषेण गुरुभक्तिपराय चच ॥ 
वक्तं परमेशानि मम वाक्यं न चान्यथा ॥ 

अस्य ग्रीराधाकैलोक्यमङ्गलकवचस्य गोपिका 
ऋषिरवुद्ुप््न्दः गओरीराधिका दैवता महा- 
विद्यासाधचनगोप्यथं विनियोगः ॥ 
ॐपून्नं च पातु सादेवी रुक्मिणौ युभदायिनौ । 
चौं पश्चिमे पातु सद्या स्कामप्रपूरणौ। 
याम्बां दौ" लाग्बवतौ पातु सब्कामफलप्रदा । 

उत्तरे पातु भद्रा ङ्गौ भद्रशक्तिसमन्विता ॥ 

ऊं पातु महादेवौ जौँ छष्णप्रिया यश्रस्िनौ। 
अधश्च पातुमां देवौरे पातालतलवासिनौ ॥ 
अधरे राधिका पातुर पातु इदयं मम। 
नमः पातु च सर्त्वाङ्गं उयुता च पुनः पुनः । 
सव्ये पातुमे देवौ इेश्वरौ सेवनेश्वरौ। 
रद्ध राधिकां रे श्रः पातुमां नीं 
ज्ञो राधिकायैक्ीं लौ दचवाद्ु' रच्ततु मम। 
चौद" राधिकायैद्ो' दौ' वामाङ्गं रचत 
पद्मन पद्मगन्िनौ। रेः ङ्गौ" राधिकायै रे" 
रे दक्षपादं रच्चतु मम। कौ क्ै'रे रे 

राधिकायै हौः हौः रेः रेलौ' कौ ॐ 
सर्न्वाङ्खं मम र्ततु।! जौ राधिकाषे लौः 

वामपादं रत्ततु सदा प्द्मिनौ। ज्गौ राधि- 
कार ङ्गो' अच्ियुग्मं रत्तु मम। रे राधि- 
कायै रेः कथंयुग्मं षदा रचतु भम। न्रौ 
राधिका ङ्गौ नासायुग्मं खदा रक्षतु मभ। 

ॐ हौ" राधिकायै ॐ ौ' दन्तपंक्तिं सदा 
पातु खरखतौ। द्धः सवनेश्वरौ ललाटं पातु 

क्ोँक्रालौमे सखमख्लं सदापातु! ड्द 
हो" मददिषमर्दिदे द्धौ द्धौ" महिषमर्दिनी 
इारकावासिनौ सहस्रारं रच्चतु सदा मम। 
शे डौः रे भातङ्गौ इदयं सदा मम रचतु। 
न्रौ रेःश्रौ उग्रतारा नाभिषद षदा रक्षतु 

मम। क्ौःरे जौ सन्दर करे 
खाधिष्टानं लिङ्गग्डलं रचतु मम। लंरे लं 
एयिवौ गुदमणखलं रचतु मम। रेरे" 
बलमा रे' रे` रे' स्तनं रचतु मम । इलौः 
मरौ दसौ; सछन्षष्टयं रचतु मम। ङौ 



राधा 

अच्रपूर्णाङ्ंघाटां रचतुमम। रे ईर 
ब जच्रथं सदा पातु ष्टदेशं मम। ॐ महा- 

देवः; पातु सब्वाङ् मे नारायणः पातु 

सजाङ्क सदा मम। 

ॐ ॐ कछंणाः पातु सदा गोत्रं रुक्लियोौ नाथः । 
सक्मिणो सत्यभामा च सेया जाख्वतौ तथा ॥ 
लच्चगा मिच्रटेन्दा च भद्रा नसजिता तथा। 

खता; सर्त्वा युवतयः शोभनास्या; सलोचनाः ॥ 
रचचेयुन्नां सन्तु दिच्तु सततं खुभदश्ंनाः। 
ॐ नारायणञ्च गोविन्दः शिरः पद्मद चे्तणः ॥ 
सर्व्दाङ्खंमे सदारच्छेत् केशवः; केशिहा हरिः 

इ्तद् कवचं भद्रे चेलोक्यमङ्गलं शुभम् ॥ 
पद्धिन्याः; परमेशानि उपविद्यास सङ्गतम् । 

थः पठेत् पाठयेद्वापि सततं भक्तितत्परः ॥ 

निराष्टारो जलव्यागौ अयुतं वत्सरे सदा। 
तरेव परमेशानि पद्मिनो वश्चताभियात् ॥ 
खतत्ते कथितं देवि कवच्वं भुवि दुलभम् । 
फलम्धलजलं द्यक्ता पठेत् सं वत्र यदि ॥ 

पद्विनौ वश्रमायाति तदैव नगनन्दिनि। 
नेनैव विधानेन यः पठेत् कवचं परम् ॥ 
िष्णुलोकमवाप्रोति नान्यथा वचनं मम। 
संगोप्य पूजयेदिद्यां महाविद्यां वरानने ॥ 

्रकटाथेमिदं देवि कवचं प्रपठेत् खदा । 
महाविद्यां विना भद्रं यः प्रठेत् कवचं पिये.। 

सदैव सहसा भद्रं कुम्भौपाकं व्रजेत् प्रिये ॥” 
इति वासुदैवरदस्य राधातन्े रखकचिंशत् 
प्रटल; ॥ ) अय राधास्तोत्रम् । 

“स्तोचच्च खामवेदोक्तं प्रपठेत् भक्तपूम्चकम् । 
राधा रासेश्वरी रम्बा परमा च परात्मनः ॥ 

रासोद्धवा लश्यकान्ता छथ वत्तःस्थलस्थिता । 

छषाप्राखाधिदेवौ च महाविष्णप्र्धरपि ॥ 
स्था विष्णमाया च सव्यासव्य सनातनौ । 

त्रक्षस्वरू्पा परमा निलिप्नानिग्णा परा 

उन्दावनेश विजया यसुनातटवाखिनौ } 
गोलोकवासिनौ गोपौ गोपौश्रा गोपमादका। 

सानन्दा परमानन्दा नन्दनन्दनकामिनौ। 

इषभानुसुता शान्ता कान्ता पूगेतमस्य च ॥ 
काम्या कलावतौकन्धा तीधपूता सतौनिभा। 
सप्रनिंशच नामानि वेदोक्तानि शुभानि च॥ 
सारश्रूतानि पुण्यानि सत्वेनामसु नारद् 

यः; पठेन् खंयतः शुद्धो विष्णभक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
इवं निच्चलां लच्छी लावाति हरेः पदम् 

षइरिभक्ति हरेर्दास्यं लभते नात्र संशयः 

भक्तो ल्तजपेनेव स्लो्रसि हिभवैत् भुवम् । 
श्तोत्रसरणमाच्रेय जौ वन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
पदे पदेएखमेधस्य लभते निशितं फलम् । 

कोटिजन्माव्नितात् पापात् ब्रह्महव्याशतादपि। 
स्तोत्रसरणमाचरेण सुयते नात्र संश्रय; ॥ 

न्टतवत्छा काकवव्या मदह्ाबन्ध्या प्रयते। 

श्टणोति वषेमेकं या शुडा ल्लिग्धात्रभोजनौ ॥ 
श्टगोति मासमेकं य; सव्व{भीष्ट' लभेन्नरः । 
खामवेदे कुमार तमिन्यादइ कमलोद्धव; ॥” 

१४६ 
रामः 

इति नारदपष्चरातरे ज्ानाष्टतसारे दितीय- 

राच्नौ श्िवनारदसंवादे भक्तिन्नानकथयने 
ग्रीराधिकास्तोच्रं समाप्तम् ॥ 

राधाकान्त, पू, ( राधायाः कान्तः!) गरीरष्ण; 1 

यथा,-- 

(गोलोके हसः कछष्णो राधाकान्त; सनातनः 

गोपाङ्गेनादिभिर्थ॑क्तो इिभुजेर्गोपपाश्वेदेः॥ 
इति त्रस्मवेवत्त ब्रह्मखण्ड १७ अध्यायः ॥ 

राधातनयः, प, ( राधाया; खतपन्नाास्तनयः 
तया पालितत्वात् तथात्वम् । ) कणे;। एति 
खेमच्वन्द्रे कणेपन्ाये राधास॒तशन्ददश्ेनात् ॥ 

राधाभेदौ, [न् ] प, ( राधां घन्विचित्रमेदं भिन- 

त्तौति। भिद् + णिनिः!) अन्ुनः। इति भूरि- 
प्रयोगः ॥ 

राधावेधौ, [न् ] प, ( राधां धन्विचिच्रविशेषं 
विधातौति। वि् + णिनिः।) अनच्ननः। यथा, 

राधावैघौ किरौच्छेन्दिच्निष्ण; तद्यो नरः 
दृत्रलो गुडाकेशः सभद्रेशः कपिध्वजः 

बौभतसुः कणं लित्तस्य गाणौवें गाण्डिवं घनु; ॥” 

दति हेमचन््रः। ३.। ३७३ + 
राधासतः, पै, ( राघायाः तपना; स॒तः 1 ) 

कणे; । यथा.-- 
“वेदिना याज्ञसेनी च कणे खम्याधिपोणङ्गराट्। 
राधासुतोभकंतनयः कालण्न्तु तह नु; ॥* 

इति हेमचन्द्रः! ३। ३७५ ॥ 

( यथा, महाभारते । ८। ८६ ।३। 

«पश्य चैनं समायुक्तं रथं कणस्य पाणडव । 
खतवाजिसमायुक्तं युक्तं राधासुतेन च ॥” ) 

राधेयः, प, ( राघाया अपद्यमिति। राधा~+ 

“स्त्ौभ्यो एक् ।* ४।१।१२०। इति एक् । ) 

कणे; । इति चिकाखशरोषः ॥ ( यथा, महा- 
भारते। १।२१३४।११। 

“खूतपएुचस्तु राधेयो गुर" द्रौखमियात्तदा ॥* } 

राष्ट, चि, ( रप्यते इति । रप् + “आसुयुवपि- 

रपौतिं।*३।१।१२६। इति ण्यत् । ) कथ- 
नौयः। रपधातोः कम्मेणि ध्यणप्र्ययेन 
निष्यच्नः ॥ 

रामं, कौ, (रभ्यतेभनेनेति । रम् + चन् । } वास्त्- 
कम् । कुष्ठम् । इति मेदिनी । मे, २६॥ तमाल- 

पत्रम् । इति राजनिधैरटः ॥ ( नैशं तमः । 
यथा, ऋग्वेदे । १०।३।३। 

५सुप्रकेतेर्दा भिरम्िरविंतिन् 
रुग्रद्धिवगरभिराममस्यात् ।॥ 

भ्रामं छषावण श्रारं तमः अभ्यस्थाल्यायं 

होमकाले अभिभ्रूय तिष्ठति ।” दति तद्भाष्ये 
सायणः ॥) 

रामः,चि,(रमते इति। रम् + ण; । रम्यतेनेभेति। 

रम्+चञ् वा।) मनोन्नः। (वथा, इद्त्- 
संहितायाम् । १६ ।५। 

गावः प्रभूतपयसो नयनाभिरामा 
रामा रतैरविरतं रमयन्ति रामान् ॥” ) 

खित; । अखितः। इति मेदिनौ । मे, २८७ ॥ 

रामः 

रामः, प, (रमते इति! रम क्रौड्ायाम् + 
५“ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण; ।” ३ १।१४०। 

इति णः!) पररश्वरामः। स तु विष्णोरंशः 
जमदसिसुनेः पुचत्ेन वेतायुगादाववतौगेः 
रखुकविंश्रतिवारान् एयथिवौ नि;चच्ियामक- 

शोत । ( असौ णव समन्तपच्चक्े पश्च चचियः 
श्रो णितद्रदान् विधाय पिदन् सन्तपैयामास । 
यदुक्तं महाभारते । १।२।२-११। 

सौतिरुवाच । 
“श्टशध्वं मम भो विप्रा ब्रुवत कथाः शुभाः । 
खमन्तपष्चकास्यश्च श्रोतुमद्ेय सत्तमाः ॥ 
चेताद्वापरयोः सन्धौ रामः; शस्तश्टतंवरः । 
च्सछलन् पार्थिवं त्तं जघानामपंचोदितः 
सखम च्तच्सृत्घाद्य खवौर्थंणानलदतिः 

समन्तप्चके परश चकार रौधिरान् इदान् ॥ 
स तेषु रुधिराम्भःसु इदेषु करोधगच्छितः 
पितन् सन्तपेयामाख रुधिरेयेति नः श्रुतम् ॥ 
अथत्चौंकादयोटभ्येद्य पितरो राममब्रवन् । 
राम राम महाभाग प्रौता; सस्तव भागव ॥ 
च्यनय। पिद्टभक्या च विक्रमेण तव प्रभो । 

वरं ठणौव्व भद्रन्ते यमिच्छसि मदादाति ॥ 
राम उवाच । 

यदिमे पितरः प्रौता यदनुमराद्यता मयि। 

यच्च रोषाभिभूतेन चच्तसुत्वादितं मया ॥ 
तच्च प्ापान्मुच्ये?दमेष मे प्राधितो वरः 
इदाश्च तोयेभ्रूता मे भवेयु्भंवि विश्रुताः 

र्वं भविष्यतोद्येवं पितर स्तमधाहृवन् । 
तं मस्ति निषिषिधुस्ततः स विरराम इ ॥ 
तेषां समौपे यो देशो इदानां रुधिराम्भसाम् । 

समन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत् प्ररिकौर्षितम् ५ 

अस्यान्यह्धिवरणं परशुरामश्नन्टे श्यम् ॥#) 
राघवः। गरीरामचन््र;ः सच्च पूरेत्रह्मसखरूपः 
अयोध्याधिपतिदशरथराजतनयत्वेन चेतायुग- 
शेषै रावखादिवधाथेमवतीयः। बलदेवः । स 
तु अनन्तदेवो विष्योरंश्नः यदुवंश्ौयवसुदेव- 

पुत्तत्वेन दापरवुगान्ते कंसा दिवधाधेमवतीयं; । 
( चथा; भागवते । १।११।१७॥ 
«निशम्य प्रु्टमावान्तं वासुदेवो महामनाः । 
अक्रुरश्चोगरसेनश्च रामश्चादुतविक्रमः ॥” ) 
चयो रामा यथा, 

५“अधोरच्ाथ बाण महाकालौ प्रकौत्तितौ। 
भागेवो राघवो गोपच्ञयो रामाः; प्रकौ्िताः॥” 

इति बद्धिपुराणम्॥#॥ 

षरुणः;। चोटकः। पञ्रमेद;। इति मेदिनौ। 
मे, २८६॥ (रम् +भावै षन । रति;ः। यचा, 
भागवते। अ । ६।१४। 

“खन्न तापच्रयद्;ःखिताल्मा 
जिन्िद्यते ने खङुटुम्बरामः॥५ 

“खङकटुस्ने रामो रतियेस्य ।” इति तन्न 
गरीषरख्मौ ॥ ) रामशन्दस्य द्य॒त्पत्तिवेधा,-- 
“राशब्दो विश्ववचनो मच्चापौच्चरवाचकः। 
विश्वानामौच्रोयो दितेन रामः प्रकौततितः;+ 
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रमति रमया खाद्वं तेन रामं विदुन्दुधाः। 
रमाखां रमणस्थानं रामं रामषिदौो विदु; ॥ 
रा चेति लच्छोवश्वनो मञ्चापोशवरवाचकः। 

लच्प्रौपतिं गतिं रामं प्रवदन्ति मनौषिणः ॥ 

माचां सस्र दिथयानां सरणे यत् फलं लभेत् । 
तत् फलं लभते नूनं रामोच्ारयमाच्रतः \* 

इति ब्र्षपीवत्तं ग्रज्ञष्णजन्मखर् ११० अध्यायः ॥ 
{ तथा च अध्याह्मरामायये। १) ३। ४४। 

“चस्मिन् रमन्ते सुनयो विद्यया ज्ञानविक्चवे। 

तं गुदः प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि \” 

रखुततृक्नतराच्चषसवधटत्तान्तं विचा यदुक्त 
रामानुजेन तदाह । “च युद्धदिवसगणनायां 

कतकतौर्यो । पूमे सुषैलारोहणदिने ¦ 
"तदोग्समगमत् ख्यः सन्यया प्रतिरञ्जितः । 

पूथेचनद्रप्रदोप्ता च चपा समतिवततेते +" 
शलक्तं्ठदिनं चतुहेशौपूणिमान्यतरदिति 
ष्पम् । .वतः कछणाप्रतिपदि युद्वारम्भस्तस्या- 
नेव राज्रौ नागपाश्रवन्वतद्धिमोत्तौ। इहितो- 
यायां धृ्राचवधः। दतौयायां षदं दुस्य । 

चतुर््थामकम्यनस्य। पञ्चभ्यां प्रस्तरस्य । 
ष्यं रावणमभङ्गः। सप्तम्यां कुम्भके 
वधः; । अषटभ्यामतिकायादे; । नवनम्यामिन्र- 
जितो ब्रह्माच््रप्रयोगः। दश्रम्यां दिवा 

निकुम्भवधः। तद्वाचौ मकराश्चवधः। रका- 
द्श्यादिचयोट्श्यन्तदिनच्येख इन््रजिदघः। 

चतुर श्यां खलवलवधः। अमायां रावययुद्रा- 
रम्भतहधाविति प्डदशदिनानि सव्वे युद्ध 
मिति। अच्दं वक्तयम् । केयं छणाप्रतिपत् 

` भाष्यस्य वा चैचलष्णस्य व! । नादयः चेतरे 
 पष्यानन्नचग्योध्यातो बनं प्रति रामस्य प्रख्यान- 

मिति खर्मयोध्याकाखे । चेतरे पुष्य शुक 
„ अच्च खव तच्नापि नवम्बादिदिनचरये रषैति 

` स्यद्मेव च्योतिषादौ । तत्न नवमौरिक्तात्वाद- 
 भिषैकायोग्या दश्यन्येव तु पूगंलवाद्योग्या। 

रुग पेचशुकदश्म्यां परश्यानम्। तत्र माष- 
श्यामायां बुद्धषमाप्तौ तद्त्तरपष्ग्यां भर- 

 इाजाश्रमगमनम् । 

` प्प चतुरंग षप पष्बभ्यां लचगायजः। 
` भरद्ाजाश्रमं प्राप्य ववन्द नियतो स॒निम् ४ 

इति वच्यमाणत्वात् । तत्र नच चतुदेशवरष॑- 
 चछषमाप्षिरिति भगवतः प्रतिज्ञाहानि; पूरये 
चतुदश वे शदयक्तेरसक्गतिश्च । युद्धोत्तरं 

 तावत्कारं लङ्कायामवस्थानस्यालाभाच । चैच- 
 शुक्तपश्चन्यां तच्रागमनेपि प्डदिनन्यनतषेति 
 वद्वानित्तदवस्यैव । वडुत्तरदितौयदिने रवायो- 
` ध्थाप्रवेश्स्य लाभात् । अमान्तमानेन चेत्रल- 

 श्योत्तरपद््यां तदाश्रमगतावपि चतुद वषरेतो 
बडदिनाधिक्येन चतुदेशवषेखमापिदिनेग्योध्या- 

` नागमे “मया प्राया देया” इति भरतग्रतिज्ञा- 
निः साच प्रति्धा विच्रङ्रुटे रामसनिधा- 

 वि्योध्याकाखान्ते खदम् ! रतेन चेत्रलष्य- 
प्रतिपदि इुदारम्भस्तच्छटुक प्रतिपदि रादयञदार 
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ति तीर्थोँक्तद्ेचक्ष्यस्यद्यन्योएपि परास्तः । 
पूणि मान्तमानेन तियिबद्दादश्रमासै न्वध गणने 
पश्चदिनानां न्धुनलवात् । अमान्तमनिन चेच्र- 
छणाग्रष्यो वडहदिनाधिक्यम्। सावनमानेन 

वद्टयत्तरतरिशतः दिनै ैषेगणने तु ति चवद्वात् 
तच्र षड दिनाधिक्यन चतुदश्वषाणाच्तुरग्ी- 
अदहोराचटद्वया बहदिनन्यनतेव। किच मदा- 
भारते युधिष्धिरवनवासे चयोदशवघमिते 

किख्ित्कालादववागेव तेषां प्राकव्ये दुर्योधनेन 
तदसमाप्रौ रुषां प्राकख्येन पुनस्तावत्पथन्तं 
पुनरेतिवेनवासः कनैयो भविष्यतीति भौश्मः 
प्रद्यक्तं भोश्रवाक्यं विराटपव्छणि। 
“पर्वते पञ्चमे वर्भे डौ माखाबुपजायतः। 
खषामप्यधिका मासाः; प्रच च दादश्चपाः॥ 

चयोदशानां वर्षाणामिति मे धौयते मतिः । 
सव्व यथावच्चरितं यद्यदेभि; प्रतिश्रुतम् ॥ 
खुवमेतट्ध्रुवं ज्ञात्वा ततो बौोभत॒सरागतः । 
सर्ववे चैव मदाल्मानः स्वं धमभाथेको विदाः 
चेषां युधिष्टिरो राजा कसनाद्म्मपराप्रयुः 

इति। रख्वश्टशवदयवदहारनिबद्वदादशमासेरेव 
वधेगगनगा। अधिकमासगर्ना चोचितेव। 

रवष्ठाधिकमासलगणनायां धन्भाहानौ न्धायते 
च स्थिते कसाढामस्तानुषेच्चेत । भरतो वा 

तान्न गणयेत् । रखव्ामान्तमानेन चतुदंश्रै- 
याश्विनल्लष्छ। पूणिमान्तमानेन कारिकक्षयो 
ष्यं तल्छमाभ्निरि्यायाति । अन्यथा चेच 
शुक्लदशभ्यामारब्धस्य वनवासस्य ष्णां चतु- 
देशवषेखमापिने कथमप्युपपदते । तह्ृणने तु 
खुकादशरदिनन्धुनषखां मासानां चतुदश्वर्धेषु 
इद्वायुपपदयत खव सा । तसात् दादश्रसमाष्न- 
त्रं योदश किच्िद्धयतौते यररयकारूोक्ता- 
सखद्रौद्या फालगुनाष्म्यां रावछतस्ैताप- 
इारः। ततश्तुदे किञ्विद्धयतीते रामस्य 
लद्ाखमीपगमनम् । वेते दशमो मासोडौ 
तु शेषौ वङ्गमेति सौतोक्तिः खावनमानेन 
खद्धरणदिनतः कालगगनया । तच्च पूय चन्द्र- 
प्रदीप्रा चैति रामोन्या पौषनश्रक्ग चतुद श्यां प्रणि 
मायां वा चिक्टश्रिखरप्राप्रौ रामस्य । किच्च 
हनमतो लङ्काप्रवेश्योत्तरं सीतादशेनकाले 

हिमब्पायेन च शौतरश्सिरभ्यस्थितो नेक- 

खषसरग्सिरिति वाक्येन हौ मासौ रचिवथौ 
मे योभ्वधिस्तं मया छत इति र्ावखवाक्यन 
मागेशुक्गदश्रभ्यत्तरं नमतो लङ्का प्रवेशो दिन 
इयान््ररे लभ्यति इति निरूपितं सग्दरकाष्छ। 
ततो मागलष्णाषम्यां राच वप्रस्थानस्यग्च्ोक्त- 

खेन पौषपूथिमात्वमेवौन्वितं तत्प्रापिदिगष्य । 
तो दश पञ्चदिनानि सेनाजिवेशदूतप्रेषणादिना 
गतानि । सतो युद्ारम्भस्तच्र तदारभ्य भाद्र 

श्रावणोभथामान्तं लङ्ापएुराद् बहिः सेनधोः 

सङ्कुलं युम् । ततो बहुराच्चसच्चयेख भोता 
राश्चसा कङ्गा प्रविष्टा इवि तदिनेणदहारः। 

तदुसषश्प्रतिप्रदि राचाविदधनणितृश्चतश्रर्वन्व 
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स्त्यादि। अतणव ग्ररबन्धवद्धराघवदृश्रनकाले 
सौतावाक्यम् । तोत्वां सागरमत्तोभ्यं भ्रातरौ 
गोव्यदे इताविति। अनेन वद्दिनयुद्वं वहधर 

रात्तसेषु त्षयितेषु यथप्रकतिप्रयरूपेप्व्यल्पाव- 

श्ट सेन्यं तयोः श्ररवन्ध इति लभ्यते) तयः 

अयते सुमहान् कालः ए्यानस्य मदावहे 

कुम्भकणस्यति रावणोक्रवा सास्यतत्निद्राया 
षरम(साधिक्रवप्रतोतेरष्येवमेवो चितम् । निरू- 
पितश्ेतत् प्राक् । सेतुबन्धादिरत्तान्तं तवं न् 

लानौषे इति कुम्भकर्णम्यति रावणोक्ा पूव 

मन््रकरणोत्तरं मध्ये जागरणाभावस्य प्रतौतेः। 
किच। शरबन्वनदिनं न कछ्षप्रतिपत् । तस्या 

पूणिमोत्तरत्वेन सम्पशंरात्रौ चनद्रसत्तया तस्स 
समसि दास्ये दद्याद्ाक्तरसङ्गत्यापत्तेरतः सा 

श्ुक्ञप्रतिपद्राच्या। रवश्वामान्तपन्तमाच्रं बु 

मिदययस्याद्यन्तमसङ्गव्यापत्तिः। यत्तु अमायामेव 

रावणवधं दति तत्तु न युक्तम् । इन्द्रनदधो- 
त्रम् । 

“अभ्यत्थानं तमदोव छषापन्च चतुद श्यम् । 
छत्वा निग्याद्यमा वास्यां विजयाय वलेटतः 

दति रावगस्यति सुपाश्ेस्योक्या । ष्वतुदेश्यां 

राबणप्रषितबलवधोत्तरममायां निगेतरावशेन 

रामलच्चणवो्ह्े रात्रौ लष्य्रगस्य शक्ति- 
चघातोत्तरं रावणलङ्काप्रवेशस्योक्ततया ततो 

-लच्छणच्विकित॒सोत्तरं पुना रामरावण्वुष्ठस्य 
वाद््किनैव ्यसुक्ततया तदसम्भवात् । 
किञच। आदिबद्धदयस्यादि्य' प्रच्छ जरं 

परं हषमवाप्रवानिश्चनेन खथदशंनोत्तरं 
जपरस्योक्ततया , रावशमरयोत्तरं स्थिर प्रभ- 

खाभ्यभवदिवाकर दलयुक्ा दिवा तह्ृघप्रतो्या 
च चिरकालयुद्लोत्तरं लच्छयणे श्क्तिघातस्य 
तदथमोषधौपन्धतानयनस्य चोक्तल्वेनामाराचौ 
शक्तिघातप्रतौ्या रणाद्रावणापगमस्य प्रतौग्या 
च तद्विरोधात् । तथा पादी । 
“ततो जश्न महायुद्धं सङ्कुलं कपिरच्चसाम् । 
मध्याद् प्रथमं युद्धं प्रारयं प्रतिपद्यभूत् ॥` 
प्रतिपदि शुक्लप्रतिपदोगयर्थः । उक्तय॒क्ते; । 
"ततो निशि समागम्य मायावौ शक्रलिदट् बलौ । 

बवन्ध नागपापनैस्तौ राधवौ च हरित्रजान् ॥" 
ततः चिरकालसङ्कलयुद्धोत्तरम् । अन्धया तस्यां 

जिश्रौद्येव वदेत् । असे दितौयेएद्धि षटयामिति 
चोका दारे तमसौति रामायणोक्ा च 

भाद्रश्चावणोभयमामो त्तर प्रतिषद्येतदिति बोध्यम्। 
प नतेयस्तदाभ्येद्य तानि चास्त्राणयमोचयत् । 
हितौयेभ्डनि घल््रात्तं हनमान्निलघान वे ॥ 

ततय? वच्दश् खड गाखिच्छछद श्वाङ्गदः । 
नमान् भूयश्चतुथेःइन्धकम्पनम् ॥ 

प्रहस्तं पश्चभोतिश्यां गोलच्िच्छदमहं नि । 
रावणः परिशरूतोभ्भूत् षद्धयां रामेख घन्विवा ॥ 
अथ लषः खरः खिप्नः कुम्भके घटोदरम् । 
पवेलसहरवावान्धएवनासेरगोधयत् । 
चचान तं कुष्भकयं रामः सप्रमवासरे # 
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इड दोधनं दिनदयेन । तं बोधितं कुम्भकमेम् । 
मप्रमवासरे बोधनोत्तरं सप्रमवासरे इयथः । 
यत॒तु बोधनं षष्टं राचौ सप्रम्याद्येतदध रति 
तन्न । तद्ल्याप्रने उक्तस्यातिप्रयासस्य राचि- 

माच्रेणासम्भवात् | 
खप्रभवा रावणमन्दिरिस्यातिभास्वरत्ववणं- 

नैन मन्तादिना सप्तभ्यां युद्ासम्भवात्। इन्द्र 

जितो दिनत्रयेण वधोटस्य यामषट्केने्यस्या- 
सङ्गतत्वाच्च। खव भाद्रपूणिंमायामेतदधः । 

. 'जघ्रान लव्यमणोभ्न्यद्यारलतिकायं दशास्यजम् । 

बवन्धान्धेदा रिन्द्रारिबेस्लास्सण रमौ कपीन् ॥ 
नमता समानीतो महौ घधमदहोधरः । 
तस्यशनिलस्मण वशात् स रुते ससुत्यिताः॥ 

वच्न्येदयु; कपिराट् कुम्भं निकुम्भं बायुनोवधोत्। 
नस्यं निशि रघुखष्टो जघान मकरेचणम् 1 
मयास्मैतावधश्चक्र शक्रजिद्रणण्द्धनि। 

तेन खित्नोगभवद्राम चाश्वस्तो लच्छणेन सः। 
चयोदश्ाडे सौमित्िस्तिदिनं योधयन् बलो ! 
जघान शक्रजेतारं रामध्यानेन हेतुना ॥ 
अन्येदुः अन्धेषु दिवसेषु । अचरातिकाययहशं 

चिशिरोरेवान्तकनरान्तकमद्दोदरमहापार््बो- 

प्लत्तणम्। लच्यणम्रहणमङ्गदहनमतोरष्टप- 
स्च्चगम् । रवं षड़भिदिन; षां वधः 

परूव्ब क्रमेण व तद्धोक्तः । च्यन्यदः; सप्रम्याम् । 

पञ्तानयनमद्म्याम् । अग्यदानेवम्बाम् । तस्यां 

निशि नवमौराच्ौ तदन्ते मायासौतावधः 
ततो दश्मौचतुयेयाममारभ्य चयोदश्यीचतुधे- 

यामपन्तमिन््रजिदधः। 

ततोएवधीन्मलबलश्तु द् श्यां रघद्र ष्ः 

दर्शँभ्य नियौ राना वोह रामेण संयुगे ॥ 
चचतुरङ्गबलः; साद्व मन्त्िभिदे गकन्धरः 

कचचामरसयुक्तः सव्धाभरणभरूषितः ॥ 

मद्धारथगतो दारादृत्तरान्निखयौ बद्दिः। 
च्ागतो रत्तसां राना ब्रह्मघ्नो देवकण्टकः ॥ 
यों रघुवरेणेति शुश्रुवे कलदष्वनिः। 

तच युद्ध समभवहानराणाच् रच्चसाम् ॥ 

रामरावण्योद्येव तथा सौमिचिणा सद ॥ 
्रक्तिश्विच्ेप षंक्रद्वः सोग्नुजं प्रति रावणः । 
वश्चखा धारयामास सौमिचिस्तां वियद्ताम् . 
तया स बाध्यमानः सन् पपात धरणौतले ॥ 

इनूमता जौवितोभभू रोषध्यानयनात् पुनः । 
ततः क्रद्लो म्ातैजा राषवो राचसान्तकः ॥ 
जघान रात्षषान् खन्वान् शरै, कालान्तको- 

पमैः । 
भयात् प्रदुद्राव र्णे लङ्कां प्रति निशाचरः ॥ 

चगद्राममयं पश्यनिर्गेदात् खण्डं विशत् । 
निङ्गभ्भिलां ततः प्राप्य होमश्च जिगोषया ॥ 
ध्वं षितं वानरेजरे्तदभिचारात्मकं रिपोः । 
एनरुत्थाय पौलस्त्यो रामेण सद योधितुम् ॥ 
दिं स्यन्दनसारद्य राचसेनिंयौ बद्डिः॥ 
दरदं निगंमनमाश्िनशुक्ञप्रतिपदि। 

“तवः; श्रतमखो दिथ' रथं इश श्वसं युतम् । 

रावरमन्दिरिगसनकाले, 
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रामः 

राघवाय खखतेन प्रेषयामास भक्तिमान् ॥ 
तन्तु मातलिनानौतमारुद्य रथसत्तमम् । 

सलृयमानः सरगरै यंयु तेन रचसा ॥ 
ततो युद्ध मभूहोरं रामराघवयोम्मइत् । 

सप्राद्धिकमद्धोरातरं शस््रास्वैरतिभौषेरिति॥' 
ततो मातलिरथागमनद्नोत्तरम्। रवच् 

नवम्यां तद्ध; । तदुक्तं कालिकापुराये। 

‹रामस्यानुग्रहाथं पै रावण्य वधाय श्। 
राचरावैव म्ादेवौ ब्रह्मणा बोधिता पुरा॥ 
ततस्तु व्यक्तनिद्राः सा मन्दायामाश्विनेएसिति। 

जगाम नगरीं लङ्क यच्रासीद्राघवः एुरा॥' 

च्रागत इति ओषः इदष्ठागमनं राच्रयन्ते 
तदैव मातलिरथागमनम् । 
“तच गत्वा महादेवी तदा तौ रामलच्छसौ | 
युद्धेन योजयामाख सखयमन्तद्हिताम्बिका १ 
राचसानां वानरायां जग्ध्वा सा मांसश्येखि- 

तम् ¦ 

रामरावण्योयंदं सप्राहं सा न्ययौजयत् ॥ 

तोते सप्रे राचे नवम्यां रावथं ततः। 
रामेण घातयामाख महामाया जगग्भयौ ॥ 

यावत्तयो; खयं ठेवो युदकेलिसदेच्चत । 

तावत्त अष्टराचाखि खन्वद्वः सपूचिता४ 

जनिते रावशे वौरे नवम्यां सकले; सरै ॥ 

विश्चेषपूनां दुर्मायाश्चक्रं लोकपितामदः 
खक; सरे रि्यस्य सदेति शेषः । 
'रामरावणवारीस्तु यु श्वावेच्य भी तिदम् । 

दतौयावान्तु लङ्कायाः पूर्न्वोत्तिरदिशि स्थितम् । 

सखातिनत्तच्युक्तायां भौतं सुरबलं महत् । 

श्रान्त्यथ वारयामास देवेन्द्र वचनाद्रे; ॥ 

शान्तये भवशन्त धम् । 
“तत्तु अवॐे नाथ दशम्वां चङ्क शुभाम् । 

विद्न्य चक्र शान्त्यथे बलनौराजनं इरि; ॥' 
रिपएजनितभवग्रान्त्यथमिव्यधेः । 
“नौराजितबलः शक्रस्तत्र रामं सलच्छाशम् । 
सम्भाष्य प्रययौ स्मे सद देप; शन्वौ पति; ॥ 
इति उत्तं पुरा कल्यं मनोः सखायम्भवेगन्तरे । 

पुरा कल्प यथा त्तं प्रतिकल्पं तथेव तु ॥ 

प्रवर्तेते स्वयं देवौ रेव्यानां गा्रनायवरे। 
स्वायम्भवमन्वन्तररूपे पुरा कर्ये इथे; । 
प्रतिकल्प' प्रतिमनन्तरमिखधे;। जलद्चवशामा- 
न्येन तच्रुपि कल्यद्यवद्वारात् । 

प्रतिकल्य' भवेद्रामो रावखच्चापि राचसः। 

तयैव जावते युद्ध" तदेव विदश्रागमः ॥ 
रवं रामखद्धस्चाणि रावणानां तयेव व । 
भवितब्धानि भूतानि तेषु देवौ प्रवर्तेते ॥ 
ताँ पूजन्ति स॒राः सव्व बलं नौराजयन्ति च। 
तथेव श्व नराः षव्व कुणः पूजां यथाविधि ॥ 

बलनोराजनं राजा कुाद् बलविद्वये ॥*इति। 
यश्च ब्रह्मवोधिता मदारैवौ अमौ प्रविष्टा 
सौतेव भगवच्छक्तिरूपेति प्रतिभाति । अत्व 
जर्ामवत्त प्रथमे५प्र विभागे । प्रतिकण्प" विष्छो- 
रितं कोडश्मिति नारदपश्रे ब्रह्षवाक्यम। 

रामः 

ख रव भगवान्ननं प्रतिमन्वन्तरं सुने! 

बधाय दुष्टृद्यानां भूमिभारकतां सुवि॥ 

कलिह्वापरयोः सन्धौ भविष्यति न शंशय; 
प्रतिकल्य" त्वेकमेव भविष्यति न संश्रयः ॥» इति। 

सषसश्नत्वो रामोए्पि भविता ब्रक्षणो दिने 
दति ब्रह्मपर वर्ते" प्रथमविभागस्ये राधां प्रति 
छष्णवाक्ये। दिने इति जातावेकवचनम् ।` 
दिनेष्वि्यथे;। पून्बे प्रतिमन्वन्तरमिदयक्तेः 
प्रतिचतुर्य॑गं रामाद्यवतार एति तुन युक्तम् । 
तुन्विप्रतितमचतु्य॑गे रामाघतारस्याशटा- 
विंश्रतितमचतुयुगे छव्छावतारस्य हरिवंशे परा- 
शान्तरे च प्रसिहत्वादिति दिक् । अभ्िविश्य-, 

रामावणमिति प्रसिष्ठम्र्येषु; 

रामः पष्छददे वधं षड़वषामपि मिलन् । 
उपयेमे त्वयोध्यायां इादशान्दालुवाखसखः॥ 
खप्तरविंश् तिमे वधं वनवाखमकख्पयत् । 
अषद् तु वर्षाणि सौतायास्तु तदाभवन् ॥ 

चिरा्रसदकादारखतर्येएद्धि फलाश्रनः। 
पश्चमे चिचकूटेतु रामो वासमकारयत् ॥ 

चथ चयोदशे वधं पष्ठवच्यां महामनाः 
रामो विरूपयामास चोरा भूपेषखां वने ॥ 
वतो साचे सिताष्भ्वां सदत टब्दसंज्रके। ` 
राघवाभ्यां विना सौतं जहार दशकन्धर; \* ` 

माधे जुक्चतुदेामिति पाठान्तरम् । 
(मामंसुक्लदशम्यान्तु वसन्तौ रावणालये, ` 
खम्पातिदश्रमे माते याचस्छौ वानरेषु ताम् ॥ 

। 

रुकादश्यां महेन्द्रात् पुञ्जवै शतयोजनम् । 
तद्राचिश्ेषे लौताया दशरनं हि इनमतः 
इाद्श्यां शिंशपाटच्चे नमान् प्रथवख्थितः 

तस्यां निशायां सौतायां विश्वासालापखत्- 
कथाः॥ ‡ 

श्च्ाटिभिच््रयोदश्यां ततो युद्धमवर्तत । { 
बधो द्यच्चकुमारस्य वनविष्वंखनं तथ! ॥ 1 

त्र्याय चतुदेश्यां बह; शक्रजिता कपि; । ` 
बद्धिना पुच्छयुक्तेनः लङ्काया ददनं तया ॥ । 
पौगेमासौ' महेन्द्राद्रौ पुनरागमनं कषेः । 
मार्गा चितप्रतिपदः पष्चभिः पथि वाषरै; ॥ 
एगरागम्य षष्२द् ध्वस्तं मधुवनखतैः। 
सखप्रम्यां प्र्यभिन्नानदानं शुहिनिवैदनम्\+ 

अष्टम्यत्तरफल् गुन्वां सुदत्त विजयाभिधे। ध 

मध्यं प्राप्रे ष्हसांशौ प्रस्थानं राघवस्य तु! 
वाखरे सप्तमेऽम्भोधौ स्छन्धावारनिषेशननम्॥ 
पौषशुक्ञप्रतिपदस्ततौया यावद्वै; । 
उपस्थानं खसे न्यस्य राघवस्य बभरूव ह ॥ ॥ 
विभीषयञ्तुष्यां वे रामेण स सङ्गत;ः। 
ससुद्रतरणार्थाय पश्चभ्यां मन्त उह्मः ॥ ४ 
प्रायोपतेश्नष्वक्रं रामो दिनच्तुषटयम् । & 
खसुद्रवरलाभश् सेतूपायप्रकोैनम् ॥ ॥ 
खेतोदं शम्बामारम्भस्तरयोदश्यां समापनम् । 
चतुद ध्यां सवैलासे रामः सेनं श्यवेश्रयत् ॥ 
पौयंमास्यां हितौयान्तं चिदिनेः खेन्यतारणम् 
हृतौयाया दश्रस्वन्तं मन्तो युल्मनिवैश्रने ॥ 

4 

| 

2 

॥ 
॥ 
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सुकसारण्योः सेन्यप्रापिरेकाईे दिने। 
मतै चितायां दादश्वां सेन्धसंस्या छता तु व 
खारओेन कपौनान्तु खाराखारोपवयंनम् । 
चवोदश्यादामां यावक्षक्कायां दिवसेख्िभिः 
रावणः सन्धं स्यानं रणायोत्या इनं तथा । 
ययावथाङ्दो दौदयं माचशुक्ञादिवासरे ॥ 

माघणशुक्ञदितोयादिदिने; सप्तभिरेव तु। 
रच्चसां वानराणाञ्च युद्धमासीत् सद्ारुणम् ॥ 

माचशुक्लनषम्यान्तु राच्राविन्द्रजिता रये। 

 शामलच्यणयोनांगाशोनन्यो बभूव इ ॥ 
| ( मागपा्नविमोच्चाधं दश्यभ्यां गरडोएभ्यगात् । 

अच्रावहारः; कथितो टशम्यादिदिनदयम् ॥ 

इादश्यामाञ्चनेयेन धन्नात्चस्य वघ, छतः 

चयोदश्यान्तु तेनेव निदतोगकम्यनो रये ॥ 
माघशुक्ञचतुद् श्यां यावत् छष्णादिवाखरम् । 

जिदिनेग प्रइस्तस्य नोलेन विहितोप्वधः॥ 

4 । माघावितदितौयायाश्चतुयन्तन्तरिभिदितेः । 
रामे तुस॒खे द्वं रावो द्ावितो रात् ॥ 
पञ्चम्बाख्टमो यावद्रावेन प्रबोधितः 

भकशे; खसुत्तसो तावटूयु्वश्तुदिनम् ॥ 
शम्भकर्थो दिने; षड् भिन्नेवम्यास्तु चतुद रौम् । 
रामे निहतो युद्धे बहवानरभच्चकः॥ 
अमावास्यादिने शोकादवदारो बभूव इ। 
कालगुवादिप्रतिपदच्तुथ्यन्तदिनैस्ततः ; 

 नरान्तकप्रभ्टतयो निहताः पच्च राक्षसा, 

| परश्वन्या; सप्तमो यावदतिकायवधच््ाहात् ॥ 
अष्टम्या इादश्रौ यावन्ितौ दिनपञ्चकात् । 

 निङ्जम्भङुम्भातूवन्तु मकराचखतुदिेः 
 फाशगुगस्य हवितौयार्यां छ्य शक्रजिता 

१ जितम् । 

 इतोगायास्तु सप्तभ्यां हरयः पश्चवासरात् ॥ 
 अआषध्यानयने ययास्तदासोदवष्टारकः। 

 अष्पयन तो बुद्धे विन्नितोऽभिचरन् क्रमात् । 
 चतुदेष्यां दश्रौवरणदोच्ाविधिः कमात् ॥ 

अमावास्यां ययौ वोरो बद्वाय दश्रकन्धरः 
चेजसुकाप्रतिपदः पञ्चमो दिनपश्वकेः ॥ 
रावणस्य प्रधानानां युध्यतामभवत् चयः 

 चेचष्यष्मौ यावन्द्धापाादमारगम् ॥ 
 चेजरशु्नवम्यानु सौमित; शरत्तिमेदनम् । 
॥ डोशादरिराञ्जनेयेन लच्यणायैसुपाहतः ॥ 
 इशग्यामवहारोगभूवाच्ौ दं इृरचसोः । 

शकादणष्लान्तु रामाय रयो मातक्षिखारयिः ॥ 

अषटाद्श्दिने रामो रेरे रावं वधौत्। 
दइादष्लाः शक्पचस्यै यावत् छष्यचतुदं एम् ॥ 

 माषशुहितौयायाचेचक्वाचतुरं भौम । 
अशाशौतिरिनं युं मध्ये पष्डदशाषकम् ॥ 

१ उअद्वावहारः संयामस्जिचप्ततिदिनान्भूत् 
संस्कारो रावयादौनाममावाख्यादिने४भवत् ॥ 

` वेश्राखादितिषौ रामः सुषेलं पएनरागतः 
 अभिषिह्लो हितौयायां लङ्काराण्यो विभौषणः \ 

खौतागुद्धिसतृतोयायां देवेभ्यो वरकम्भनम् । 
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वै ्राखस्य चतुर्था रामः पष्यकमास्थितः ॥ 
पू चपुरं थे वं पषवन्यां माधवस्य तु । 
भरदाजाअमं रामः खखौतः एनरागमत् ४ 

नन्दियामे तु ष्या रे भरतेन षमागमः। 
खप्रम्यामभि पिक्तोमखावयोध्यायां रवूत्तमः॥ 

जानक रामसशिता रावखस्य निवेश्रमे। 
मनुमासान् श्थिता पश्चदश्वाखरसंयुतेति ॥' 
यत्तु स्वां अनिशितप्रामार्यम् । 
पुराणादिषिरोधात् । इदं कर्पाम्तरविषयमिति 
न युक्तम् । तह्िरोषादेव। तसात् क्रियाविरोधे 

परायेष उपसंहार खव ाथ्यः। शाखा- 
म्तरोक्ताङ्गोपखं हारवत् । यथा कुभ्भकगेवधो- 
रच रामेणोक्तो भारते लच्छथेन तादद्चे विषये 

नतु कल्यभेदेन यवसा जश्लविषये रखवतु 

इरिवेशोक्ता सेति बोध्यम् ।*इति ग्रीरामायण- 

तौलके लाका ११० सगं; । ) तस्य परि- 
पूयेतमलवं यथा,-- 
«ख्व चांशकलाः पसः छष्यस्तु भगवान् 

स्वयम् । 
परिपरेतमो रामो ब्रह्मशापात् खविष्छत; ॥* 
इति जश्पे वत्तं श्रोढष्यजनग्भखण्डे ९१६ अध्यायः ॥ 
अथ ओराममन्त्राः। 
“अनन्तोएसयाखनः चेन्डरन्बौजं रामाय न्मु; । 

षड्कच्रोभ्यमादिष्टो भजतां कामदो मजु; ॥*# 
तस्य तारकव्रक्षमन््ो यया,+-- ` 

^ सर्नषां राममन््राणां मन््रराजः षड्दरः । 
तारकत्र्च चेलयक्तं तेन पूजा प्रश्रस्यते ५ 
तन्मन्नञ्च रां रामाय खादहा। इति रामा- 
श्वैनचन्दरिकायाम् & पटलः॥ अस्य पूजा- 
प्रयोगः । प्रातःछ्द्यादि तेव्णवोक्तपीटन्धासान्तं 
कम्मे विधाय ऋष्यादिन्यास कुात् । शिरसि 

ॐ जश्च ऋषये नमः । सुखे गायच्रौच्छन्दसे 

नमः; । छदि ग्रीरामाय टैवतायं नमः| ततः 

कराङ्गन्ासौ । रां अङ्कुङाभ्यां नमः। रीं 
तच्नेनौभ्यां खाइ । रू` मध्यमाभ्यां वषट् । रं 

अनामिकाभ्यां इम् । रौ कनिष्ठाभ्यां वौषट् । 
र; करतलषटडाभ्यां फट । खं हदयादिषठ । 

सतो मन्रनधाखः। नद्चरन्व रां गमः। भूमध्य 
शा नमः। इदि मा ममः ॥ नाभौ य नमः 
लिङ्गेन नमः॥ पादयोमे नमः। वतो खक्ति- 
पञ्जरादिविधिं विधाय देवं ध्यायेत् । 

^“ कालाम्मोघरकान्तिकान्तमनिश्ं बौराखनाध्या- 
सिगं 

श्रा ज्ञानगम्यो दघानमपरं दस्तास्बुजं जानि । 

सौतां पाण्वेगतां खरोखडकरां विदुन्निभां राघवं 
पश्यन्तं सकुटाङ्गदादिषिविधाकण्योष्णुलाब्गं 

भे ॥* 

श्वं ध्यात्वा मानसे; संपूज्य श्धस्थापगं 
धात् वतः; पौठपूनां विधाय वैश्य 

बोक्तपौठश्रक्तौः पौटमङुख्च संपूज्य पुगर््याला 
वादनादिपश्चपुष्याञ्जलिदानप्रन्तं विधाया- 

बरयपूणामारमेत् । यथा देवदामपान्रं ओरी 
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सीतावर नमः। अये ॐ शङ्खाय मम; । 
दच्िणवामपाश्वेयोः ॐ शरेभ्यो नमः। ॐ 
चापाय नमः तद्दि; केशरे अस्यादिकोशे 

मध्ये दिच्लु च रां हृदयाय नमः। श्यादिना 
षडङ्गानि पूजयेत् । ततो दशेषु प्ूनवादिदिच्चु 
ॐ हनुमते नमः । ॐ सुमौवाय नमः । ॐ 

भरताय नमः;। ॐ विभीषणाय नम; । ॐ 

सच्छणाय नमः! ॐ अङ्गदाय नम; । ॐ शच 

घ्नाय नमः। ॐ जाम्बुवते नमः। दलागेषु 
ॐ खष्टाय नम; । ॐ जयन्ताव नमः । ॐ 
विजयाय नमः। ॐ सुराय नमः । ॐ राद 

वद्वंनाय नमः । ॐ अकोपाय नमः । ॐ घम्भ- 
पालाय नमः । ॐ सुमन््ाय नमः। तदद्ि- 

रिन्रादौन् वच्यादौँच पूजयेत् । ततो धुूपादि- 
विसव्ननान्तं कम्भ समापयेत् ॥ #॥ अद्य 
परञ्चरणं षड़लच्जपः। तथा च । 
“तुलं नपेन्मन्तरं दशांशं कमले; शुमैः । 
शुहयादचते बद्धौ जाषणान् भोजयेत्ततः ६५ 
अयं मन्त; षड् विधः । तधा च। 
^खकामशक्तिवाकलच्यौताराद्यः पश्चवणेकः; । 
षड्च्चरः षड विधः स्यात् चतुव्येगेफलप्रदः ॥ 
जदा सम्मोहन: शक्तिदेश्विखाग्धभिरुच्यते ) 
अगस्यः ओरी शिवः पोक्तो स॒नयो५ क्रमादिमे १ 
अथवा कामबोजादेवि्ामिच्नो सुनि्मनोः। 
छन्दो गायच्चौसं च श्रीरामश्धेष देवता + 
ध्यानपूजादिकं समब पूञ्वच् खमा वरेत् ॥” 
तथा । 
“जानक वह्लभं उएन्तं वद्या हमादिकम् । 
दशात्तरोऽ्यं मन्त स्याह शिडस्तु ऋषिषिराट्॥ 
इन्दस्तु देवता रामः सौतापाणिपरियहः। 
खदा बौलं दिठः; शक्तिः कामेनाङ्गक्रिया मता॥ 
शिरोललाटभमध्यतालुकण्टयु द्यपि । 

नाभ्यरजानुपारेषठ टशवर्णान् न्यसेन्मनो; ५१६ 
ततो ध्यानम् । 
«अयोध्यानगरे चिचरनसौवशेमश्छयपे । 
मन्दार पुष्येराबह्न विताने तोरणा शिते ॥ 
विं हासनसमारूपएं एव्यकोपरि राघवम् । 

रचोभिष्ेरिभिरदेद दिखयानगते; शुमेः ४ 
खंस्तयमानं सनिभिगं न्वन्वे; परिशोभितम् । 

सौतालङ्कुतवामाङ्गं लच्येगोपश्योभितम् ४ 
्रसामं प्रसन्नवदनं खञ्जाभरणभ्रूषितम् । 

ध्यायसेवं जपेन्मन्तं व्चेखचच मनन्दधोः; ॥ 
च्पन्यत् सन्ये पूम्ववत् ॥ # ॥ 
^ बद्धिर्ना रायशेनाप्यी जठर; केवत रुव च । 

हइयत्तरो मन्वराजोप्यं खन्भाभौदरुफलप्रदः ॥ 
ओीमाया मन्सयेकेकबोनादन्तगतो मजु । 
श्वतुव्धशे; स शव स्यात् षड् वों वाच्ितप्रदः $ 
खाहान्तो ङं परक्कमो वा ममोभ्नोवा 

भवैग्मदुः ॥” 

तथा । 
“तारमायारमागङ्ग बाकखवौनेखु षड् विः । 
चप्चसो मज्रराजः सात् षनयाभोदषलप्रद्ः ॥ 
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इाशरश्चन्रभद्रान्तो चन्रोभयं चतुरचचरः। 
रामाय इन्मनु; प्रोक्तो मन्त. पचाच्चरः पररः ॥ 

पश्चाशन्ादटकावरेः प्रदेकपूब्यको मनुः । 
शष्योवाकमन्मथादिश्चं ताराद्यः स्यादनेकधा॥ 
तेन चंराम। आं राम । इन्यादि चाचरः। 

तथा लच्यौवाक्मन्छथादौनामनग्यतमदानेणपि 
च्चचरः। तेन शी राम । रेँराम। लौं 

` रामरष्ति। 

भवद्धिस्यं शयनं विष्योर द्वच विभूषितम् । 
रुकाच्चरो मनुः प्रोक्तो मन्तराजः सुरहमः ॥ 
जदा स॒निः स्याद्गायत्नौ छन्दो रामस्तु 

देवता ॥*#॥ 

रुकाशच्चरे तु इादशलश्षजपः परञ्चरणम् । 
तथा च । भानुलक्तं जपेन्मन्त्रं इति वच्चनात् 
अन्येषां षड्लचचप इति विश्रेषः । ध्यानपूना- 
दिकं षड्क्वरवत् \#\ अथ ग्रीरामचन्ध- 

प्रयोगः 

जातौप्र्ने व्लंहयादिन्दिरावाप्रये नरः 
लातौप्रनेन्नं हंयाचन्दनाम्भःखसुचितः ॥ 
राजवश्याय कमलेघनधान्पादिखम्यद्ः । 

नौलोत्यलानां होमेन वशयेदखिलं जगत् ॥ 

विख प्रे च्छंहूयादिन्दिरावाप्रये नरः 
दूाहोमेन दोर्वायुभेवेष्मन््रो निरामयः ॥ 

रक्तोत्यलइतान्भन््ौ धनमाप्नोति वाञ्डितम् । 

मेधाकानेन होतयं पलाश्कुसुमेच्ररः 

तच्जप्रमम्भः प्रपिवैत् कविभंबति बह्मरात् । 
तन्मिशितान्न सुञ्जौत मडहइदारोम्यवद्धेनम् \५४॥ 
चथ ओरीरामचन््रस्लोचम् । 

ओीडनमानुवाच) 

तिरश्चामपि राजेति खमवायं समोयुषाम् । 

यथा सुसौवसुख्यानां यस्तसुय नमाम्बदम् ॥ 

सलछलदेव प्रपन्नाय विशिष्टा्ेव यत् प्रियम् । 
विभौषखायाचितटे यन्तं बौर नमाम्यद्म् ॥ 

यो मदान् पूजितो थापौ महाः करुया- 
ज्टतम् । 

स्तुतं जटायुना येन महाविष्य, नमाम्यहम् ॥ 

तैजसाप्यायिता यस्य ज्वलन्ति च्वलनाट्यः । 

प्रकाशते खतन््रो यस्तं ज्वलन्तं नमाम्यहम् ॥ 

सव्यतोसखता येन लौलया दश्रिंता रथे । 
राचचेश्वरयोधानां तं वन्दे सब्यतोसुखम् ॥ 
जृभावन्तु प्रपन्नानां नत्ति च यथा वृषु । 

सिंहः सत्वभ्विवोतलशस्तं बृसिं हं नमाम्यद्धम् ॥ 
यसाद्धिभ्यति वाता कंञ्वलनेन्द्रा; सन्टत्यवः। 

भियं धिमोति पापानां भौषणं तं नमाम्यद्म् ॥ 

परस्य योम्यतापेच्तारद्ितो निव्मङ्गलम् । 
ददाखेव निजौदाथाट्यत्तं भद्रं बमाभ्बद्म् ॥ 
योषु निजदासानां मारयव्यखिकेष्दः । 

सज्रोदाद्तयो बहगो चटययुन्ड्य नमाग्बद्म् ॥ 
अत्पादपद्मप्रणतो भवेदुत्तमपूरषः। 
तमीशं सदेवानां गमनौयं नमाभ्यश्म् ॥ 

आत्मभावं ससतृचिष्य दास्येरेव रधृ्तमम् । 
` भजे प्र्यदं रामं खसौतं खइलचयम् ॥ 
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तिदयं ओीरामभक्तस्य किङ्रा यमकिङ्करा; । 

शिवमयो टिशस्तस्य सिद्धयस्तस्य दासिकाः ॥ 

षदं इनमता प्रोक्तं मन््रराजाल्मकं स्तवम् । 
पठेदनुदिनं यस्तु ख रामे भक्तिमान् भवेत् ॥* 

इति हशमत्कल्पं मन्त्रराजाल्मकं गीरामचन्र 

स्तोत्रं समाप्तम् \#॥ अय ओरीरामचन्रस्याो 

ततरश्तकं नाम । 
वैदव्ाख उवाच । 

^षटशु गाङ्गेय वच्छामि रामस्यादसेतकम्भशः । 
भामाद्श्रतकं पुण्यं धिषु लोकेष विश्रु्म् ॥ 

नात; परतरं शुद्धं चि लोकेषु विदयते ॥ 

सोलाखशिखरे रभ्य नानारतविचिचिति। 
रुकाग्रप्रयतो भूवा विष्णुमाराध्य भक्तितः ॥ 
उप्विषश्स्ततो भोक्तु" पार्त शङ्करोभ्बदोत् । 

पामलयेष्धि भया सादे भोक्त" सुवनवन्दिते ४ 
तमाह पातौ देवौ जप्ना नाम सहस्रकम् । 

ततो भोच्याभ्बह्तं देव युज्यतां भवता प्रभो॥ 

ततस्तां पातौ प्रा प्रइसन् परमेश्वरः 

धन्धासि छतपुरयासि विष्छभक्तासि पातौ । 
इुलेभा वेष्यवौ भक्तिर्भा गेयं विभेश्वरि ॥ 
रकारादौनि नामानि शदणवतो मम पाव्वेति । 

मनः प्रसनच्नतामेति रामनामाभिश्रङ््या॥. 

रमन्ते योगिनोभनन्ते निद्यानन्टे चिदाल्मति। 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधौयते ॥ 
राम रामेति राजेति रमे रामे मनोरमे । 
खहखनामभिस्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 

रमेदयुक्रा महादेवि सेङ्खु खाद मयाधुना । 
ततो रामेति नामोक्का खद संक्रा च पावेतौ।॥ 

ततो सङ्का महादेवौ पतिना सद संदख्िता। 
पप्रच्छ ओरीमदहादैवं प्रौतिप्रदशमानसा ॥ 

खडइख्नामभिस्तु्यं रामनाम त्वयोदितम् । 

तस्यान्यान्यपि नाभाजि सन्ति चेद्रावणड्धिष;। 

कथ्यतां मरम देवेश तत्रमे प्रौतिरूत्तमा ॥ 
ओशङ्र उवाच । 

श्ण नामानि वच्छामि रामचन्द्रस्य पागेतौ। 

लौकिका वेदिका; शन्दा ये केचित् षन्ति 
पाबति॥ 

नामानि रामच्वन््रस्य सद्धं तेषु चाधिकम् । 

तेष चाव्यन्तसुख्यं छि नाम्नामष्टोत्तरं तम् ॥ 

विष्णोरेकैकनामानि खम्धवेदाधिकं फलम् । 
वादङ्नामसहखेषठ रामनाम परं मतम् + . 
जपत; सव्धवेदांख सब्धमन््रंख प्रानेति। 

तसात् कोटिगुखं पुण्यं रामनाेव लभ्यते ॥ 
अस्य ओरीरामनामाोत्तरश्तनामस्नोच्रस्य इन्र 

ऋषिरनु्टुप् छन्दः गरोरामचन््रो दैवता ओीराम- 
चन्द्र प्रौद्यथे जपे विनियोगः । 
ओीरामो रामचन्र्च रामभद्र श्राशतः। 

राजौवलोचनः गरीमान् राजेच्रो रषुपुश्चवः॥ 
जानकौवल्ञभो जे्ो जितामिच्ो जनाद्ग । 
विश्वामिन्नप्रियो दान्तः शरण्यज्ाततृपरः ॥ 
वालिप्रमथनो वाम्मौ खद्धवाक् सद्वविक्रमः । 

सब्ब्रतो व्रतलः खदा इदुमदाञ्व; ॥ 

रामः 

कौ लेयः खरध्वंसौ विराधवधपण्डितः 1. 
विभौषणपरिच्राता दशसौवशिरोहरः ॥ 
सप्रतालप्रमेत्ता च इरकोदखूखखनः। ` 
जामदपयमहादपंदमनस्ताड कान्तकः ॥ 
वैदान्तखारोफमेयात्मा भववेदयञ्च भेषजः। 
दूषशचिथि्नहन्ता- चिन्धभिच्तिगुयस्तयौ ॥ 
चिविक्रमलच्छिलोकात्मा एुर्यतचारिचकौ नैनः । 

चिलोकौरचको धन्वौ दखूकारण्य पुयष्त् ॥ 
अहत्यापावनद्येव पिटटभक्तो वरप्रद; । 
जितैन्ियो जितक्रोधो जितलोभो जगतशुक; ॥ 
ऋच्चवानरसंघातौ चिचरङ्टसमाश्रयः। 
जयन्तत्राणवरदः स॒मित्रापृचषेवितः॥ 
सन्ये वाधिदेवश्च खतवानरजौवनः। ` 
मायामारौचदन्ता च महाभागो महासुषः ॥ ` 
खम्धदेवस्तुतः सौभ्यो ब्रह्षरयो सुनिखंसुतः । 
महायोगौ महोदारः सुयौवैश्चितरा््यंदः ॥ 
सव्यपुरयाधिकफलस्तौयेः सर्वाघनाशन; । 
चऋदिषएुरुषो महापुरुषः परमः पुरुषस्तथा ॥ 

एण्योदयो दयासारः पुराणः पुरुषोत्तमः । 
स्मितवक्रो मितभाषी पूगंभाषौ च राचवः॥ 
अनन्तगुखगम्भौरो घौरोदात्तगुणोत्षरः । 
मायामादुषचारित्रो महादेवाभिपूजितः ॥ 
सेतुछत् जितवारौशः सर्वतौधंमयो इरिः। 
श्यामाङ्ग; स॒न्दरः शूरः पीतवासा घचुदवैरः १ 
सव्बेयज्नाधिपो यन्नो जरामरणवव्नितः । 
प्िवलिङ्गप्रतिष्टाता सर्व्वावगणवव्नितः ॥ 
परमाल्मा परं ब्रह्य सचिद्ानन्द्वियदहः । 

परं ष्योतिः पर धाम पराकाष्ठा परात्परः । 
परेशः पारगः पार; सबवेदा्मकः शिवः ॥ 
इरेतद्रामभद्रस्य नाच्रामद्टोत्तरं रतम् । 
गुद्यादृगुद्यतरं देवि तव भ्रौ प्रकौ्तितम् # 
बः पठेत् श्टगयादापि भक्तियुक्तेन चैतसा । 
ख सर्नेम्यते पापः कल्यकोटिससुदधवैः । 
चलानि खलतां यान्ति शचवो यान्ति भिन्न 

काम् । 
राजानो दाखतां यान्ति वद्यो याश्ति सौ्व- 

वाम् ॥ 
आनुक्रच्य्च भूतानि स्ये यान्ति चकला: श्वियः । 
अनुगं यदा यान्ति श्रान्तिमियान्छुपद्रवाः ॥ 
पठतो भक्तिभावैन जनस्य गिरिखम्भवै। 
यः पठेत् परया भक्रया तस्य वश्यं जगत्यम् ॥ 
यदूयत् कामयते च्वि्ते तत्तदाभ्नोति कौर्ैनात् + 
यः ण्ठद्रामचन्द्रस्य नाजामद्टोत्तरं शतम् ॥ 

च्यञ्चानेनापि छुनयो न ख पारैविंलिप्यते। 
पुण्यकालेषु सर्ववे पठनानन्त्यमाश्नयात् ॥ 
सब्भवेदेषु तौ दानेषु च तपःस च । 
तत्फलं कोटिगुणितं स्लवेनानेन लभ्यति ४ 
पुण्यकेषु सर्नषु पठत्रामश्रताश्कम् । 
कल्य कोटिखषश्खाणि कल्पकोटिशतानि च ॥ 
वङख्छे वाखमाभ्नोति दधपूरेदेश्रापरः 
रामं दू बादलष्यामं पद्माच्तं पौतवाखखम् ॥ 
सुवन्ति नामभिदियेने ते सांसारिणो नराः 
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दामा रामभद्राय रामचन्राय वैधे । 

रषुमाथाय नाथाय सौताया; पतये गमः ॥ 
मं मन्तं महेशानि! जपर्तेव दिवानिशम् । 
सम्येपापविनिमुक्तो पिष्णुलायुज्यमाभर्,यात् ॥ 

इ्ेतद्रामभद्रस्य माहाल्मय' वैदसम्म तम् । 
कथितं तव गाङ्धेय यतस पष्य वो त्तमः ॥ 
वन्दामहे महेश्रानं इरकोदणूखखनम् । 
खानकौहृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दमम् ॥* 
इति पद्मपुराणे उमामद्देश्वरसंवादे ओरीराम- 
चन्द्रा्टोत्तरशतनामस्तोचं खमाप्रम् ॥ # ॥ 

( अस्य विराड खक्निकथनं यथा, अध्यालरामा- 

यथै । ३। ६ । १०--५8। 
गन्धव उवाच । 

^ स्तोतुसत् इते मभ्य मनो रामातिसम्भुमात् । 
त्वामनन्तमनाद्न्तं मनोवाचामगोचरम् ॥ 

खष्यः ते रूपमयक्तं दे यविलच्चखम् ।| 
इपूपमितरं सनयं ढ्व जङ्मनाल्मकम् ॥ 
तत्कथं त्वां विजानौयादृ्यतिरिक्तं मनः प्रभो। 
जुह्धयाह्माभाखयोरेकयं लौव इव्यभिधौयति ॥ 
बुह्ध7ादिसात्ौ ब्रद्येव तद्िन् निध्थिषयेऽखिलम् । 
चआरोप्यते्ज्ञानवशान्निन्निकारेएखिलात्मनि ॥ 
हिरण्यगभस्ते खच्य' दें श्णलं विराट् च्छलम् । 
भावनाविषयो राम च्य ते ध्याटमङ्गलम् ॥ 

` भूतं भथं भविष्यच्च यच्चेदं इश्यते जगत् । 
स्थोऽखकोशे देे ते महदादिभिराटते ॥ 
सप्रभिरुत्तरगुरेवैराजो धारणाश्रयः । 
लमेव सब्धकेवच्धं लोकास्तेवयवाः स्छता; ॥ 
पातालं ते पादगलं पाश्विंस्तव महातलम् । 
रखातलं ते गुलफौ तु तलातलमितौ शते ॥ 

 जाजुनौ स॒तलं राम ! ऊरू ते वितकं तथा । 
अतलच्च महो राम ! जघनं नाभिगं गभः ॥ 

उरःस्थलं ते च्योर्तौषि सोवा ति मह उच्यते ॥ 
षद्नं जनलोकक्ते तपस्ते शद्वदेशगम् । 
सद्लोको रघुग्रष्ट ! शौषेशयास्ते दा प्रभो॥ 
इनरादयो लोकपाला वावसे दिशः श्रुतौ । 
अश्विनौ नाखिके राम वक्र तएमिरुदादतः ॥ 

 चश्चुरतो सविता राम मनश्चन्द्र उदाद्कतः। 

 भ्वूभङ्ग रव कालस्ते वु्धिस्तं वाक्पतिभेवेत् ॥ 
स्नोऽहङ्काररूपरत वा चण्बन्दासि तिएयय । 
मस्ते दददे शस्थो नच्च्राणि दिलालयः ॥ 
इलो मोहकरौ माया खरिसतएपाङ्गमो्चणम् । 
घम्म; पुरस्तेःधन्भश्च एषभाग उदौरितः ॥ 

 निमिषोष्छेषओे राचिरिवा चेव रघुत्तम | । 

= 

सद्वा; सप्र ते कुथिर्नाष्यो त्रदस्तव प्रभो ॥ 
रोमाथि ठक्चौषधयो रेतो डेरिष्ठव प्रभो । 
अष्मा जानश्क्तिरतो णवं स्थलं वपुस्तव । 
अदिन् श्लरूपे ते मनः सन्धायेते नरैः । 
अनायासेन सक्तिः स्यादतोपन्यन्रहहि किशन ॥ 
अनो रामरूपं ते स्थृकमेवाुभावचे । 
थस्जिन् ध्याते प्रेमरसः सरोमदुलको भवेत् ॥ 

सरेव सक्तिः स्याद्राम या ते श्यूलभावकः । 
बदप्याल्तां वेवादमेवभरूपं विचिन्तये ॥ 

१५१ 
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धनुर्बाणधरं श्यामं लटा वल्कलभूषितम् । 
अपौदयवयसं सौतां विचिन्वन्तं सलच्छाणम् ॥ 

इदमेव खदा मे स्यान्मानसे रष्चुवन्दन । 
खमन; शङ्करः साच्चात् पाव्यव्या षितः खदा 
वदपमेव सततं ध्यायन्नास्ते रवृत्तम । 
सण्णं सदा काश्यां तारकं ्रवाचकम् ॥ 

राम रमेद्यैपदिशन् सदा सन्तुरटमानसः । 

अतस्तं जानकौनाथ प्ररमाल्मा सुनिशितः ॥ 

सद ते मायया ऋएास्तां न जानन्ति तक््वतः। 
नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमाह्मने ॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौ मिचशैवित । 
जाहि जादि जगन्राय मां माया नाडणोतु 

तै ५ ॥ ) 
च्य अौरामकवचम्। 

“ध्यात्वा नौलोत्यलश्यामं रामं राणौवकलोच- 

नम् । 
जानकौलच्छाकोपेतं जटासुकुटमख्डितम् ॥ 

` खाखितुखघनुन्याखपाणिं गक्तश्चरान्तकम् । 
खलौोलया जगच्रातुमाविभ्रूतमजं विम् ॥ 
रामरचां पठेत् प्राचः पापक्नौ मैकाम- 

दाम् ॥* 

च्यस्य ओौरामचन्रकवचस्य गुधकौशिककषि- 
मायन्नौ च्छन्द; ओौरामच्न्रो दैवता श्रौराम- 

चन्रप्रौव््ये जपे विनियोगः । 
ॐ शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथा- 

हय; । 
कौशलेयो दशौ पातु विच्ामिचप्रियः श्रुतौ ॥ 
श्रायं पातु मखचाता सुखं सौमिच्रवल्यलः । 
चजिष्ठां विद्यानिधि; पातु कष्छौ भरतवन्दितः ॥ 
ख्छन्धौ दियायुधः पातु सनौ भसोशकाम्सौकः । 
करौ सौसापतिः पातु इदयं जामदस्यजित् ॥ 
वचः पातु कवन्धारिः सनौ गौगाणवन्दिसः । 
पार कुलपतिः पातु कुचिमिशाङगन्दमः ॥ 
मध्यं पातु खरध्वंसौ नाभिं जाखवदाञ्यः। 
शुद्धं लितेन्वरियः पातु एं पातु रषद; ॥ 

खयोषैषरुः कटिं पातु शक्चिनो इलुमत्मसः । 
ऊरू रघत्तम; पातु स्च्चःकुलवपिनाशल्त् ॥ 

जाशुनौ सेतुललत् पातु जङ्घ दशसखाग्तकः । 
पादौ विभौषण्शीद्ः पातु रामी?खिलं दषुः ॥ 
शतां रामबलोपेतां रचां यः सछछतौ प्रठेत् । 
सख चिरायुः उखौ एत्चौ विजयौ विनयो भवेत् । 

पातालभूतलयोमचारिणभ्डद्म्वारिणः। 
न ्रुमपि शक्तास्ते रवितं रामनामभिः + 
रामेति रामभद्रंति रामचन्द्रेति बा खरन्। 
भरो ग क्षिप्यते पापभ॑क्तिं सक्ति विन्दति ॥ 
चगव्ञेत्रैकमस्तेण रामनाखाभिरवितम्। ` 
यः करे धारयेत्तस्य करस्थाः समसिह्वयः ॥ 

भूव्णेप्े तिमा विद्यां गन्वचन्दमण्व्विताम् । 
छत्वा वे धारयेद्यस्तु खोमभौर' परलमाक्चुयात् ॥ 
रखे राजङ्ृके दूते निं तख जयो भवेत् 1 
काकवन्ध्या चयः नारौ खताप्लाचया 

भवेत । 

रामक 

बहृपद्या लौववत्सा सा भवेन्ना संश्रयः ॥ 
वच्पञ्जरनमेदं यो रामकवचं पठेत् । 
च्ययाहतान्ः सन्न लभते जयमङ्गलम् ॥ 

आदिष्टवान् यथा खप्न रामरस्षाभिमां 

रिः । 

तथा लिखितवान् प्रातः पबुद्धो बुधकौशिकः ४ 
धन्विनौ बहनिच्छिंग्रौ काकपचधरौ शुभौ । 
चौरौ मां पथि रचेतां ताबुभौ रामशच्यश्यौ ॥ 
तरणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महावलौ । 
पुखूरोकविशालाचौ चोरलव्याजिनाग्बरौ ॥ 
पलम्रलाश्िनौ दान्तौ तापसौ ज्रश्ष्वारिणौ । 
प्तौ दशरथस्येतौ धातरौ रामलच्ययौ ॥ 
्ररणयौ .सन्धसत्वानां ओषौ सन्भधनुद्मताम्। 
रचचःकुलनिहन्तारौ चायेवां नो रषौ ६ 

खात्तसण्यधनुषाविषुस शा- 

वचयासुगनिषङ्गखक्गिनौ । 
रणाय मम रामलच्छयया- 
वरतः पथि सदेव गच्छताम् ॥ 

सन्नद्ध; कवचौ खड्गौ चापवायधरो युवा । 
यच्छन्भनोरथ्ाखानुमः पातु खसच्छययः ॥ 

अग्रतस्तु वृखिंहो मे एतो गरुडध्वजः । 
पराच्ेयोस्तु धनुश्मन्तौ खशरौ रामलव्ययौ ॥ 
रामो दाशरथिः शूरो लच्छणागुचरो बलौ । 
काकुत्स्थः पुरुषः पूगः छौ शशेयो रमः ॥ 
वैदःन्तवैदयो यज्ञेशः परायः पुरथोत्तमः । 
जानकौवक्षभः खौमानप्रमेयपराक्रमः ॥ 

च्पापदामपहन्तारं दातारं खम्सभ्यदाम् । 

युखाभिरामं ओरामं भूयो भूयो नमान्ब- 

इम् 8 

दचिओे चच्यणो धन्वौ वामतो जानकौ शुभा + 
परतो भारतिय तं नमामि रधत्तमम् ॥ 

॥ 

शतानि मम भामानि मद्धक्तो यः षदा रेत । 
अश्वमेधायुतं एण्य ख प्राप्रोति भ संशयः १ 

षति पद्मपएराशे वच्पञ्जरनामाखज" ओीराम- 
कवश्वम् । इति तच्रसारः ॥ 

रामकरौ, खौ, रामकलौ रागिणो । इति इला- 
युधः + ( काचित् रामकिरौव्वपि पाठः। बथा, 
शङ्गौतदपंयै रागाध्याये। 

अथ रामक्रिरौ। 
५^वड् जयष्ां्रकन्धाखा पूर्यां रामकिरौ मता । 
ऋेना परथमा श्या करये सा प्रदुष्यति ॥ 
रि्क्ताथवा प्रोक्ता केशिवृ पश्चमबनिवा । 
चिविधासा सदि सम्पू वाङ्वौढ्षा १» 

अस्या ध्यागम्। 
“^ देमप्रमा भाद्धरशरषणा च 

मौलं निचोल वपुषा बन्तौ । 
कान्ते समौपे कमनौयकख्छा 

भागोन्नता रामक्षिरौ मतेयम् ४” 

उदार्यम् । 

ख रिम मप ष नि ख। खन्ुर्था। 
चचतः 

ख म मप नि ख जौड्वा। 



रामठं 
अथवा 

सख रिगशम ध नि स । साङ्वा॥ 
इति रामकिरौ ॥ ) 

चस्य अन्यत् विवरणं रागशन्टे द्र्यम् ॥ 

रामकर्परकः, प, (रामो रमणौयः कर्पर;। 
वतः खाय संज्ञायां बा कन्!) खामस्यात- 

दशम् । यचा; 

«सौगन्धिकश्च सौगन्धं रामकपूरके दथे।“ 
इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

रामगिरिः, प, ( रामाश्चितो गिरिः। रामो 

रमणशौयो गिरिर्वा।) प्तविशेषः। चिन्न 

कूटपन्वतः । इति कञ्चित् ॥ यथा,-- 

न<कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः 

श्रापेनास्तं गमिवमष्डिमा वषेभोग्येन भक्तः । 
यच्चश्चफ्रजनकतनयाल्ञानपुरणोदकेषु 

च्िग्धच्छायातरषठ वखतिं रामगिाखमेषठ ॥* 
इति मेघदूतः ॥१॥ 

रामचन्द्रः, प, ( रामखनर दवाकादकत्वात् |) 

अरामः। रति शब्दरत्रावलौ ॥ ( लच्यण- 

भङृसुतः; खनामसख्यातः; केषिविश्रेषः। स तु 

अयोध्यानगरे वेराम्यश्टङ्गारायेदयोपेतं खटौकं 
रसिकरञ्जनं गाम कायं परणौतवान् । तस्यादि- 

मच्चोको यथा,- 
^ सुभार मीरदम्मे मह्ितमतिडिम्म क्गितश्रतं 
मखिस्तमम्भ रम्भं चणसकुचकुम्भं परिणतम् । 
च्पनालम्बे लम्बे पथि पदविलम्बे+भितसखं 
तमालम्बे स्त्येरमवदनमसे चितसुखम् ॥“ 
रुतट्टकान्तिमन्ञोकौ यया, 

“षदङ्गारप्ैराग्यश्तं खप्च- 
विश्व्योध्यानगरे चधेत्त । 
च्यब्टे वियद्धारण्वाश्वने 

ओरामच्वन््रोभ्लु च तस्य टौकाम् ॥ 

ओओरामन्रकविना काथमिदं यरचि विरति- 
बौलजतया। 

रविकानामपि रतये इज्गारार्थोग्पि लंण्डौतो- 
एच ॥” 

शततकविप्रणौतानि रोमावलौश्रसकप्रश्टतोन्ध- 

न्धान्यपि काद्यानि दणश्यन्ते॥) 

रामच्छरं नकः, ध, ( रामं मनोच्चलं देवति । 
छदि +- च्यः । स्वाथ कन् । ) मदन; । इति 

भावप्रकाशः ॥ कचित् पुस्तके रामाच्छदनक 

षति च पाठ; \ ( गुणादयोभ्स्य मदनशन्द 

विन्चेयाः॥ ) 
शसरथननौ, सलौ, ( रामस्य जननौ । ) वलदेव- 

माता । वथा, 
“रोहिणो रामजननौ रोहिणि बशप्रख; ॥ 

इति शब्दरत्नावली ।॥ 

कौग्रद्या । रेका च । 
रामठं, ङौ, (रभ्यतेठनेनेति। रम + “रमे दिख ।” 
उखा १।१०३। इति अटः; टद्धिच् धातो;।) 

खदिङ्क । इत्यमरः । ६।१०३॥ ( यथे, सुषुव । 

५।६। 

१५२ 
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«तत्र नस्याञ्जने कु रामठं गलं मधु । 
कुत् श्िरौषरजनौ चन्दभेश्च प्रलेपनम् ॥") 

रामठः, प, ( रम्+ अठ: । ठदि्।) अङ्ोट- 

इ्तः। इति रन्रमाला॥ ( जनपदविश्चेषः। 
यथा, हृतस तायाम् । १०।५। 

“रौत्रस्छ पारतरामटतेलिकरजकचौराञ्च \* 
तद् शवासिनञ्च । यथा, मदाभारति ।२।३२।१२। 

^रामठान् हार्हणं ख प्रतोच्याद्धेव ये कृपाः 
तान् सर्व्वान् सवशर चक्र शासनादेव पावः +) 

रामटौ, चतौ, ( रामठ + च्छियां डौष । ) चाडो- 

डिङ्क। इति राजनिषेगटः ॥ 
रामणः, पु, गिरिनिम्वः। तिन्डूकः। इति राज- 

निषेकः ॥ 
रामणौयकं, चि, रमणौयम्। इ्वमरटौका॥ 

( यथा, सद्ाभारते । १।२६ । ८। 

५“रामयौयकमागच्छन्साचा सह सुलङ्माः ॥” 
रामणौयकं रमणौयं ह्ञोपमिति ओषः 

ज्ञो, रमणौयस्य भावः कम्मेवा। रमणौय-+ 
“योपादगुरूपोत्तमाहज. ।* ५।९.। १६२ । 
इति बृज । रमणौयत्वम् ॥ यथा, किरातै। 
१। ३६ । 

^पुरोपनौतं वरप } रामणीयकं 

दिजातिश्रषैय यदैतङ्न्धसा । 

तदद्यते वन्धफलाशिनः परं 
परेति काश्व यशसा समं वपुः ॥५} 

रामतरुणौ, स्तौ, ( रामा मनोहरा तरुणौव । ) 

तरुणौ पुष्यम्। इति राजनिषेणटः ॥ देडतौ 
इति भाषा॥ 

रामदूतः, धु, ( रामस्य दूतः । ) इन्मान् । इति 
शब्दरत्नावली ॥ 

रामदूतौ, च््ौ, (रामस्य दूतीव । विष्युप्ियत्वात् ।) 
तुलसौषिशेषः। तत्पथायः। पनपुष्यौ २ 

विशल्या ३ नागदन्तिका ४ काणडले ५ खच्छय- 
पणौ ६ भरण्याहा 5 परणिल्कका 9 । इति 
श्राब्दचचन्दरिका ॥ 

रामनवमौ, स्रौ, (रामस्य जन्मतिधिरूपा जवम । 
मध्यपदलोपिकम्भधारयः।) चैचशुक्तनवमी। खा 
च गीरामचन्रस्य जग्मतिधि;। वथा, 

+^अगस्त्यसं हितायाम्। 
चचत्रं माचि नवम्यान्तु जातो रामः; खयं 

रिः। 
एनमखचचसंयुक्ता सा तिथिः सव्यकामदा ॥ 

पुनव्वेखच्तसयोगः खल्पोएपि यदि लभ्यति । 
चेचशुकनवम्यान्तु सा तिथिः सव्यैकामदा ॥ 
श्रीरामनवमी प्रोक्ता कोटिखगयहाधिका। 

तस्मिन् दिने महापुण्ये रामसदिष्य भक्तितः । 
यत्किख्ित् क्रियते कम्भ तद्धव्चयकारकम् ॥ 
पोषं जागरणं पिटलुदिश्य तपेथम् । 
स्न् दिनेतु कर्नैदयं ब्रह्मप्राप्निमभौपसुभिः॥' | 

केचपदं चापरम् । 
श्वेषं पूषणि संप्राप्ते सपे च ककंटाहये । 
आविरासीत् कशया कौश्यां प्ररःएुमान्+" 

क क कक पक्षक ` ` चू 

शामन । 

अचर मेषस्यखयं चाचवेचसयेव म्भवात् तिचि- 
शत्यत्वाच्च । तथा । 
"तस्मिन् दिने महापुरये रामसदिश्य भक्तितः । 
जपेदेकान्त असौनो यावत् स्यादश्मौदिनम् ॥. 
तेनेव स्यात् पुर्या दशम्यां भोजयेद्दिनान्। 
भच्यभोज्येद्विध भेता दद्याच्च दश्विणाम्। 
शतको भवेत्तेन सदो रामः प्रलौदति 
लथा। 
(वेचशुका तु नवमौ पनवैसुयुता यदि। 
रेव मध्यादयोगेन महापुण्यतमा भवेत् + 
नवमी चारमौविडधा व्याज्या विष्णुपराणे । 
उपोषणं नवभ्यान्तु दश्रम्यामेव पारणम् ॥" 

रखुतदव्वनहयं कालमाधवौयेण्पि। किण्व मदहा- 
एण्या इत्र महापलेति पाठः। शुह्ति- 
शवात् स्र शुद्धायाचटकादरो न विहाया- 
मिति । अतर्वारटमौ विद्धा नवमौ सनच्च्रापि ` 

नोपोष्या। इति साधवाचायः ॥ ठेव तादश्येव ` 
गतु विद्धा। यदातु परदिने रखुकादणश्यां दशमी 
पारणयोग्या तदा दश्रमौयुक्ता नवच्युपोष्या। ` 
केष्यये विंवापरायसेरितिश्चवणात् । 
अष्टमो विद्धेव ग्राद्या । यदा तु पू्वदिने अरमौ- 
विद्धा नवमौ परत्र दश्रमौयुता नवमौ रका- 

दप्रौदिने च न प्रारणयोम्या दशमी तदा 

नत्तत्रयोगायोगेप्यदटमौ विद्धेव माद्या । परदिने 
दशम्यामेव पारणमिति नियमात् । व्याच 

रामाचैनचन्द्रिकायाम्। 1 

'दश्म्यादिषु ठद्धिखेत् याच्या विद्धेव वेश्यवैः। 
तदन्धेषान्तु सर्ववां व्रतं तत्रैव निश्चितम् ॥ 
दशम्यामेवशन्टेन दशमीं मेव शद्कयेत्। ' 
निश्िदयेवं विचारेण नवमीव्र॑तमाष्वरेत् ॥' 
ति कारिकाभ्यामगस्त्यसंहिताद्याख्यानम्॥ 

वस्तुतस्तु दशमो पारस सवेरेवाश्मौषिहा ` 
नोपोष्या । विष्णपरायशेरिति तु विष्यपरायय- ` 
लेन भवित्सियपदेश्परं गतु क्तविश्नै- 
चणम् । अगस्य नाप्रषयवस्य विष्ठोपवासाजुप- ` 
देशात् । करैमेदे विधिद्यकसर्पनापत्तशच । अत- ` 
रुव माधवाचार्य सामान्यत शव॒ विद्ध 
निषिद्धा । अगद्यसं ितायामस्य निदयत्वमाहइ । 
प्रापे ओीरामनवमौ दिने म्यों विखए़धौः । 
उपोषणं न कुरते कुम्भौ पाकेषठु पच्यते ॥ 

यस्तु रामनवभ्बारतु सरक्तं मोषादिषए़धौः । 
कुम्भौ पाकेषु घोरेषठ प्यते नाच शंशय ४ 
अचर मदय इयुपादानात् नरमाच्रस्याधिकारः। 
रवश्च । 
(कुथाद्वामनवभ्यां य उपोषणमतन््ितः । 
मातुमेभैमदाप्नोति जैव रामो भवेत खयम् ॥ 
वसनात् ख्ात्मना स्वँ तेवं गवमौत्रसम् । 
सुचभ्ते पावकेः खर्वर्यान्ति ब्रह्च सनातनम् $ 
ति परलकोततेनं प्रागुक्तसंयोगणटयक्लन्धायाव् ` 
सिद्धम् । अगस्य सं डितायाम् । 4 

“प्रालसामग्रिलायाश्च तुलसौदलकल्पिता । 1 
पूजा रामचन्द्र कोटिकोटिगुखाधिका॥ ‡ 

न क कक क क चि ९ 



रामनं 

तवाजुषानं अगस्य सं तात; संचिप्य लिख्यते। 

क्रतप्रातःखानादिः। 

उपोष्य नवमौन्लद्य यामेष्वष्टसु राघव । 

तेन प्रौतो भवत्वंभो संसारारचचाहिमांडरे\ 
इति निवेद्य ॥ 

“कोमलाङ्गं विशाला मिन््रनौलसमप्रभम् । 
दकि दशरथं एुत्तवेच्चणतत्प्ररम् ॥ 
एष्ठतो लच्णं देवं सच्छचं कनकप्रभम् । 
पार्क भरतश्च्ुननौ तालटन्तकरबुभौ । 
चये खमयं हनूमन्तं रामानुखहकाङ्खिणम् ॥' 
श्वं ध्यात्वा गरीरामं पूजयेत् । खानमन्तस्तु । 
(दन्रो५खिश्च यमद्धेव नक्तो वरुयो५निलः । 
वेर रशो ब्रहाद्िदिक्पालाः खापयन्तुति।' 
अद्िरनन्तः। कौशल्यां पूजयेत् । मन्त्रस्तु । 
(“रामस्य जननौ चाखि राममयमिदं जगत् । 

अतसा पूजयिष्यामि लोकमातनैमोभ्स्तुते 
लथा। 
नमो दशरथायेति पूजयेत् पितरं ततः । 
ततोभ्नुज्नाप्य देवेशं परिवारान् समवचैयेत्। 
पूमबटकोयकोणे छदयादौनि च क्रमात् ॥' 

 ऋदयादौनि यथा) रां दयाय नमः रीं 

शिरश खाष्टा। रू' शिखाय वषट् । रे कव- 
चाय इम् । रौं नेच्ाभ्यां वौषट् । रः अस्राय 
फट । तथा, 
“नमन्तं ससुमौवं भरतं सविभौषणम् । 
लच्छणाङ्गदगशचप्न जाम्बवन्तं दतादिषु॥ 

धृष्त जयन्तं विचयं सुरां रादवद्वनम् । 
 अकोपं घन्नरपालास्म' सुमन्त्रं दइलमध्यतः । 

दलाय लोकपालांश्च तदस्त्राणि तदसत: 

लोकपाला इन्द्रादयो दश। तदस्त्राणि वच्- 
शक्तिदखूखड्गपाश्राङ्कुश्रगदाश्रूलपद्मचक्रायि 1 

मध्याद्धे जन्म भावयेत् | 
“उचस्ये यहपश्चके स॒रगुरौ सेन्दौ नवभ्यां 

तिथौ 
से ककंटके एन्सुदिने मेषं गते पूषि । 

` विदेग्धुः निखिका; पलाशसमिधो मध्याद- 
योध्यारथे- 

राविभूतमभूदपूञविभवं यत् किष्डिदेकं महः ॥' 
 पशाश्रा राचचवाः। 

“मलेवं वादयेदाव्यानध्यं दद्याच्जगत्पतेः । 
फलप्ष्याम्बसंपूय रदौत्वा शडसुत्तमम् । 

 अश्ोकरतङ्सुमेवक्तख तुलसौदले; 
 मन््रसतु। 

^दश्राननवधार्थाय घम्भसंखयापनाय च । 
दानवानां विनाश्राय रेद्यानां निधनाय च ॥ 

परिच्राणाय साधूनां रामो जात; खयं इरि; । 

फडाखाष्ये मया दत्तं भाभिः सष्ितो मम॥ 

पुष्याञ्जलिं एनदं्वा यामे यानेष्वतन्ितः 
पूजयेद् विधिवद्धक्ा दिवारात्रं गयेद्वधः ॥' 
तदयं खंचेपः। शुद्धायां नचच्रयुक्तायां 
विवादाभावः। विद्वानु रखकादप्यौदिने 

दध्मौ पारणयोग्या न चेत् तदा नचच्योगा- 
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योगेए्पि अशटमौ विद्वायाम् । परारखयोग्या चैत 
तदा अष्टमौविह्वां क्ता परेए़डनि उपवासः ।* 

इति तिथ्याटितच्छम् ॥ 

रामप्ूगः, पू, ( रामो रमणौयः पूमः। ) गुवाक- 
विद्चेषः। तत्राय, । कामौनः २ सुनिपूगःर 

सुरेवटः ४ । इति चिकाखगरेषः ॥ 

रामवाणः, पु. ( रामस्य वाण इव सफ़ललवात् । } 

चअौषधविग्रोषः। यथा । रसेन चिन्तामणौ । 
^“पारदान्टतलवङ्गगन्धकं 

भागयुम्ममरिचेन मिधितम्। 

तच्र जातिफलमद्व॑ भागिकं 
तित्तिलौफलरसेन महिं तम् ॥ 

बह्धिमान्यदशवक्रनाशनो 
रामबाण दूति विश्रुतो रसः; । 

संयङ्यहयोङुम्भकणेक- 
मामवातखरदूषणं जयेत् 

दौयते तु चणकानुमानतः 

सद्य खव जठटराखिदौपनः। 
रोचकः कपकुलान्तकारकः 
्ासकासवमिजन्तुनाश्चनः ४” 

पाराभागः ९ विषभागः १ लवङ्गभागः१ 

गन्धकभागः १ मरिष्वभागः;< जायफलभागः२। 

रामबाणो रसोभनौ्ये। इति भावप्रका्ः ॥ 
( शर चचभेदः। दति राजनिषण्टः; ॥ राम- 

शरञ्च ॥) 

रामभद्रः, पु, (राम खवमभद्रो मङ्गलजनकल्वात् ।) 
श्रीरामः । इति शब्दरनरावलौ ॥ ( वधा, कथा- 

खरितृखागरे। ३8६ । २३६ । 

“लोकच्च सववेदा रच्यस्ततुप्रवादेन किं एुरा । 
रामभद्रेण शुद्धापि यक्ता देवौ न जानकौ ॥*) 

रामलवशं, ज्ञौ, ( रामं रमणौयं लवणम् । ) 
श्ाम्भरिलवणम् । तत््रायः। रोमकम् २ 

पाश्चाद्याकरसम्भवम् ३। इति रन्रमाला ॥ 

रामवलछ्लभं, ज्ञौ, ( रामं रमणौयं वह्लभख्च । ) 
तचम् । इति राजनिषेग्टः ॥ (रामस्य वल्लभम्!) 
रामप्रिये, चि॥ 

रामवोखा, च््ौ, (रामा रमयौया बवौया।) 
वौणाविश्चेषः; । यथा, शब्दरनावलौ ॥ 

“क्ष्चौ च कच्छपौवौणा वौणा तुस्बुरनारदौ । 
सारख्तौ केलिकला रामदौणा बलाच्विता॥” 

रामणश्रः, पु, ( रामस्य शर इव ।) शरटच्चभेदः। 
तत्प्रथायः। रामकाखछः; २ रामबाण; ३ 
रामेष: ४ अपन्दणः ५ दौषे; ६ वृपपियः 9.। 
तस्य खलगुणाः। ईेषदुव्यत्वम् । रचिप्रदत्वम् । 
रसे अम्बत्वम् । कषायत्वम् । पित्तकारित्वम् । 
कषरवातनाश्रिवष्च। इति रालनिषेग; ॥ 
( रामश्वन््रस्य वायोऽपि॥) 

रामश्रौतला, खी, च्ारामश्रौतखा। इति राल- 

निष्ट; ॥ 
रामसखखः, पु, ( रामस्य सखा । “राजाइःवखि- 

भ्यष्टच् ।*५।४।६.१ | दति टच ।) योव; । 
इति श्रम्दरनावखौ ॥ 

रामाय 

रामसेनकः, पु, भूनिम्बः। (यस्य पयायो यथा,- 

«किराततिक्तः कैरातः कट्तिक्तः किरातकः; । 

काखतिक्तो नायतिक्तोभूनिग्बो रामसेनकः; ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पू्खर्छे प्रथमभागे \) 

कटफलः । इति राजनिधंगदरः । 
रामा, चौ, (रमते रमयतौतिवा। रम+ 

ज्वलादित्वात् णः । टाप् । रमतेए़नयेति। 

करये घम् वा।) उतलश्स्त्ौविश्रेषः। दद्य 
सरः। २।६। 8 ॥ गौतकलाभौ रमते रामा। 
इति भरतः ॥ (यथा, भागवते । ३. । २३।४३। 

भविभज्य नवधाल्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम् । 

रामां निरमयन् रेने वषपूगान् सद्सैवत् ॥*) 

योषा। ( यथा, रषु; । ५ । ४६.। 
«५ स छत्रवन्यहतयुग्यशरून्धं 
भखातच्तपयन्तरथ चयेन । 

दरामापरिच्राणविदस्तयोघं 
सेनानिवेशं तुलं चकार ॥*) 

शद्ग । गदौ । इति मेदिनौ । दिङ्कुलम् । इति 
छ्न्दरत्रावलौ ॥ श्ोतकण्टकारौ। रहकन्धा । 
पारामश्रौतला । अशोकः! गोरोचना। इति 

राजनिषेषटः॥ वाला । रिकम् । इति श्न्द- 
नन्दिका ॥ 

रामायणं, ज्गौ, ( रामसय चरितान्वितं अयनं 

शाच्छम् |) रमेण रावणवधकाव्यम् । इति 
चिकाणडश्चोषः ॥ तच्च णतकोटटिसंख्मकम् । यचा। 

स्कान्दे पातालखकूे अयोध्यामादहालय तचब्य- 
तौर्थाश्चमवणेन प्रस्तावे । 
^प्रापोक्या छदि सन्तप्रं प्राचेतसखमकस्यषम् । 
प्रोवाच वच्चनं ब्रक्मा तचागव्य सुखतृकछछतः 
न निषादः सवे रामो वटगयाश्चत्तमागतः 

सस्य संवणेनेनेव सुञ्चोक्यसं भविष्यसि ॥ 

लुक्का तं जगामाय ज्रक्षलोकं सनातनः 
ततः संवयंयामास राघवं यन्धकोटिभिः ॥* 

कोटिभिः; तकोटिभिः। चरितं रघुनाथस्य 
श्रतकोटिप्रवि्तरमियन्यचोक्तेः। तच्च संपू 
जद्मलोके इये तिद्धम् ॥ इष्तु कुशरलवोपदिषटा 
चतुर्विश्रतिखाइखौग्यलम् । इति रामायव- 
टौकावां नागोनौभटु; ॥ # ॥ तथा हि । 

^ प्राप्रराण्यस्य रामस्य वामौ किभेगवान् ऋषिः। 
चकार चरितं छतसं विन्विचपदमधंवत्॥ 
अतुरषिश्रयदइखाणि श्ोकानासक्तवान् ऋषिः । 
तथा खगेश्रतान् पश्च षट काखानि तयोत्तरम्॥ 
इति रामाये वाल्मौकौये बालका ३ खगे; ॥ 
खंचिप्ररामचरिजं यथा,-- 

^“रामायणमथो वच्छ श्रुतं पापविनाशनम् । 
विष्ुनाभ्यलजो ब्रा मरौचिस्ततृसुतः खतः 

मरौकैः कश्यपस्तस्मात् परस्तात् मुः पतः । 

मनोरिचाङ्वं ष्योपभूदंशे राजा रघुः खतः ॥ 
रघोरजस्ततो जातो राणा दशरथो बलौ । 
तस्य पुत्तासतु चतारो महावशपराक्रमाः ॥ 
कौ ्रच्यायामभूढामो भरतः केकयौस॒तः । 
उतौ श्ष्यश्रतन्नौ तमिचायां बभूवतुः ॥ 



रामाय 

रामो भक्तः पितुमतुविंशामिच्नादवाप्रवान् । 

अचरग्रामं यतो यत्तौ ताडङ्कां प्रजघान इ ॥ 

विश्वामित्रस्य यन्नेत सुवा" न्यवधौडलौ । 
जनकस्य क्रतु गत्वा उपचेमेभ्य जानकौम् ॥ 

उम्निलां लच्य्रणो दरो भरतो माण्डवी सुताम्) 

शच्नो पे कौ्निमतीं कुशध्वजसुते च ते ॥ 
पि्ादिभिरयोध्यायां गत्वा रामादयः सिता, । 

युधाजितं मातुल शचघ्नभरतौ गतौ ॥ 
गतयोन् पवय्यण राच्यं दातु सरुदातम्। 

रामाय च्यष्टपुच्राय केकेय्या प्रथितं तदा। 

चतुद्श्रसमा वासो वने रामस्य वाज्छितः 

रामः पिदढद्िता्थंन्तु लच्छथेन च सैतया। 
राज्यष् णवत्टक्ता इटङ्घवेरपुरं गतः। 
रथं यक्ता प्रयागश्च चिचङ्कटं गिरि गतः॥ 
रामस्य तु वियोगेन राजा खगे समाशितः। 
खंस्कत्य भरतच्चागात् रामं माद्रबलान्वितः॥ 

अयोध्याग्तु समागव्य राज्यं कुरु महामते। 

ख नैच्छत् पादुके दस्वाराच्याय भरताय तु ॥ 
विखव्नितोभ्य भरतो रामराज्यमपालयत् । 
नन्दिने स्थितो भक्तो ह्ययोध्यां नाविश्टूव्रतौ॥ 
रामोणपि चिचक्टाच अचेराञ्रममाययौ। 
नत्वा अभौच्तां चागस्त्यं दरकारग्यमागतः ॥ 
तत्र खपेनखा नाम राचसौसाद्वेमागता। 

निक्रद्य कर्मो नासे च रमेशाय पराहता 
ततृप्ररित खरञ्चागादुूबण्च्तििरास्तया ॥ 

चतुद्ए्सद्टसग रच्तसान्तु वलेन च ॥ 

रामोण्पि पेषयामास बाणेयेमपुरश्च तान्। 

राच्तस्या प्ररितोभ्यागात् रावणो इरणाय दि 

ग्टगर्त्पं स मारौचं सतायेमथ चिदखड्क् । 
सौतथा परितो रामो मारौ प्रजघान इ ॥ 

श्िवमाण; ख च प्राह दइा सोते लच्यखेति च। 
सीतोक्तो लच्यमणोपथागाद्रामश्ाशु ददशे तम् ॥ 
उवाच रा्तसौ माया ननं सौता इतेति सा) 
रावणोगन्तरमासादय अद्नादाय जानकौम् ॥ 
जटायुषं विनिष्निव् यथौ लङ्कां ततो बलौ । 
अश्ोकटचच्छायायां रचितां तामधारयत् + 

आमद रामः भून्य्च पणैश्चालां दशं इ । 
प्रोकं सत्वाथ जानक्या मागं छतवान् प्रः 

जटायुषञ्च संस्कत्य तदुक्तो दिं दिश्रम्। 
गत्व! सस्यं ततञ्चक्र सुमौवेख च राघवः 

सप्रताल्ान् विनिभिद्य शरेणानतप्णा । 
वालिनश विनिभिद किष्किन्धायां इरौश्ररम् ॥ 
सखीव क्तवान् रामो ऋष्यग्छके खयं स्थिव; । 
सखौवः प्रेषयामास वानरान् पव्वतोपम।न् ४ 
सीताया मागेथं क्त पूमाैः सुम इायलान् 
परतौष्ौसुत्तरां प्राची दिं गत्वा समागताः 

दचिणान्तु दिशं ये च माम॑ यन्तोभ्य जानकौम् । 
वनानि पव्तान् दौपान् नदौनां पुलिनानि च॥ 

जानकी तै दयपश्यन्तो मर्ये छलतनिख्याः 

सम्यातिवचनात् त्नाला नमान् कपिकुञ्जरः 

श्चतयोजनविस्तौये पुश्रवे मकरालयम्। 

अपश्यच्जानकौ' तच्च अश्ोकवनिकाद्िताम्॥ 

१५४ 
रामाय 

भद्िंतां राच्चसौभिख रावणेन च रच्तसा। 
भव भांति वदता चिन्तयन्तभैष्च राघवम् ॥ 

अङ्कलोयं कपिदेष्वा सौतां कौशल्यमत्रवौत् । 
रामस्य तस्य दूतोभहं शोकं सा कुरु मथिकि। 
चऋअभिञ्खानश्चमे दैद्ि येन रामः खरिव्यति। 

तत् श्वतवा प्रददौ सौता वेणौ रतं इन्मते ॥ 
यथा रामो नयेत् शौघ्रं तथा वाच्यं त्या गतै। 

तथेदटकरा तु इहमान् वनं दिदयं बभञ्च तत् ॥ 
इत्वात्तं रात्तसाखान्धान् बन्धनं खयमागतः। 
ख्ेरिन्रजितो वार॑ रावखमत्रवौत् ॥ 
रामदूतोभस्ि इदुमान् देष्हि रामाय मैचि- 

लौम्। 

खुतत् श्रुत्वा प्रकुपितो दौपयामास पुच्छकम् # 
कपिल ज्वेलितलाङ्कुलो लङ्कागेदे महावलः 

दग्धा लङ्कां समायातो रामपाश्व सवानरः 

जग्धा फलं मधुवने दष्टा सौतेग्यवेदवत् । 
मणिरनख्च रामाय रामो लकौ ययौ एरौम् ॥ 
खमुौवः स्नुमानङ्गदाद्यः सलच्य्मणः । 

विभौषणोफपि संप्राप्तः शरणं राघवं प्रति ॥ 
लङ र्थेष्वभ्यसि्बद्रामस्तं रावणाजुखम् । 
रामो नलेन सेतु छत्वाग्धौ चो च्छरितायतम् ॥ 
सुवेलाव्थितश्चेव पुरो लङ्कां ददे इ । 
चऋथणे वानरा बौर नौलाङ्गदनलादयः 

धस््रधस््ाच्धम्बेन्रा जाम्बवत्प्रसुखास्तदा । 
मैन्ददिवदसुख्यास्ते पुरौ लङ्कां बभञ्जिरे ॥ 
राच्तसां ख महाकायान् कालाञ्जनचयोपमान्) 

रामः सलच्छणो इत्वा सकपिः; सवराचसान् ॥ 
विदाच्निख घभ्नात्तं वैदान्तकनरान्तकौ । 
मह्ोदरमहापा्वावतिकाथं महावलम् ॥ 

कुम्भः निकुम्भ मत्तश्च मकराच्चं दयकम्यनम्) 

प्रदस्तं वौरसुन्मत्तं ङुम्भकथं मावलम् ॥ 

रावणिं लच्छायश्डि्वा दस्रा राघवो बलौ। 
निह्लद् बाहू वक्राणि रावणन्तु अपातयत् ॥ 

सतां शङ रुहौत्वाथ विमाने पुष्यके स्थिव; । 
सवानरः समायातो दयोध्याप्रवरं पुरम् ॥ 
सच राज्यं चकाराथ पुच्तवत् पालयन् प्रजाः) 

दशाश्वमेधानाद्ृत्य गयाशिरसि पातनम् ॥ 

पिष्डानां विधिवत् क्रत्वा द्वा दानानि राषवः;। 

पुत्नौ कप्रलवौ खषा तौ च रा्येऽभ्यवेचयत् ॥ 
खकादशसदखाणि रामो राज्यमकारयत् । 

श्चुघ्नो लवगं इला श्लषं भरतः स्थितः ॥ 
अगख्यादौन् सनौन् श्चा श्लो त्पत्तिच्च रच 

साम्। 
शडग गतो जने; साहं मयोध्यां पे्तान्तकः ॥” 

इति गारुड १४८ अध्यायः ॥ # ॥ 
खतदतिरिक्तं वाद्मौकिप्रणोतं सप्रविंशतिखमं- 
यक्तं सहखन्चोकाढ्मकं सौताकरशैकषखकन्ध- 

रावणवधका्यरूपाद्यतोत्तेरकाखूमल्ति। तस्य 
प्रथमस्मौवज्ञोका यथा,-- 
^“तमखातौरनिलयं सर्वषां तपसां गुखम् । 
वचसां प्रथमं स्यानं बाद्मौकं सजिपुङ्गवम् ॥ 

विनयावनतो भूवा भारद्वाजो महासनिः;। 

रामाय 

पप्रच्छ सम्मतः शिष्यः छताञ्जलिपटो बश्रौ॥ 
रामायशमितिख्यातं शतकोटि प्रविस्तरम् । 
प्रणीतं भवता यश्च ब्रह्मलोके प्रतिष्ितम् ॥ 

शूयते ज्द्यणा निद्न्टधिभि; पिभिः सरै; । 

पष्विंशतिसादख' रामायगमिदं सुवि। 

तदाकणितमसनाभिः सावशेषं महासने ॥ 
शतको टिप्रविस्तारे रामायणमहाशेवै । 
किं गौतमि यत्रास्ति तन्ते कथय सुव्रत ॥ 
आक््यादरिकः षटं भरहाजस्य ते सनिः । 
इस्तामलकवत् स्वे ससार शतकोटिकम् ॥ 
आभिदयुक्रा सनिः शिष्यं प्रोवाच वदतां वर; । 
भारदाज चिरं जौव साधु आारितमदय नः ॥ 
शतकोटिप्रविस्तारे रामायणमहाणंवे । 
रामस्य चरितं सब्वमाच्चय्यं सभ्यगौरितम् ॥ 
पष्डरविश्तिखाडइसरूं लोके यत् प्रतिष्ितम्। 
बृथा डि सडशं रामचरितं वथितं मया। 
सौतामादहाज्मयसारं यत् विशचेषादच नोक्त- 

षान् । 
श्टश्यष्वावद्ितो ब्रह्मन् काकुत्खथचरितं महत् । 
सौताया खलभूतायाः प्रकतेश्चरितच्च यत् ४” 

इव्याद्यापं रामायशे बाद््मीकौये अद्सुतोत्तर- 
काण्डे अादिकाये प्रथमः सगे;॥#।अन्धत् क्षाणः 
पुराणौयोत्तरखण्डान्तगंतेकषरटितमाध्यायादिक- ` 
इरपातौ-संवादरूपाध्याल्म-रामायख्मस्ति । 
त्र अध्यालमवालकाूे सर्गाः सपव श्रम् 
नोदिष्टाः बर्टुयत्तरतिश्रतश्लोकाः मोचप्रदा 
जृणाम् १। अध्याल्मरामच्रिते अयोध्याकाख्डे ` 

नवानां सर्गाणां सप्तश्रतानि शोकाः पुण्यमो्च- 

दाः ५। कार्छे$र णयेऽध्यालमास्छं सर्गा दिप 
परिच्िप्रा; पश्चश्तानि शोका; पापष्राः 

पाड्तौशोक्ताः ३। ओमदध्याल्मरामायशे उमा- । 
मदेष्छरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे नवम; सगः 
पञ्चशतानि श्लोकाः दुरितहरा पश्चपश्चाश्त् 8। 

अन्दरकाखडे सर्गा; परदधेवाध्यालिकश्म्दिते 
प्रोक्तख्चौणि शतानि श्ञोकाच्छिद्धेवनपाप- | 
इरा; ५। कार युदधाल्मके खां नवखप्न नौज्ञ- ` 
कच्छोक्ताः सा्दकादश्र्रतश्चोका मदवंस्धायुता- 
पण्याः ६। अध्याल्मोत्तरकाख सर्गा; यद्- 
संख्या प्रचिप्रा ऋतुशतसंस्यञ्चोका;ः ॐ । 

पुराणस्य पुरा इरेगोक्ताः 
“पाले परमेश्वरेण गदिते ष्याह्मरामायजे 
काषः सप्रभिरन्वितेएतिशुभदे सर्गाखतुः- 

चटिका, 

श्लोकानान्तु ्रतदयेम खड्िता युक्तानि चत्वारि 
खा. 

इद्धारयेव खमासतः श्वतिश्रते शक्तानि तत्वा- 
चेतः 

शदध्याल्मरामायणम् ॥ # ५ 
अपरं रामविष्खंवादरूपमो चोपायकदैवः 
कूतोक्तवाशिगामकमदहारामावणमन्ति । तच 
प्रथम अष्टार्विश्यन्षरश्तव्मा; । तद्ख 
चअदनाश्चोकौ अथाः 

च 

0 व क क 
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रालः 

शओरीवाल्यौकिरुवाश्च। 

` भडपशमप्रकरणादनन्तरमिदं श्ट । 
तत्निनयाशप्रकरयं ज्ञातं निन्वाणदायि यत् ॥१॥ 
य दमं शशयान्निव्यं विधिं रामवधिरयोः। 
ख्व वछोऽएपि अवणाग्कच्यति ब्रह्म ऋच्छति ॥२॥ 
उत्तराद्व षोड्ोत्षरद्धि्तसवगा;। तस्छा- 
दय यथा, 

ओराम उवाच । 
. ^व्ष्वम्यात् कल्पनाद्यागात् सनु; पतति 

` ध 1. रोद्ितः। 
कचमेतदतो ब्रह्मन् सम्भवव्याशु जौवतः ॥ १॥ 
थत् तन्वे खख्विद्ं ब्रह्म तच्नलानिति च स्फटम् । 
श्रुता दयदौयते सान्नि तस ्रद्याल्मने नमः ॥*२॥ 

 अच्रदौ परेराग्यप्रकरगयन्यः। दितौयो ससचच 
, न्धः । ढतौय उत्य्तियन्धः । चतुथः छखिति- 

 शरन्यः। प्चमः सकलोपश्मयन्धः। षटप्रक- 
रणे निनागयन्ध;। पूर्वादि टौकयन्थ 
शंस्या १२६०० । उत्तरा सटौकमरन्यखंस्या 

९६६०० । इति श्रीमहारामायखे निनाणप्रक- 
` रे बावकारू मोचोपाये देवहूतोक्तं इाचिं- 

<= 

3 र १ +. ह 

(४५ 

५ ६ 

„ उत्तरादँ षोडग्रोत्तरदिश्रततमः खगः ॥ 
शामालिङ्गनकामः, पु, ( रामाणामालिङ्गनस्य 

 कामोभिलाषो यस्जात् । ) रक्ताच्लानः। इति 
 राजनिषेणटः 
{ह पमः+पु,(रामावचोजयोः स्तौस्तनयो- 

सपमा यच ।) ख्कवाकः। इति राजनिषेण्टः । 
शामिल, प, रमयम् । कामः। इति मेदिनौ । 

के, १२७ ॥ 

 शाम्भः, पु, ( रम्भस्य विकारः। रम्भ +“पला- 

 श्रादिभ्योवा।” 81 ३।१४१। श्वन् |) 
तति वेष्टतो दशः! रमष्भो वैशः तस्य 

 विकारः। इद्यमरमरतौ । २।०।४५॥ 
 दायवं, कौ, पौङ्ा। इति काचित् शन्दरता- 

चलौ 
 शायभाटी, खौ, नदौखोतोविद्धेषः! आयोर् 

इति भाषा । यथा, 
शवूरोपठि पाचषङ्कारो राचभाटौ समार । 

। इति श्न्दरलावलौ ॥ 
६ ६, ध, खालडच्निर्याखः। धुना इति माषा । 

वत्ययः सष्णरस; २ खालः ३ कनक- 
 शोद्धवः ¢ ललन: ५ सालनिर्याखः ६ देवेष्टः 

` श्रौतलः = बहुरूपः ६ सालरखः ६० सच्ने- 
 निर्यावकः ११ सुरभिः १९ उखरघपः १३ यच 

{ धूपः १४ आअसिवक्लभः; १५ कलः १६ कल 

{ शयम् । वातपित्तस्पफोटकष्डव्रणनाशिलश् । अस्य 
+ श्रिश्चिरलम् । प्रदरामयश्रान्ति- 

` कारित, इति राजनि ॥ अपि च। 

१७ । यस्य गुखाः। शिश्मिरत्म्। 

च्िग्धतम् । कवायत्वम् । तिक्तलम् । खग 

 “रालस्ु खालनिर्याखस्तया घच्नेरखः स्तः । 
 रेवधपो यचधुपस्तया खनेरषश्च खः । 

ह श्तखादखयां संद्ितायां वाशि ब्रह्मदशंने | 

१५५ 
रावणः 

रालो हिमो गुरुस्तिक्तः कषायो साहको इरेत्। 
दोषाशखदवौसपज्वरव्रशविपादिकाः। 
यहभसासिदग्धांखमलातौसारनाश्नः॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

रालकाथः, ध, ( रालस्य सालरसस्य काये यच ।) 
सालटच्चः । इति राजनिषेटः ॥ 

रावः, पु, ( रबणमिति। खल ध्वनौ +भावे 
चभ. ।) शब्दः । इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, 
मदाभारते । १।२१।१८। 

«गम्भौरं तिमिमकरोयसं कुलं तं 

गव्णैन्तं जलष्वररावरौदढनादेः। 
विसये दटश्तुरम्बरप्रकाशं 
तैमगाधं निधिसुरुमम्भसामनन्तम् ॥* ) 

रावशः, प; ( रवणस्यापद्यमिति। रवण+ 

“शिवादिभ्योभ्य ।” 8 । ९। १९२। इति 

पश । यदा, रावयति भौषयति खन्धाजिति। 

+ णिच् + च्यः ।) लङ्काधिपतिः । तत्प्रायः 

पौलख्खय; २ रचः ३ शङ्धेशः 8 दश्रकन्धरः ५। 
दति हेमचन््रः॥ दशकण्ड; ६ निकषाल्मजः 

राचचसेन्रः = लङगेशः ६. पडक्तियौवः १० दश्रा- 
ननः १६ । इति शब्दरत्रावलौ ॥ लङकापतिः १२ 

दश्ास्यः १३। इति जटाधरः॥ (अस्य 
निरक्तियं था, रामाये । 
“+यस्ाक्ञोकच्रयं तेतद्रावितं भयमागतम् । 
तद्ला्च' रावणो नाम नाख्ना बौखले भवि- 

ष्यसि ॥* ) 
तस्योत्पयत्तिनाशौ यया,-- 

खत उवाच। 
«मानवस्य नरेष्यन्त आसौत् पुच्नो दमः किल । 

नवमस्तस्य दायाद स्त णविन्दरिति खतः ॥ 
तस्य कन्धा इडविड्ा रूपेणाप्रतिमा सवि। 

पुलस्त्याय स राज पिस्ता कन्धा प्रयपादयत् ॥ 

ऋषिरोडविषो यस्यां विश्रवाः समपद्यत । 
तस्य पत्रयश्चतखश्च पूर्वा पे देववणिनौ ॥ 

वैश्रवणं यज्ते कुरूप देववणिंनौ । 
चिपादं महाकायं स्थलश्ौषे महादनुम् ॥ 

अरदद इरिष्श्चु ्ङ्कुकणेषिलो्ितम् । 
पिङ्गलं नाम संश्च पिता तस्यात्रवौत्ततः 

कुत्धायानु कुश्ब्दोऽयं शरौ रष्चोदरच्यते। 

कुशरोरल्वाच्च नान्ञातिनवे स कुवेरकः ॥ 

ऋष्यां कुवेरो जनयद् विश्रुतं नलक्ररम् ॥ 

रावयं कुम्भकणेष् कन्धां खपणखां तथा । 

विभौषणं चतुधेन्तु नेकव्यजनयत् सुतम् ॥ 

श्ङ्ककर्णो दश्च वः पिङ्गलो रक्तन्दद्णः । 
चतुष्याहिं तिस जो महाकायो महावलः 

जाद्यज्ञननिभो मद॑लोष्ितयौव रव श्व । 
निखर्गाद्ारुखः क्र; ख रावथ दति ख्छतः 

हशिरण्यकशिपएुखासीत् ख राजा पूम्बजन्सनि ॥ 

च्वतु्यैगानां राजा तु चथोदश स राच्चखः 
ता; पष्कोख्यो वर्षाणां संस्ाता; संख्यया 

दितैः। 

जिबुतानामेकषटिः संखाविद्धिरुदादवाः॥ 

राशिः 
षरिद्धोद सदनाय वर्षण दिस रावणः; 
दैवतानां पिडियाख्घोरं छत्वा प्रजागरम् 

चतायुगे चतुधोंओे रावणस्तपसः त्यात् ¦ 

रमं टाश्रथं प्राप्य सगणः च्षयमौयिवन् 

इति बद्धिपुराथे वाराहप्रादु्भावनामाध्यायः \ 

रावणगङ्गा, स्तौ, (रावयेन छता गङ्गा ।) खि'इल- 

देणखनदौविद्रेषः। यचा,-- 

त वाश्व । 

#*दिवाकरस्लतस्य मदहामदश्िन्नो 
महासुरस्योत्तमरन्रवोजम् । 

खग एत्वा चरितं प्रतस्ये 
निच्िंश्रनौखेन नभस्तलेन ॥ 

चेचा सुराणां समरेष्वजसं 
वौयावले पोह तमानसेन । 
शङ्काधिषेनाद्वं पथं खमेव 
ख्वभागुनेव प्रसभं निख्म् ॥ 

तत् सिंहलो चारनितब्बविब्ब- 

विन्लोभितागाघमहाददायाम् । 
पूगहुमाबद्तटदयायां 
समोच खयः; सरिदुत्तमायाम् ॥ 

ततः प्रश्टति सा गङ्गा तुल्यपुण्यफलोदया । 

नान्ना रावणगङ्खति प्रथधिमानस्चुपागता + 
येतु रावणगङ्गायां जायन्ते कुरुविन्दकाः । 

पद्मरागा घनं रागं विभाणा; खस्फट च्िघ; ॥* 

इति गारुड ° अध्यायः + 
रावथारिः, प, ( रावणस्य अरिः शतु; ।) 

ओीरामः। इति जटाधरः ॥ (यथा,- 

«बन्दे ्ोकाभिरामं रधुकुलतिशकं राघवं 
रावणारिम् ॥* 

इति मशहानाटकम् ॥) 

रावणिः, प, (राव्णस्याप्यमिति। वारर 

मचत इष् |” 8 ।१।६५। दति इन् |} 
रावयन्येष्ठपुच्तः । ख च इन्रलित् । यया,-- 
“रावणिः शच्चजिष्षनादो मन्दोदरौस॒तः \” 

इति देमभचन्दः । ३। ३७० ॥ 
{ यथा, महाभारते । ३ । २८७ । १२। 

“रावणिस्तु यदा नैनं विशेषयति सावक्तः । 
ततो गुदवरं यन्नमातिष्टद्वलिनां वर; ॥* 

रावशपुच्तमाचे। यथया, भट्धिः। १४। ७६. । 
५+तस्याहारिषत प्राणा सुदिना बालिद्धवबुना । 

प्ादुदवंस्ततः क्वा; ख्व रावण्योभद्गदम् ॥” ) 
राश, ऋ ड श्न्दे। इति कविकस्यहमः ॥ ( श्वा०- 

चपआल्म०-अक०-सेट ! ) दन्त्या श्तो्यमिति गद्- 

सिंह; । रासभः खरः। दुगेखिंहन्तु शमं 
सालय्ान्तं मला उणादौ खं लत्वा रण्ि- 
शब्दं ्यत्ादितवान् । ऋ, अरराश्त् । इ, 

राग्रते । इति दर्गादासः ॥ 
राशिः, पै, ( राशते इति। राश् शब्द + दथ । 

यहा, अश्रुते या्नोतौति। अभू याप्रौ + “अध~ 
परथाग्यो रुङ़ायलुकौ च ।* उणा० ४।९३२। 
इति इण रुड़ागमख । ) चान्धादिशख्हः । 
तत्परशावः। पुञ्जः २ उत्करः १ टम् ४। 



राशिः 
स्यमर; । २।५।४२॥ ससुच्चयः५ समा- 
इरः ६) इति जटाधरः ॥ अश्रते थाप्नोति 

इति राशिः अशर् म यप्रिखंहयोरिव्यसात् 
नाख्नौति इम. निपातनाद्रफागमः। दति 
भरतः; \ # ॥ ( यथा, शकुन्तलायाम् ९ अद्ध । 

५न खतुन खलु बाणः सन्निपाद्योभ्यमस्िन् 
च्डदुनि ग्टगशरौरे तुलराश्चाविवानिः; ४) 
च्योतिश्क्रस्य इादशांशः । तस्योत्पर्ियेथा,- 
च्ययदष्टयां मनखक्रं व्रह्माषङ्ारम्दतिश्टत् । 
मनसच्चन्रमा जञ्ने खर््योभचणोस्तेज सां निधिः + 
मनसः खं ततो बायुरस्ििरापो धरा क्रमात् । 
गुेकठडया पदेव महाभूतानि जश्चिरे + 
असोषोमौ भास्करेन्द् ततस्छङ्गारकादयः। 
ते जोभूखाखखुवातिभ्यः क्रमशः पश्च जन्भिरे॥ 
पनदादशधाल्मानं विभजेद्राशिशं कम् । 

नच्चरूपिखं भूयः सप्रविंशाल्मकं वश्रौ ॥* 
इति खय सिद्धान्ते गोलाध्यायः ॥ # ॥ 

तस्य संख्यानं वथा, 

«< विषुवतुक्रान्तिडतेक्यात् पूम्बभागसख्िताः 
स्थिराः 

मेषाद्या राशयः क्रान्तिटत्तयः पूवदिक्क्रमात् +” 
इति सुनौचखरल्ञतखाव्भोमसिद्धाग्त; ॥ # ॥ 

अथ राश्यादिनिर्थयः। 
“नेष षमिधनककेोट सिं हा; कन्धा तुला 

ठश्िकभम्। 

चतुर मकर; कुम्भो मौन इति च राशयः 

कथिता; ॥* 

इति राशिकथनम् ॥#॥ 

^अश्िन्धा स भरगो छत्तिकापादख कौत्तितो 
मेषः; । ९। 

इषभः कछत्तिकाचेषं रोदिगयदं ख ग्टग- 
शिरखः॥२॥ 

न्टगशिरलोणहं चाद एनमवोख्तिपादो मिधु- 
मम् । ३। 

पादः पुनस्सोरन्त्यः पुष्योञ्चेषा च ककंट; ॥४॥ 
सिंहोए्य मघा पू्वषलगुणौ पाद् उत्तरायाः 
तच्छेषं इस्ता चित्रा कन्यकास्यः ॥ ६ ॥ 
लौलिनि चिरा खातौ विश्राखाया; पाद- 

चयम् । 9 । 
च्यलिनिं विश्ाखा पादस्तथागुराधान्विता 

च्यष्धा॥८<॥ 

लं पू्याषाएा प्रथमञ्ाप्य॒त्तराश्को धन्वौ।६। 
मकरस्तत्परिशेषं वणा चाद घनिष्टायाः॥१०॥ 
घनिष शतभिषा एुखभाद्रपदपादचरयं 

छ्म्भः । ६१ । 
पूम्वभाद्रपदाश्रैवस्तथोत्तरा रेषतौ मौनः ॥*११॥ 

इति राथिनचन्नभेदकथनम् + #॥ 

<दाशिनामानि च चेतरं भन्डचं हनाम च। 
नेषादौनाष्च पश्यायं लोकादेव विचिन्तयेत् ॥* 

षति राशिपथायकयनम् ॥ #॥ 

^क्रियताइरिजितुमङुलौरलेयपरायेययूककौ- 
पाख; । 

१५९ 
राशिः 

तौश्विक च्याकोकेरो दोगञ्ान्त्यभं चेत्थम् ४१ 
इति मेषादौनां विश्नेषनामकथनम् ॥ # ॥ 

“वअरुणसितइरितपाटलपाख विचिचा; सिति- 

तरपिषङ्गौ । 
पिङ्गलकव्व॑रवभ्रमलिन! रुचयो यथासंख्यम् ॥* 

ति मेषादीनां वर्ण॑मेदकथनम् 1 #॥ 

«“मद्यौ चटौ बृमिथुनं सगदं सवौ 

ष्वापौ नरोभश्जघनो मकरो गास; । 
सौलौ सशस्यदना क्षवग। च कन्धा 
शेषा; खनामसदशाः खचचराश्च सर्व ॥“ 

अश्वजघनोाकारजघनो नतु अश्वारूपए- 

इति जधनः। उत्तरत्र चतुश्चरणत्वकथनात्। 

रा्यधिषाटदटैवताकथनम् ॥ #॥ 

^कूरोभ्य सौम्यः पुरषोण्ङ्ना च्व 
चओजोग्य युग्मं विषमः समश्च । 
श्वरस्थिरहयाह्मकनामधेया 

मेषादयोणमौ क्रमशः प्रदिष्टाः 

ति राश्रौनां क्ररसौभ्यादिविवैकः॥ # ॥ 
ेवश्चमनोहरे । ५ 
परयचख पुष्करञ्व अधानास्यस्तयेव च । 

शरुत्या इत्तया भवन्त्येते नियं इादश् राशयः ॥ 
इति पुण्यादिविषेकः; ॥ #॥ 

५“जिथुनतुक्षाषटकन्धा इहि पादास्याच्चापपून्न- 
भागश्च । 

्टगधनुरादाम्ताह्धं टषाजसिं ह खरणाः ॥* 
इति दिपदचतुष्यदराशिकथनम्॥#॥ 

“ककंटटृश्िकमौना मकरान्त्याह्न॑च कौट- 
सन्ना; स्युः । 

उश्चिकराशिम निभिः सरौषटपतवेन निदिं ॥* 
इति कोटसरौखपराशिकथनम् ॥ #॥ 

^ हिषदवश्रगाः ख्व सिंहं विडाय चतु- 
ष्यदाः। 

सलिलनिलया भ्या वश्या; सरौखपजातयः ॥ 
न्टगपतिवश्चो तिडन्त विद्धाय सरौद्पान् । 
अकथितगेषृहयं वश्यं जनयवद्ारतः ५१ 
खरौषटपजातय इति बद्वचनात् कौटस्ययापि 
परिग्रह; । राग्रौनां वश्यावश्यकथनम् ॥ # ॥ 

५्राम्या मिथनतुलाच््रौ चाप्रालिघटाः निश्यास 

इषमेषौ । 
मकरादिमाद्वं सिंहौ वन्यौ दिवशेएजटषभौ च ॥ 
जलजौ ककंटमौनौ मकरान्त्यादंख शिवमते 

कुम्भः; ॥ 
इति थाम्यारण्यजलजराशिकथगम् ॥#॥ 

^इखास्तिमिगोऽविघटा मिथुनधनुःककिन्टग- 
सखाच्च समाः| 

ठख्िककन्यान्टगपतिवथिकनो दोर्घा; षमा- 
ख्याता; ॥* 

ति राश्रौनां इख्दोधेकथनम् \॥#॥ 
^प्रागादिककुभां नाया यथासंख्य" प्रदच्िणम् 
मेषाद्या राश्यो रेयाच्तिराटत्तिपरिभ्नमात् ॥” 

दूति दिगधिपलसकथनम् ॥# ॥ 

^“कुजशुकरवुधेन्द्रकेषौस्यशुक्रा वनौ युवाम् । 

राशिः 
जौवाकिंभानुच्चेण्यानां चेतराणि स्टुरणादयः ॥* 

इति सहाणां चेचकथनम् ॥ #॥ 

“अजो गो पतियुम्मख् ककिंधन्विन्टगास्तथा । 
निश्रासंत्नाः ्छताेते श्ोषाश्चान्धे दिनाह्मका,॥ 
निश्ासंन्ता विमिथना; च्छता; एषोदयास्तथा । 
शेषाः शौर्षोदया देते मौनश्ोभयसं हकः ॥* 

इति निशादिसंन्नाकथनम् ॥ %॥ 

५रविर्माखं निशानाथः सपाददिवसदवम् । 
पच्तचयं भूमिपुत्रो बुधोण्टादशवाखरान् ॥ 

वषेमेकं सुराचाथखाष्टाविंश्रदिनं श्गुः। 
श्निः साह्यं वपे ख्वभानुः साद्ेवत्यरम् ॥ 
खव प्रमाणात् सकलाः खराशिं सञ्जते यदा: \* 

इति राशििभोगकथनम् ॥ 

इति च्योतिस्तत्वम् ॥ # ॥ इादश्राश्याज्ञक- ` 

शिवरूपं यथा,- 

पुलस्त्य उवाच । 
“खरूपं चिपुरप्नस्य वदिष्ये कालरूपिखः । 
अश्विनौ भरणो सेव छत्तिकाप्रथमां शकम् ॥ 
मेषकं हि विजानौयात् कुजच्चेत्रसुदाद्कतम् । 

सेयं श्राच्वयो ब्रह्मन् प्राजापल्यं कवग इम् ॥ 
सौम्याद्धं ठषनामेदं वदनं परिकौत्तितम् । 
न्टगाह्वमार्रादिव्यां शाख्यः सौम्यं त्विदम् ४ 
भिथनं सुजयोस्स्य मगनस्थस्य शूलिनः । 

चऋादित्यांशखख पुष्यश्च अञ्षा शशिनो ख्डम्॥ 
राशि; ककंटको नाम पाश्वं मखविनाशिनः। 
पिच्च भगरेवनयं उत्तरांश केशरी ॥ 
खग चेचं विभो खन् हदयं परिकौ तितम् । 
उत्तरं शाख्यः पाणि चराद्वे कन्धका ल्ियम्। 
खोमपत्तस्य सदवटृद्धिसौयं लठरं विभोः ॥ 
चिच्रांश्रदितयं खातौ विश्रखा्यां शक्यम् ।` 
दितौयं ुकरखदनं तुला नाभिरुदाद्कता ॥ 
विश्राखांश्मनुराघा ष्या भौमणुद्ं लिदम् । 
दितौयं ठश्चिको राश्िमपएं कालखरूपिखः ॥ 
लं पूर्न्नोत्तरां शख दे वाचार घबुः; 
उरुयुगलमौ शस्य अमरषं प्रगौयते ॥ 

उत्तरां शाच््रयो ऋचं श्रवणं मकरो स॒ने। 

धनिष्ठां शनिं जानुनौ परिकौरततिते ॥ 
धनिष्टाद्वे शतभिषा पोषटपदांशकच्यम् । 
सौरं पद्मापरमिदं ज्ञम्भो ज च विश्चुते ॥ 
प्रोडपदांशमेकन्तु उत्तरा रेवतौ तचा । 
दवितौयं जौवखदनं मौनम चरणो दुभौ ॥४॥ 
राग्नौनां लचयखरूपादि यथा,- 

नारद उवाच । 

नो व ~ >“ 

“राशयः कथिता ब्र्न् ! त्ववा इादश्र पै मम। 
तेषां विशचेश्तो बूहि लचखानि खरूपतः ॥ 

पलस्य उवाच 

स्वरूपं तच वच्यामि राग्रौनां खश नारेद। 
यादशना यच सच्चारा यख्िन् स्थाने बखन्तिष्ि॥ ` 
सष्डारस्थानमेकस्य धान्यरलाकरादिषु। 

नवसाहूलसं च्छन्नो वसुधायाश्च समश; ॥ 

निदं चरति फुक्लेषठ॒ सरां एलिनेद्ठ च । 
मेषः समानत अलाविकधनादिषु\ 
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षः खदशरू्पेषु चरते गोङ्लादिषठ । 
तस्वाधिवाखभूमिस्तु छषौवलधराश्रया ॥ 

स्तरौपुसयो; समं भ्रशरश्यासनपरिपदः । 
बोशावादाटङ्धिथुनं गौतनत्तैकशिल्पिवु ॥ 

स्थितं कौड रतिन्निद्यं विद्धारोभ्वनिरस्य तु । 
मिथुनं नाम विस्यातं राशिरेधालमकः रछतः॥ 
ककि कलौरेख समः सलिलस्थः प्रकौततितः ! 
केदारवापौपुलिनविषिक्तावनिरेव च ॥ 

सिंहस्तु पवैतारण्यद्गेकन्दरभूमिषु। 
वसते याधप्रह्लोषु गहरेषु गुदस च ॥ 

याहि प्रदौपककरा नावारूएा च कन्धका। 
चरते ख्ौरतिश्याने वसते तदनेषु च ॥ 

 तुलापाणिच् पुरुषो वौ्यापरणविश्वारकः । 
नगराध्वनि प्रालान् वसति त्न नारद् ॥ 

` सवभवस्मोकसख्धारो ठश्िको टख्िकाकतिः। 

 इषगोमयकौटोगडिपाषाणादिषु सं ल्ितः ॥ 
 अरुस्तुरङ्गजघनो दौप्यमानो धनुदवैरः। 

 बाजिमूरोःख्विह्णोरः स्थायौ युद्धवलादिषु॥ 
 ग्टगास्यो मकरो तर्मन् ! ठषस्छन्वः फणाङ्गद्। 
 सकरोभ्सौ नदौचारौ वसते च महोदधौ ॥ 
 रिक्तञ्जम्भश्च पुरषः स्न्धधारी जलाक्चतः। 
 इूवश्रालाचरः जम्भस्धायौ श्रौ र्डिकसद्मसु ॥ 

` मौनरूपल्मासक्तो मौनस्तोर्यासवुसष्दरः। 
वसते परयदे षठ देवब्राक्षणपूजकः ॥ 

 कच्चशं गदितं तुभ्यं मेषादौनां महासने । 
। भ कस्यन्वित्चयास्ययं गु द्यमेतत् पुरातनम् ॥ 

खतन्भया ति कथितं सुर्य 
यया जिनेचः प्रममाच यन्चे। 
परय पुराणं परमं घिं 

। 9 खंइटण्वतां पापड्रं शिवश्च ॥“ 
शति श्रीवामनपुराङे पशख्यनारदसंवादे इर- 
शक्तः प्चमोऽष्यायः॥ 

ञे १, क्तौ, ( राशौनां चक्रम् । ) मेषादि- 
 इादश्राश्यादियुक्तटत्तम्। तस्य नामान्तरं 

भवचक्र व्योतिवचक्रष्ठ । यथा,-- 
1.8 “सप्तविंश तितरर्व्योति्वक्र' स्तिमितवायुगम् । 
 सदकोध्ो भयद्राधिनैवधेचरयाङ्कितः + 
+ इति दौपिका । #*॥ 

१५. ‰ + अ क 

(+ 

1. 

# प सदिवरयं यथा,-- 

` “भचर धुवयोह्माचिप्र प्रवहानिङेः। 
| ` तन्रह्ठा सहका यथाक्रमम् ॥ 

॥; मदतौकच्चाल्पाधःद्िवस्य च } 
मदा कथया मागा महान्तोएरस्पास्तथा- 

¦ 4 ख्यया $ 

` काकेनार्पेन भगगं सृडक्तकर्पभमशाधितः । 
ध्रः कालेन महता मले मति भमन् ॥ 

 खण्पया तु बहन् सरक्तं मगखान् गौत 

| दोधितिः 
मह्या कच्चयागच्छन् ततः खण्प; श्नेखर, 

1 ` मन्दाद्धःक्रमेव स्यश्चतुर्था दिवसाधिपा, 
 बर्षाधिप्रतयस्चइत् ढतौयाः परिकौक्तिताः ॥ 

कमेव शध्चिमो माखानामधिपाः ब्छताः । 
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ोरेश्रा; खयैतनयादधोधः क्रमश्रस्तथा। 
भवेद्धकच्चा तौममांशोभेमणं षटटिताडिवम् । 
खन्योंपरिष्टात् भ्रमति योजनेसेभेमण्छलम् ॥” 
तत्र कन्ताक्रममादइ । 
५ब्र्माखडमध्ये परिधिर्योमकश्चाभिधौयते । 
तन्मध्ये अमं भानामधोप्धः कमश्स्तथा ॥ 

मन्दामरेन्यभूपएुच्तखशुक्रन्दलेन्द वः । 
परिभमन्त्यधोप्धःस्थाः सिह विद्याधरा चनाः ॥* 

इति छयसिद्वान्तः ॥ # । 

यष्चयच्वन्द्रसंयोगे परूविश्रोषजनकं राशिचक्र 
यथा,-- 
«राशिचक्र प्रवच्यामि वृपाणां हितकाम्यया ॥ 

र विजौवस्तथा सौभ्यस्तेशच चन्द्रे समागते । 
जलपातो भवेत् सव्यमिद्यक्तं विणायामले ॥ 

रवि्जौवस्तया कस्ते चन्द्रं समागते । 
वायुपातो भवेत् ष्मिद्यक्तं विष्छयामले ॥ 

रविच्ौंवस्तया भौमस्ते ख चन्द्रे समागते । 
, अखिपातो भवेत् सव्यमिद्यक्तं ्रह्ययामले ॥ 

र विर्भौमस्लया रास्ते चन्द्रे समागते । 
सोहपातो भवेत् सव्यमिद्यक्तं रुद्रयामले ॥ 

रवो राहस्तथा कैतुस्ते चन्दर खगागते । 
पाषाणपातोपि भवैदिद्युत्तं भाजुयामले ॥ 
इति नरपतिजयचयायां तुखुरुचक्र राशि- 
चक्रम् ॥ #॥ जातकराशिचक्रम् यथा, 

^तन्वादिययपथन्तं राशिचक्र अवदख्धितम् । 

तन्न बुद्धाल्पमतयो जस्पयन्ति टधा टधा ॥* 

इति पष्चखरा ॥ # ॥ 

भन्रयहयोक्तराशिश्वक्रम् यथा । आगमकसख्य- 

इमे । 
«रेखाइयं पूष्वपरागतं स्यात् 
सन्छश्यती याम्यङ्घवेरमेदात् । 

रुङेकमीश्राननिशा चरे तु 
ताश वायो विं लिखेत्ततोभर्णान् ॥ 

वैदासिवद्भियुगलश्रवणाश्िसख्यान् 

प्चेषुवाणशर पश्चचतुद्धयार्णान् । 
मेषादितः प्रविलिखित् सकलांस्तु वर्थान् 

कन्धागतान् प्रविलिखेदय श्ादिवर्णान् ॥” 
तथा,- 
“वालं गौरं खुर णोशं रमौ प्रोभेति राधि 
क्रमेण भेदिता वर्णा; कन्धायां प्रादयः खता ॥* 
वैन च्चा द मेषः । उ क ऋ वष; 
चह ष्ठ मिथुनम् । रे ककंटः। चख 
सिं्ः। अंशः शष सश चाः कन्धाः। 
कवगेस्तुला। चवगो ठिक; । टवगों धुः । 
लवर्गो मकरः । पवगेः कुम्भः । यवर्गो मौनः 1 
खराशौनामनुङ्कलं मन्त्रं भजेत् । तथा च। 
“खतारराश्िकोषानामवुक्कलान् भजेष्लन्न् ॥* 

इति वच्वनात् ॥ 

^राद्यौनां शुद्धता जेया यजेच्च ग्टतिं ययम् । 

ख रागरेमं नराथ्यन्तं गणनौयं विच्य; ५ 

यदातु खरारेरज्चानं तदा साधकनामाद्यचचैर- 
खम्बन्विनं राधं रदौत्वा गख्येत् । 

राशिष्य 
“खाभ्यादाच्चरराश्यन्तं गथयेत् वाधकाश्चरम् ।* 
स्ति रामाश्चैनचच्िकाषटतवच्नात्। तथा, 

“अज्ञाते राशिनच्तच्े नामादाश्चरराशितः ॥* 
श्ति तन्त्रराज ॥ 

«तेम मन्त्रादयवर्येन ना्रश्चाद्य्रेख च । 
गणयेद्ृयदि षष्ठं वाप्यशटमं इादश्न्तु वा। 
रिएमेन्ताचवणेः स्यात् तेन तस्यात भवेत् ॥ 

खक पश्च नव वान्धवाः ख्छताः 
दौ च षट् च दशमाख्च सेवका;। 
वद्िरुग्रसुनयस्तु पोषकाः 

इादग्ाचतुरस्तु घातकाः ॥* 
दति दिष्छविषयम् § 

रामाशैन्वन्द्रिकाष्टतत्वात्। श्रक्ादौ तु षष 
वच्जनौयम् । तथा च । 
“वषा रमहाद्यानि वच्लंमीयानि यत्नतः ॥* 

इति वच्वनात् ॥ 

तच्वान्तरे 

“कलसं धनं म्नावन्धु एचग्रचुकलचकाः । 
मरणं धममकमभायद्यया हादघ्र राशयः ॥ 
नामानुरूपमेतिषां शुभाशुभफलं लभेत ॥ 

लम सिद्धिस्तथा निव्यं घने धनसन्टदधिदः । 

तरि भ्नाढटदठिश्च शचौ शच्च विवहः ॥ . 
पु एतच्तविरदह्धिः स्यात् बन्धौ बान्धववत् प्रियः । 
कले मध्यमा परोक्ता मरथे मरणं भवेत् ॥ 
धर्मं घम्मेविख्िः स्यात् सिदठिदः कम्भखं ख्थितः। 
च्छाये च धनसम्यत्तिषयेये च सख्ितचयः ५४ 
वैष्यवततते तु शचुस्ाने बन्धुरिति पाठः। इति 
सन््रलारः ॥ 

राशिखवद्ारः, पै, ( राचेथेवद्ारः।) गच्छ 
राशिपरिमाणक्नापकाङः । सदिवरगं यधा,- 
अथ राशियवद्ारे करणव इत्तम् । 

«अनणुषु दश्रमांद्रोरखव्वयेकादश्ः 
परिधिनवमभागः शूकधान्ये. वेधः । 
भवति परिधिषट विते वेनि 
चगगणिसकराः स्लशामधास्ताचच खायः ६५ 

उदाहरणम् । 
“खमभ्चुवि किल राध्यः खितः स्थकधाग्ध 
परिधिपरिमितिः स्याहस्तषटियेदौया । 
परवद गणक खाग्;ः किंमिता; सन्ति तसि 

ब्रथ एथगखधान्येः मूकधान्येच भगे्म् ५” 

अथय स्ूलधान्धराश्चिमानावयोधर्नाय 

परिधिः ६० । वेषः & । परिधैः शः ११। 
वर्मितः ६०२। वैच ६ लिक्तः) चन्बाः 
खायः ६०० । 



. राशिव्य 
च्थाणुघन्धराशिमामागयनाय 

६ 9 

अशधान्धराशिः 

वेधः 

६०. 
१६ 

५.१. पररिषिः ६०। वेधः न जातं 

> ॥ प्रणम् ५४५ (९ 

अथ खूकच्ान्धराशिमागानयनाय 

परिधिः ६०। वेषः । खाथः ९९९ ॥ 

च्य भित्तान्तर्वाद्यकोयसंलसराध्िप्रमाखावबयने 
करवत ठत्तम्। 
“दिदेदखचिभागेकनिन्नएत् परितः पलम् । 
मित्ताार्वाद्यकोयस्यराओेः खगुशभाणितम् ॥* 
उदाहरणम् । 

“परिषिभित्तिलपस्य राशेच्छिंशतृकरः किल । 
अन्तःकोशस्थितस्यापि तिचितुच्छः कर; ष्ठे + 

वदि; कोखस्थितच्यापि पञ्चन्ननवखम्मितः । 
तैषामाचचुमे चिरं घनद्स्तान् प्रथक् पथक् ॥” 
अच्रापि स्यलाद्धिन्यानां रष्थिमानाव 

बोधनाय ख्रसेचचयम् । 

सज्ाङादवद्यधान्दराथिमान बोधकं चेचम् । 

आअच्रादस्य परिधि; ३०। दिनिन्नः ६० । 
च्यन्धः १५ । चठुतनेः ६० ! अपरः ४५ । खचि- 

४ 
भाक, २ निक्त; ६० । रुषं वैधः ६। रथ्यः 

लं तुल्यमेतादन्य खव खगः ६०० । रखतत्- 

खगुशेन भक्तं जातं एक् एयक् पलम् ३०१। 
१५० { ४५०॥ 

१५८ 

राटिका 

अथयाशुधान्धराशिमानानयनाय 

न्धासः 

पून्वेवत् चेचच्रयाणां खगुख्युखितप्ररिधिः ६०। 

वेधः + । पलानि २७२ --\ ६३६ 

च. 
४०६. द्व 

अथ गूकधान्धराश्िमानानयनगाय 

परिधिः ६०। वषः । परलाभि ३९३ ६ ॥ 

१ ~ । ६६ इ ॥ ६००। 

इति लौलाष्यां राशियवदारः वमाप; # 
रषं, पु, लौ, ( राजते एति । राज् +“ ख- 

धातुभ्यः न् ̀  उकार ४।१५८। इति इुन्। 
अर्चति ध; ।) विषयः। ( यथा, मबुः।६। 
२५४ । 

^ अग्रां स्तस्करान् यस्तु वलिं खक्वाति पार्थिवः । 
तस्य प्रच्चुभ्यते राद खर्गाश्वे परिषोयते ॥*) 
उपद्रवः । इद्यमरः;।३।३। १८३ ॥ विषयो 

जनपदः । उपद्रवो मरकादिः। इति भरतः; ॥ 

( राष्पालननियमादिकं सह्ाभारते १२। 
८० प्यष्याये व्ररटयम् ॥#। पु, पुरूरवोवंश- 

चतस्य काञ्चः एचः । यथा, भागवते । ६ । 

१७१४६ 

“काण्वस्य काशिस्ततृपुच्ो राद दौषेतमः 
पिता) 

राष़निषासौ, [न्] पै, ( रारे निवखतौति। 
नि+दख् + चिनिः। ) जावपदः। दैशवालौ । 

इति चिकाखद्येषः। 

राष्टिका, श्यौ, ( राष्' उत्पत्तिख्थानतेनाश्यस्या 
इति रादु+ठन्। टाप् |). कण्टकारिका। 

शवमरः। ९।४।६९॥ ( पु," रादुवाशी। 
जाभपदः । यथा, मुः । ६० । ६१। 
५“थच लेते परिध्वंसा जायन्ते वणेदूषका; । 

रासः 

राष्टिैः स तद्रा" चिरमेव विनश्यति ॥” 
रादुपति;। यथा, हरिव | १५८३।२७--२८। 
“ङुम्भाख. ! मन्तिणां खेट ! प्रौतोणद्सि तव 

सुव्रत । 
स॒क्षतन्ते विजानामि राद्ध्िकोभसतु भवानिह ॥ 
सन्नातिपचच; ससख निनं लोभस्तु भवानि । 
रच्यते मया दत्तं चिरं नौव ममा- 

श्यात् ॥") 

राद्ियः, ध, ( रार्प्चिक्लतः। राद्+“राद्ा- 
वारपारादट् घखौ ।४।२। ६३। इति षः। 
यदा, रार जातः! ^“तच्र जात;। ४। ३। 
२५। इति घः।) माख्ोक्रौ राजष्वालः। 
इ्द्यमरः;। १। ॐ। १४॥ (रादङाध्यचचः। 
यथा, महाभरते । १२।८५ । ६२। 

«ततः सं पेषयेद्रादुं राद्ियाय च दयेत् #} 
रायः, पु, (राड् भव दति। राष्+षएः।) 

नाद्योक्तौ राजश्यालः। इति हेमचन्धः । २। 
९८४॥ राङुखब्बन्धिनि, चि ॥ ( वथा, महा- 

भारते । १२ 1 ८७ । ६ । 

धान्यं हिरण्यं भोगेन भोक्त रादौयसङ्गतः १५) 
रास) ङ शब्द् । इति कविकण्यहुमः॥ ( भ्वा०- 

अल्म°-अक०-खेट । ) दन्त्यान्तोभ्यमिति गद 
सिंहः । रासभः खरः । दुगे सिं ह स्िमं ताल- 
च्यान्तं मत्वा उणादौ इखं कतवा रश्सिशन्दं 
युत्ादितवान् । ऋ, अरराखत् । ङ, रास्ते; 

इति दुर्गादाखः॥ 
राखः, प, ( राखनमिति रासतैण्चेतिवा। रास 
न्द + भावै अधिकरये वा घन् । ) कोला- 
इलः । ध्वानः! भाषाश्टहलकः। गोपानां 

कौडाभेदः। इति मेदिगौ। खे, १९१ तस्य 
विधिवेधा,-- | 
^“का्तिकौपूथिमायाख्च छला तु रासमखलम् । 
गोपानां एतकं छवा गोपौनां एतकन्तथा ॥ 
शिलायां प्रतिमायां वा ओीक्ष्णं राघया सद । 
भारते पूजयेत् छत्रा चोपहाराणि षोडश ॥ 
गोलोके च वदेत् सोऽपि यावर ब्रह्मणो वयः । 
भारतं पुनरागद्य हरिभक्ति लभेद्धवम् ॥ 
मेय सदपएरां भक्तिं लब्धा मन्त्रं दरेरपि। 
देष्ं व्यक्र! च गोलोकं पुनरेव प्रयाति च॥ 
तच.छ्यस्य खारू्प्यं संप्राप्य पाश्वंटो भवेत् । 
एनस तृ पतनं नाचि जराद्यष्टरो महान् + 

इति ब्रह्षतरवते प्ररतिखच्छ २५ अध्यायः ॥ 
विस्तारस्तु ओकष्यजवक्खर्ड २८ अध्याये 
ओमद्धागवतौयरासपश्ाध्यायेवु च द्र्य: \%॥ 

कस्य िन्मते कल्यतदयाच्रेयम् । अस्य विधि-' 
बेधा, 
“काति पौयेमाख्यान्तु राखयाचा मदहानिश्ि। 
गन्दखनोः प्रकरैया महाविभवविस्तर; 
द्र लोके सखं प्राप्य अन्ते विष्छपुर ब्रजेत् ॥ 
पूणा काशाद्वेराच्े तु नयेत् शेषं महोत्सवः ! 
गौतेर्नानाविधवादरोंणवौणाण्टदङ् यः ॥ 
बृयेवेराङ्गनागौतेरङ्गनानाख कौतैनै;। 



ण्न णे ग ¢ 

त व क ५ 

॥ 

रासः 

न्दनागुरुकस्तरौपङ्कलेपेन्विराजितेः ॥ 

वि्रद्धिविषाभक्तेः काथय रष मद्ोत्सवः। 
ध्यायेद्टन्टावने रभ्य यसुनापुलिने ने ॥ 

निकुञ्नसदने छां गोपौमणडलमण्डितम् । 

रासमणलयन््रस्य गोविन्दं कणिकागतम् ॥ 

इयोदेयोगोँपिकयोग्भध्ये खाभ्तमनेकधा । 
चऋअपरं नटवेशेन मध्ये तं सुरलौधरम् ॥ 
गोपौमण्सुखाम्भोलमधुपानमधुव्रतम्। 

कुलालचक्रप्रतिमं मलं पञ्कुलाङ्कितम् ॥ 

इलारश्रोभितं काये मददिष्योणटौ च खन्विषु। 
मध्ये मध्ये च गोविन्दं पाश्वेयोरररूपकम् ॥ 
सुङ्खन्दं माधवं छष्यं नटनागरमेव च| 

रिं दामोदरं विष्णु पूजयेत् कामरूपिणम् । 
सदद्य भूरे गोप्यः शतश्रोएय सदसः । 
पूननोया; प्रयत्न बृद्यगौतेपरायणाः ॥ 
अखसंसा गोपिकास्तच्र मणखलेऽटौ वराङ्गनाः । 
मदिव्यस्ता; समाख्याताः सदासङ्गसुनिव्रताः.॥ 

भक्तो्छवाभिलासेन कमला बङ्रूपिणौ । 
राका विशाखा विमला सुमित्रा ललिता तथःा। 

न्दरो कमला रम्भा मद्िष्योभौ प्रकौत्तिताः॥ 
तारा राधा जिरावाघा कष्या मेदस्पाग्ताः।| 

साखा ध्याने च्यमायेः पूना काशा विशेषतः ॥ 
त्तौ सायं खमये गोप्यो इन्दा वनं ययुः । 

` राखक्रौड़ां ततस्ताभिशवक्रो च जगदौन्छरः ॥ 
ोप्यो रांख्क्रौडां चक्र; पौ मास्यं महा 

जिभि। 
ज तन्न परचचिनिनदो न निक्ञोनिनदस्तया ॥ 
महानिशा रे घटिके रान्मष्यमयामयोः। 
सदप्राप्नौ च करतें पौणमास्यां निशा सखे । 
शवं रासक्रौड़ यस्तु कारयेद्ुवि मानवः। 
ख खम्मदुस्छतं दयक्रा निन्वाणसक्तिमाक्नयात् ॥* 

प्द्युतकलकलणिका॥ 
 ( विलाखः। यथा, भागवते । ५।२। १२। 

«पसा दिधस्यम मग उन्रयनौ विभर्ति 
खरसराखसुघादिवक्र ५ 

“वङ्ग च बड्ुतं विभक्ति किं तदाद । रणो 
मध्ठुरालापः राखो विलाखस्ताभ्वां खिता सुधा 
आधघराच्टतम्। आदिशब्दात् स्सितनन्भादि।* 
दति तत्र गीधरखामौ ॥ क्रिया। यथा, भाग- 

बते । ५।१३।९.०। 
^तेवैखितो हंसकुलं खमाविशत् 
नरोचयन् श्रौलसुयेति वानरान् । 
तच्जात्िरासेन सनिवंतेन्दियः 

परस्यमरोहौचणविखछतावधिः ॥* 

५तेवेख्वितस्तत्र फलाभावं नाला हंसानां तरा 
शानां कुलं पुनः प्रविशन् तषां प्रौलं प्राय- 

श्वित्तपून्वकं पुनरुपनयनाद्याचारमरोचयन् 
च्पप्रियं पश्यन् वानरतुच्यान् अष्टाचारन् 

अूदरप्रायाजुपेति । तच्जातिरासेग षागरजाति- 

क्रियया च्ियां मिथनौभूय परश्यरसखोदोच- 
ओन विद्छतो जौवितावधिमेरख्कालो चेष। 
इति तट्ैकायां गरीषरखामौ\%।) 

१५९ 
रासम 

रासभः, पु, ( रासते शब्दायते इति। रास+ 
५सासिदद्षिभ्याख्च ।* उणा० ३।१२५ । इति 

अभवच् । ) गदेभः। इयमरः! २।६। ७८ ॥ 
( अयं हि ब्रह्मणः पद्यां जातः । यया, माकं- 
खये । ४८ । २६ ।- 
शप्रद्याश्चाश्वान् समातङ्गान् रासभाद् शणएकान् 

न्डगान् । 

उद्ानश्वतर सेव नानारूपा जातय. ॥» 
अश्वतरः;। खच्चर इति भाषा। वधा, महा- 

भारते। १।१४५ । 9) 

“खत्वं रासभयुक्तंन स्यन्दनेनाशुगामिना। 
वारणावतमद्येव यथा यासि तथा कुर ॥*) 

रासभवन्दिनौ, च्छौ, मल्िका। इति शब्द् 
च्वड्दिका॥ 

राखभौ, स्तौ, ( राखभ+डोप्। ) गदेभौ। इति 
श्रब्दरन्ावलौ ॥ ( यथा, महाभारत । १३। 
ॐ} १8३। 

“रतत श्रुत्वा मतङ्गस्तु दारुणं रासखभौवचः; । 
च््वतौये रथाचे राखभयं प्रब्यभाषत ॥*) 

सासमद्छलं, कौ, ( रासस्य मखलम् । ) गीक्चषणस्य 
रासक्रौडाख्थलम् । तदिवरणम् । यथा,-- 
“वद्छादुप्ररि गोलोकः पश्ाग्रतृकोदियोजने। 
वायुना धायमाखश्च विचिच्रपरमाश्रयः 

च्तोवरभ्यनिन्भाणो नि्रूपो मदौच्छया । 
 श्रतश्दक्गेख परौलेन पुणयठन्दावनेग च ॥ 
स॒राखमणखछरेनापि नद्या विरजयाठतः । 

कोटियोजनविस्तौणां प्रश्येन विरजा वरल + 
हें तक्य तगुणा परितः परमा शुभा । 
चआमखधरतनिकरा हौरामाखिक्ययोस्तथा ॥ 

सथौनां कौस्तुभादौगामसंस्यानां मनोहरा । 
चमल्धयरलनिम्मायं तज्रापि प्रतिमन्दिरम् ॥ 
मयो्रख् पाकारमदद्टं विश्वकममेा । 

गोपौभिर्मोपनिकरैे तं कामचेगुभिः ॥ 
कण्पटेः पारिलातेरख्खेयखच सरोवरैः । 
पुष्योद्यामैः सकोडिभि; खंठतं राखमश्छलम् ॥ 
धैष्टितं चेटितेगपि्भन्दिरेः शतकोटिभिः। 
रुत्रप्रदौ पयते पएष्यतख्पखमग्वितीः ॥ 
सगन्विचन्दनामोरेः कसतूरौकुङमान्वितेः ॥ 

कौङोपयुक्तंभोगि च ताम्बोरवासितेललेः + 
धरैः सरभिरम्ये श माद्य रतदपेये 
रचप रचिते; धचद्राघादालोचिकोटिभि; 
अनल्रनाभरणेवद्धिगुद्धमुकेरपि। 
खचमत्तगचेखराणां वेशितेश्च बसी; कमात् + 
जवयौवनसम्यत रूपि रपमेरपि । 
रभ्यच्ठ व्तणाकार' चच विस्ं यथा व्रज + 

्यङ्धल्यर नर च्चितं दश्योजनपिस्ततम् । 
कलत्रो ङम रभ्येः सगन्ध चन्द नाधित; ४ 
च्ाटेतं मङ्गलवटे; परलपक्षवसयुतेः । 

दधिलालेच पय चिग्धदूनाद्ुर; पलः 
ओरामकदलौच्लम्ोरसं सोकर मनोर 

ख चितो म्द नपक्ञतेः ॥ 
न्दनावक्तमाचख भूषय विदूषितब्) 

रासला 

अग्ल्यरनरन्ितं श्तष्टङ्गं मनोहरम् ॥ 

कोटियोजनगधङ रेष्यै दश्गुणोत्तरम् । 
पने लप्रस्थं परिमितं पर्चाश्रतकोटियोजनम् ॥ 
अतौवकमनोयश्च वेदेएनिनचनौयकम् । 

य्ोकारमिव तस्यापि गोलोकस्य मनोहरम् 

परितो वेष्टितं रम्यं हौराषहारसमन्वितम् । 
तच इन्दावनं रम्यं युक्तं चन्दनपदपः ॥ 
कल्पटतेख रम्ये मन्दार; कामधेनुभिः । 
श्नोभितं श्रोभनाप्यख् पृष्योदयात्ेमंनो हरै; । 
क्ौड़ाखरोवरे रम्यैः रज्ये रतिमन्दिः; । 
अतौवरम्यं रहसि रासयोग्यख्थलान्वितम् ॥ 
रत्वितं रचकरे रम्पेरसंस्योगोपिकागशैः । 
परितो वर्तुलाकारं चिलचयोजनं वनम् ॥ 
षट् पदध्व निसंयुक्तं पुस्कोकिलख्तान्वितम् । 

तज्नाश्चयवटो रभ्यो .र स्येव हि वस्ततः ॥ 
खसयोजनोदंशच परितश्च चतुगैणः। 

गोपौनां कल्यटच्तेश्च सनयेवाज्छाफलप्रदः 

करौङ्ान्बितेराटतश्च राघादासौनिलश्षकेः । 
विरजातौरनारौखां असुनाश्रौतखेन च ४ 

पष्यान्वितैन मान्न प्रविच्रखच सुगन्धिना । 
दासौगसोरसंस्छोख टन्दावगविनोदिनौ। 
तन्न क्रौडति खा राघा मम प्राणाधिदेदता॥ 
सेयं ओदामश्ापेन ठषभादुद्धताधुगा। 

ज्षादिरेवेः सिद्धनरम॑नोन्धः पूजिता त्रच ॥” 
ति अ्र्षवेव्ष भगवच्नन्दखंबादे ओीराष्यजब्म- 

खे ८४ अध्यायः ॥ 

राखयाच्रा, स्तौ, ({ राख्खय याच्ना उल्छवः।) 
कािकोपौखेमासौकेद्यगील्ष्यस्योल्यवविदधेषः। 
विवरं याच्ाश्ब्डे अश्यम् ॥#॥ क्ति 
विषयकराखयाज्रा वथा,- 

नपौरंमास्यां रासयात्रं देया; कृचानि- 
शाहं के । 

पूम्वन्भस्मास्थाप्य देवौ दे्याखनं येत् ४“ 
पौयमास्यां चेचपौरेमास्याम् । 
५खंसुखे राखखंख्यानं मैरवौमेरवान्वितम् । 
त्वा तान् पूजयित्वा च ामयेत् कुम्भच्क्रवत् 8 

कोलाइलं ब्टद्गादिवादीनु लैः सगौतकेः । 
कुग्यादानम्ददह्दयः साधकः श्थिरमानसः ॥ 

दित्ता न कुन्नौँत देवोयाच्ा सुखप्रदा 1” 
इति दामकेश्वरतन्त्र ५४ पटलः ॥ 

शारेरषः, पै, (रासे क्रौडाविशरेषे यो रन्न, 
च्यलुक्समासः; । ) गोष्टौ । राखः। शङ्गारः । 
रखखिद्धि; । रखावासः । षडोणागरकः। दकि 
मेदिगौ । खे, ६० + उल्छवः। इति शन्दरना- 
वलो ॥ परिहासः । इति जटाधरः \ 

रासेश्वरौ, श्लौ, ( रास हदेष्वरौ।) राभ्रा। 
यथा,-- 

“राधा रासेश्वरी राखवाखिभौ दसिकेच्चरो ६ 

इति ब्रश्षतरवत्ते मीलष्ययष्मखस्े १० अध्यायः # 
राखा, श्लौ, (रखते इति। रव खादने 

“राक्ाखाक्ास्थथावौया; ।* छखा० ६।१५। 

इति भप्र्ययेन सःघुः। ) खनामस्यातकता+ 



राद 

विशेषः) रान इति हिन्दी भाषा। 
प्यायः । नाञ्लौ २ सुरणा ३ सुगन्धा 9 गन्ध- 
नाङ्खलौ ५ गकुलेष्टा ६ भुजङ्गात्ती 9 कचाकौर 
स्वहा ६। इव्यमरः॥ नाङुल्यादिपश्चकं 
रांज्लायाम्। गङ्लेटादिचतुष्कं सर्पाच्याभि- 
खादः । इति तङ़्ौकायां भरतः ॥ रस्या १० 
श्थसौ ११ रखना १२ रखा१३ स॒गन्धिखधला १४ 
रखाप्या १५ अतिरसा १६ ब्रोगमन्धिका १७ 
सपगन्वा १< पलङ्कषा १६ । इति जटाधरः ॥ 
अस्या गुणा; । गुरुत्वम् । तिक्तत्वम् । उष्ण 
स्वम् । पिषवाताखकाषश्रोफकम्योद्रद्चद्मनाशि- 
त्वम् । पाच्चनत्श्च। 

“राखातु चिषिधा प्रोक्ता लं पं ठण- 

म्तथा | 
जेयो स्लदलौ धियौ टया राका तु मध्यमा ॥ 

इति राजनिषंण्ः ॥ 
चपि श्व। 

“नाङ्गलौ रसा राक्ता सगन्धा गन्धनाङुलौ । 
नकुलेरा सेजङ्गाच्तौ स्पाच्ौ विषनाश्िनौ \॥ 
नाङ्खलौ तुवरा तिक्ता कटकोष्णा विनाश्रयेत् । 
भोगिलताडञ्चिकाखुविषज्वरक्मिब्रणान् ॥” 

इति भावप्रकाशः 
राका शोधामवातन्नौ। इति राजवक्षभः ॥ 
च्यौवधिविदधेषः। काटा अमरलौ इति भाषा। 
तत्म्यायः। रखुलापणौं २ सुवद्धा १ युक्त 
रखा 8) इव्यमरः;॥ अपिच । 

“राच युक्तर्खा रस्या सुवहा रसना रसा 
खलापणों च सुरसा सुखिग्धा यसौ तथा ॥ 
र्ञामपाचनौ तिक्ता गुरूष्णा कफवातजित् । 
प्रोधश्चाससमौराखवातशूकलोदरापद्धा। 

काश्नव्वरविषाश्रौतिवातिकामयष्ि्ह्धत् ॥* 
इति भावप्रकाशः ॥ 

(रश्रना। यथा. वाजखनेयचखंडितायाम् ।१।३०। 
अदि रास्ञाखि।” 

“डे योक्र अआदिल्ये अदिव्या भून्याख्लं राशञाचि 
र्ना अखि!” इति तद्धाव्ये मद्ोधरः॥ 
रुद्रपलौ नामन्धवमा। वथा, ज्रेद्ते। १। 
६ । २२४) 

नामानि रद्रपतरीना षावधामं {गवोधमने। 
कला कलावतौ काषा कालिका कलप्रिया ॥ 

` कन्दलौ भौषणा राला प्रन्लोष्वा भूषणा यकौ । 
खुतासां बहवः एचः बभूवुः शिवपाषेदाः ४) 

राः, पु, (रह खागे+ बहुलवचनात् उण् । ) 
वामः! इति संचिप्रसारोयादिदत्तिः ॥ (रहति 
सुहौतवा अजति चनरमिति। रद व्याग + 
कहलवचनात् उय । इद्यण्ञ्वलः ।,१।.९. । ) 
षविश्रेषः। तत्पायः; । तमः २ खभाँजुः 
सहिकेयः £ विधुनुदः ५, इयमरः अश्च 
पिभ्रा: ९ य्कक्लोलः ७ सेकः ८ उप- 
अवः ६ शौषेकः १० उपरागः ११ लिंडिका- 
खः ९९ । एति शन्द्रतावसौ । छष्यवये;६३ 
कवन्बः १४ । इति जदराषर;\ अदुः ९५ 

राहयाहः, प, ( राोर्माहो यशं यच्र । 

रा्चक्र, कौ, ( राहोचक्रम्।) रथादिसप्त- 

राह विवश्णेयेदटूयनाट्यदौ च्छ त् कमेः पलम्" 

१६० 
राहच 

अदरः १६। दति च्योतिलच्वम् । तच्योत्- 
पत्तयादियया, 
^चिंिकायामयोत्यन्ना विप्रचित्त । 
शम्बः श्म्लगाच्रख यङ्ग; शास्छस्तयोव च्व ॥ 
इस्वशो नसत्विदधेव वातापौ इ्पो लिक; । 
इरकर्पकलिनाभौ भौमश्च नरकस्तथा ॥ 
राङव्ये्टश्च तेषां परे चन्द्खयप्रमहेनः 
श्यते विंदिकापुच्ना देत्रेरपि दुरासदाः 
दाख्णाभिजनाः करा; स्वं ्रक्षहिषस्तु ते । 
दश्यान्धानि सहस्राशि संद्िकेयो गणः स्छतः ॥ 
निहतो वामदस्यन भागंषैय वलौयसा । 
स्र्भानोस्तु प्रभा कन्धा पलो खस्तु श्री सुता \” 
इति बह्धिपुराये प्रजापरतिखगं नामाध्यायः \%॥ 
वस्य शिरण्डेदकारणं यथा,-- 
“देवकिङ्गप्रतिच्छत्रः खभ जुेवसं खटि । 
प्रविष्टः सोममपिबत् चन्राकाभ्याच्च उचितः ॥ 
चक्रण चुरधारेण जार पिबतः शिरः 
इरिस्तस्य कबन्धस्तु सधयाश्ञावितोएपतत् ॥ 
भ्रिरस्मरतां नौतमजो सषमचौक्रपत् । 
यस्तु पमण चन््राकावभिधावति वैरधौः ॥* 

इति श्रीभागवते < न्स £ ध्यायः ॥ 
ख च मलयपव्यैतजातः। भूद; । इादशा- 
छ्ुलपरिमाणः । लव्यवशेः। लव्य वस्त; । सिं ह~ 
वानः । चतुर्भुजः, खडगवरश्रलचन्भधारे। 
खथयास्यः। अस अधिदेवता कालः। प्र्यधि- 
देवता खपे;ः। इति श्यश्चतत््वम् ॥ अस्य 
सवर्प श्निवत्। स च ्खालजातिः। 
सर्पाहतिः । अश्थिखामौ नेकोतदिकखामौ 
च । दति हृषष्नातकादयः ॥ ( राहचारस्य 
फलापलं इषत्संष्ितायाः ५ ध्यायतो बट 
खम् ॥) 

चन््रखययोपेहशम् । यथा, 
राइ शोभकेन्दोयेह उपराग उपश्चवः ॥» 

इति हेमचकः । ९। ३६.॥ 
(अत्र राङ्याख ८५7५ पाठो उश्यते ।) 

वारेषु अश्गद्या वामावत्तेन यामाङ्के प्राप्य 
सप्रदिच्च राहोगेमगम् । यथा, 
“पश्चादकें विधौ वद्धौ सौम्यां से वायधे कुले । 
र्चोदिधि गौ यान्यां गुरावौरे ननौ दिने 
राहइुशमति यामाहादश्वमया च वामत; ॥ 
दयते य॒ह्वं विवादे च यात्रायां चम्मं स्थितम् । 

इति खत्ल्लव्सुक्तावकौ ॥ # ॥ 

५ 

२५१. 
राहुकालानलास्यकम् 

शलाकासप्रवां चक्र" देशादौ लत्तिकादिकाः ॥ 
चत्र ऋचे स्थितो राहइवदनं तदिनिदिशेत् ॥ 
छखात् पञ्चदशे ऋते तस्छ पुच्छ" अवस्थितम् । 
अष्ोत्तरश्रतं खाता लायभ्ते यज केतवः ॥ 
जाप्य तद्धुच्बेगत् खवँ सषाकंसमलिष; । 

राहस्प 

राइयक्तानि चाचि लोवपद्चे चथोदश्च ॥ 
चयोदश्रेव भोग्यानि तपे प्रकौैयेव । 
तपे सुखं तस्य गुदं जौवाङ्गमध्यगम् ॥ 
रवमङ्गदयो राङ्तातथः खरपारगी; । 
जोवपर्े चपानाधे खतपद्य रवौ स्थिते । 
वञ्जिनू काले मुभा याचा षिपरौतैतु 

निदा ॥" 
इति खरोदयः ॥ 

राङ्च्छषं, शौ, च्यादरेकम्। इति राजनि; ॥ 
राहदशेनं, लौ, ( रादोरेशनं यच \) रादो- 

आअद्ुषन्चानम् । .सद्णमिति यावत् । यथा, 
चच्चुषा दशनं राहोयंत्तटूयहणसष्यते । 

सच्च कम्भायि कु्वौँत गणनामाचचतो नतु ॥ 
राइदथेनमं क्रान्तिविवाहाव्ययटद्ि् । 
खानमाचन्तु करैथं दानश्ाह्विववच्लितम् ॥” 

इति तिथ्यादितवत्छम् ॥ 
| राहभेदौ, [न्] पै, ( राद" भिनत्तीति । भिद् + 

शिनिः। ) विष्णः। इति जटाधरः; 
राइगहेभित्, पु, ( रादोखं हानं भिनत्ति हिन- 

तौति । भिद् +- किप् ।) षिष्यः। इति चिकाख 
प्रोष; ॥ 

राइरनं, लौ, ( राङपियं रत्नम् । राद्ो रब- 
मितिवा।) गोमेदकः । इति राजनिषं्ट; ॥ 

राहुलः, ध, वृद्धः। इति हेमचस्ः । २। 
१५६१॥ 

राइटह्यतियोगः, प, ( राहा टस्यतेयोगो 
मेलनम् । ) रखकराश्िख्ितगुररादहः। गुर- 
चाखडालियोग इति स्यातः तस्य काला- 
खुदधिजनकत्वं यथा, भोजदेव्वषारससु चये । 
“खे काये न करदं गुरौ सिं हे? स्तगे? पि च । 
व्रतदौचचे न न्वत तमोयुक्तं दरस्यतौ ॥* 
समोडक्तं राुक्तं । व्रतदौे एति निशेतर- 
बेदिककर्म्मोपरलचचणम् । तथा च दख्छतिशारे 
ष्योतिषम्। 
खुकराश्ौ शितौ स्यातां यदि राङटष्यतौ । 

विवाइब्रतयन्ञादि स्वे तज प्ररिव्लेत् ॥* 
मलमासाद्ुपक्रम्य भविष्ये । 
“कचमेदेग्कराशौ सम्यको य॑दि वागयो;। 
शुरो राहोरपि तथा बजेदिह्कात्र संश्रय; ६” 
अचर गुरोलेच्नितलवं हेतुः । 
“यत्र यत्र खितो जौवस्तमोयोगेन लष्लते } 
उपषाखाय किंन स्यादसल्छङ्गो मगौषिखाम् ।* 

इति मलमाखतच्वम् ॥७॥ 
अस्य प्रतिप्रसवो यथा,-- (णी 

कणाटनाटाङ्गकलिङ्कदेशचे 
हश्ष्यतौ राहुयुतो विरद; । 
श्रषिषठ देशे न चाल्ि दोषः 
सत्ये काये सुनयो वदज्ति ॥* 

इति हृषजमाततैकषटतवचनमिति केचिदू्- 
वद्न्ति॥ 

राच्यः, ४, (राशो; शरणो यत्न!) उपरागः । 
दति. दाङ; 



रिक्ता 
राहा, [न्] ध, (.राह' इन्तोति। इन् 

किप् ।) विष्णुः इति हेमचन्द्र; + 
` राङृच्छ्टः, पु, (राहोरच्छषटः।) लगुनः। 

ति चरिकारूश्ेषः। (अस्य विवरणन्तु रसोन- 
शब्दे द्रश्यम् ॥ ) 

रहत, ए, ( राहुणा उतः एरिद्यक्तः। ) 
 लकुनः। इति हारावलौ । २२३ ॥ ( अस 

विवरणं रसोनश्न्दे बच्यम् ॥ ) 
रि, श गतौ। दति कविकल्पदुम ॥ ( तुदा०- 
 पर०सकण-सेट् । ) रेषादिः। श, सियति। 
` दति दुर्गादासः । 

रिक्त, लौ, (रिच् + क्तः।) अन्यम् । वनम्! इति 
 भेदिनौ। ते, ५०॥ 

। रिक्तं, चि, (रिच् + क्तः।) निधनम् । इति शब्द 
| = रत्रावलौ ॥ ( मन्यम । यथा, मनुः ।<\४०५। 

नि यानानि ताथ्यै दाप्यानि सारतः; । 
 रिक्तभाखानि यत्किचित् एमांखश्चाणरि- 
् 

चऋदाः ॥*) 

रिकतं, चि, (रिक्त+कन्। ) भून्यम्। दव्य 
 मरः।३.। १।५६ ॥ (यथा, मु; । = । ४० ४। 

। “पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषेएद्रंपणं तरे । 
पादं पशुञ्च योपि परादाद रिक्तकः पमान् ॥*) 

रिक्ता, स्वौ, ( रिच् +-क्तः। टाप् । ) तिथिभेदः । 
सातु चतुर्थौ नवमौ चतुदप्रौ च। यधा,- 
“नन्दा भव्रा जया रिक्ता पूर्णां च तिथयः 

¢ क्रमात् ॥* 
+ इति तिश्यादितत्वम् ॥ 

कममसु तस्या निषेधविधौ यथा,-- 
“बन्दा मद्रा जवा रिक्तापूर्णा नामखटक- 

4 फलाः ।” 
न रिक्ता सव्यक) इति श्योतिःसारः॥ 
“चर चाकंङजाकिंशुकरवियुत मभ्ये५धवा पापयोः 
च्छा च अतिपातगरैष्टतिदिनं विरिष्च रिक्त 

विथिम्। 
 कराङायनचेचपौरष्िते लाके माशुषे ॥ 
रिक्ता विधवा.कन्धा दर्ेढपि स्यादिवाद्िता। 

 श्नेश्वरदिने चैव यदि रिक्ता तिथिर्भवेत् । 
 सस्सिन् विवाहिता कन्धा पतिखन्तानवदविगौ +” 

इति दौपिका॥ 
शह माचि निशाकरे शुभकरे रिक्तेतरे बा तिथौ 
 शोग्वादि्सितेन्नौवदिवसे पे च जथयेवरे १* 
५; इति सेजवलभौमः ॥ 
“डइादशौ खप्रमौ गन्दा रिक्तासु पश्चपर्मस्। 
बलमयुयेशो इन्धात् शिखूनामन्रभद्चशम् ॥* 

इति छव्यचि्तामखिः । 
भूनेान्तकसपे लर हितेमु्चष्वरिकते तिथौ 
बे मासि चितेन्रनोव दिवसे गोच मोगोदये । 
खंप्रापे पश्चमे वर्ते अपरसपर जनादने। 
ष्टो प्रतिपदष्तेव वलेविलवा तथाषटमौम् + 

॥ रिक्तां पददशोष्दोव सौनिभौमदिने तथा। 
शवे सुनिशिते काके विद्यारम्भशतु कारयेत् ॥” 

१ दति विष्युषर्म्मोत्तरः ॥ 
186 44 

१६१ 
रिङ्गणं 

^पून्वाजियाम्वफणिचिच्रशिवान्धभेषु 
रिक्ताषटमौं विगतचन््रतिधिं विद्धाय। 
इयङ्गलिगोससुदये विककलाकिंवारे 

शस्तन्द्रयोगकरणेषु इलप्रषादह. \” 
इति दौपिका 

^चन्द्राकंयोभषैत् पूर्णां कणे भद्रा चया गुरौ, 
बधमन्दौ च नन्दायां शुक्र रिक्तान्टता तिय; ॥” 

ति भीमपराक्रमः।॥ 
“सम्यत काथं बुधजीवगुक्राः 
केन्द्रचिकोणोप्रगताः प्रशस्ता; । 
दृतौयलामारिगताञ्च पापा- 
स्तिथिविरिक्ता सुभदस्य चाद; + 

ति दौपिका॥ 
“चतुथी नवमी चैव रिक्ता तैव चतुदंशौ। 
शक्र नन्दा बुधे भद्रा नौ रिक्ता कुजे जया । 
गरौ पूर्णा च संडुक्ता सिद्धियोगा; प्रकी ततिताः 
बधमन्दगता नन्दा कजे भद्रा नया गुरौ । 
ग्टगुरिक्ताग्टतं प्रोक्तं पूणां च रविचन्द्रयोः ॥* 

षति ष्योति;ःसागरसारः;॥ 
“षर्गर्मौहादशौषु न गच्छचिदिनस् शि । 
पूणि माप्रतिषदश्ररिक्तावमदिनेष्ठ च । 
तथा यमह्वितौयायां यात्रायां मरणं भवेत ॥” 

इति सतृल्लयसुक्तावलौ ॥ 
रिकथं, कौ, (रिक्तो विगच्छति नश्यतीति 
रिच+ “पाद् तुदिवदिरिचिसिचिभ्यस्यक् ।” 
उणा०२।७। दति थक्।) घनम् | इव्यमरः। 
२ ।६।६०॥ ( यथा, मबु; <| २७ 
“बाज्ञहायादिकं रिक्थं तावत् राजादुपाशयेत्। 
यावत् खस्ययात् लमाटत्तो बाव्ातौतदे रवः॥*) 

रिक्यहारौ, [न्] जि, (रिकथं हरतौति। 
छ +णिनिः। ) दायादः । घनहारै। यथा। 
“यदालौ नियुक्तो देवरादिः खयमय्य एचो? ए चस्य 
चेच खपर पुत्ता प्रठरोभ्यं जनयति घ दिपि- 
ढको इासष्यायणो इयोरपि रिक्चद्ारे 
पिखछदाता च।” ति मिताचरायां दायभागः ॥ 

रिकथौ, [न्] चि, (रिक्थमस्यास्तौति । रिक्थ + 
इनिः. ) धनष्ारौ । धनौ । ( यचा, यान्न 
वल्य; । २। २६. । 
“वोऽभिञक्तः परेतः खात् तद्छ रिकथौ स~ 

द्वरेत् +” ) 
रिक्षा, च्वौ, चिचा। युका । एति हैमचजर; । 8 । 

२.७४ ॥ 

रिख, द सपंथै। इति कविकण्यहमः ॥ ( भ्वा०- 
पर°-खक०-खेट् ।) ए,रि्यते। इति दुादायः। 

रिग, १ गतौ । इति कविकण्पदमः ॥ (भ्वा०-पर्०- 
सकण-खेट् ।) रइ, रिश्ते । इति दुर्मादासः ॥ ` 

रियं, लौ, ( रि्च+च्छुट् । ) खूडलमम् । एति 
हेमचनः। द। ९५९. ॥ ( वघा,-- 
“सुक्राय रिद्धवविधिं पादथचंक्रमख्चभः ) 
मारः पश्चव्षौयः कलाभ्यां विधास्यति ॥*) 

रिय, लौ, ( रिङ्ग +ल्युट् । ) शुवलनम् । इ 
मरः; ॥ “ई षनादुमप्ितादधरतिहायां खकोय- 

रिपुः 
विघानादन्ययाभावे दयैः चयौ निद्यात् 
पिच्छिलादैश्च रुबलने। इति रमानाथः ॥ 
धम्मे विलङ्कनं रिङ्गणमिति खामी ॥ बालानां 
हस्तपादाभ्यां चलनं रिङ्गणम् । पिच्छिलादौ 
पतनं खललमिद्यकछे । एतन्मते भेदे?प्यमेदोप- 
चारे सभे द्यक्तम्। रग रिग क्लिगि गतौ 
अनद् । रिदवणमिति पाठे रखिशर्ख रिखि 
सेशे इयस्य रूपम् |» इति भरतः; ॥ 

रिच) कि सभ्यकेवियोगयोः । इति कविकर्पदमः ॥ 
( चुरा०-पत्ते भ्वार-पर०-अकण-सेट् । ) कि- 
रेचयति रेचति। रिर्क्तेरिपएरवदाक्रान्तो धत्रेमे- 
के रेचति । रेचयन्ति च तत्रा इति 
हलायुधः । इति दुर्गादासः ॥ 

रिचः धन व्यौ विरेके। इति कविकस्पद्मः ॥ 
(खधा०-उभ०-वअक०-अनिट् ।) विरेक; पौनः- 
एन्धेन पुरौषोत्यगै; । दति चतुर्भुजः ।. दर्, 
अरिचत् अर्त् । घ ज, रिणत्त रिङ्क्ते 
अतिसारकौ । चौ, रेक्ता। इति दुगोदाखः ॥ 

सिन, ड ऋण्यथे । इति कविकल्पदमः \ ( भ्वा- 
चलम°-खक०-सेट् । ) ऋण्यर्ये भने) उ, 
रेजते । इति दुर्गादासः ॥ 

रिधमः, ए, कामः। वसन्तः । इति विश्व; ॥ 
रिपः, प, (अनिष्टं रपतौति । रप वाग्वि + ^रपे- 

रिज्लोपधायाः 1” उणा. ६।२७ } इति कुः 
सकारश्ोपधायाः। ^रिफ कत्यनयुदनिन्दा- 
हिंखादानेषु । षैः किश्च।' उणा० १। १४। 
शति बाहुलकादु प्र्ययः। रिपति केचित् पठन्ति। 
तत्र वाहलकादेव ककारस्य पकारः । रिषति 
मोषखा्थे युध्यते नस्ति वा निन्दति श्व सत्- 
परुषे; ।” एति निषगटेटौ कायां देवराजयच्वा । 
३। २४।8।) शचः । श्व्यमरः।२।८।१०॥ 
( यथा, हितोपदेशे । 
“नकच्चित् कस्चिष्मिचंग कश्चित् कश्यच्विद्धिपूः। 
कारखारेव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥” ) 
्रौरस्थर्षद् रिपवो यथा । कामः क्रोध; लोभः 
मोषः मदः मात्स्य । तथा हि । 

“ख्याय योगमवजि्य च पैरिषट्क- 
मावध्य चेन््रियगणं मनसि प्रसप्ने ॥* 

व्यादि तन््रसारे सेवनेश्वरोश्लोत्रम्॥ # । 
चोरकनामगन्धद्र्म्। इति राजनय, ॥ 
सखापे्चया बशसम् । ततृपाय;। षट्- 
कोशम्. रिपुमण्दिरम् ३। यथा,- 
“धोया पश्चमं शेयं यामि्नं सप्रमं च्छलम् । 
दनं दनं तथ्राश्लास्डां षटकोयं रिपुमन्दि- 

रम् ॥” 
अपि च्र। 

शनौ चमेरष्लगेएपि षा रिपोर रे स्थिता यद्दाः । 
इथा फलं प्रकीतितं समस्तमेव छरिमिः ॥* 
अन्धश्च | 
“वरातिष्रग्नोः षष चार्मे खटुरन्धुयोः । 
ग्रस्य इदरद्टख्याने वेपरिद्येन चिभ्तनम् ॥ 

इति श्योतिस्लप्म ॥ 



रिमिवा. 

( धषपुच्स्य शिरः पत्रः! यथा, हरिरव्रे । 

८ १४-१५ , 

“तस्छातृशिचिश्च भय ध्रुवात् शम्भुवयेजायत । 
शिरेराधत्त सुच्छाया पश्चपुत्तानकल्म्मघान् ॥ 

रिपु िपुष्चयं पएष्यं ठकलं ठकतेजसम् ॥” 

यदोः पच्च; । यथा, भागवते । ६ । २३। २० । 

“वदो: खहस्जित् क्रो्टानलोरिपुरितिश्ुताः ॥*) 

रिपृषातिनौ, स्तौ, (रिपु दन्तोति । इन + णिनिः) 
लताविश्येषः। कुचुद इति भाषा । यधा, 

“कुचिका बहविस्तौये। कुश्चिका रिपुघातिनौ ॥* 
इति शब्दचड्िका ॥ 

रिनृफ, पश वधे । इति कविकख्यदुमः॥ ( तुदा०- 

पर°-सक०-सेट् ¦) गोपधः। पश, रिम्फति 

रिरिम्या। सप्रमस्वरादिरयमिद्यन्धे। इति 
दुर्गादासः ॥ 

रिप्रं, लौ, लसपेचयाइदशराधिः। यथा, 

«“कम्भस्यानष्ठ दशमं खं मेगूरणमास्यदम् । 

दिगास्यमद्मं स्थानं रिप्णा हदशं 
शतम् ॥१ 

सजन चिन्तनौयं यथा,-- 
^प्राप्रयायावय चिन्तयेदूभवण्डे रिपकेम्य 

मन्तिद्ययौ 
खौभ्यखामियुतौ (चते खपवितिस्तेष च तिस्व- 

न्यथा ॥* 

इति च्योतिस्तत्लम् ॥ 

रिप्रः, जि, (रीड खणे +-“लौरोरो इख पटच 

तरौ छषणकुतवितयोः। » उणथा०५।५५ । 
इति रप्रद्ययः । धातोडखः। प्र्ययस्य पुट् च ।} 
अधमः) इति सिहान्तकौसुदासखादिषटत्ति; ॥ 
( यथा, ग्वेद । ६। ७८ । १। 

“एभ्खाति रिप्रमविरस्य ताना)" 
“रिप्रं अनुपादैयत्वन पापरूपम् ॥* इति 
सद्धाष्ये खायणः ॥ जौ, पापम् । यथा, ऋष्वदे । 
१०।९७॥ १०। 

«विग्रं हि रिप्रं प्रवदन्ति देवौ; ॥” 
“देवौ: देवमशौला अपः विग्धं सनं विप्रं 
पापं प्रवहन्ति पुरुषसकांश्ातु प्रगमयन्ति 
अप्रनयन्तोति यावत् ।* इति तद्गाच्ये षाय; ॥) 

रिप्रवाहः) जि, पापवाषकः । यथा,-- 

“क्र्यादमनिं प्रहिशोभिदूरम्। 
वमराव्यं गच्छतु रिप्रवाहः ॥ 
इति भवदेवभङोक्तङुशखिकापट्तिः॥ 

“रिप्रं पापं बहतौति रिप्रवाहः; ।* इति तङटौ- 

कायां गुखविष्णुः॥ ^स प्रित; कथयादनिः 
यमराज्यं गच्छतु यमस्य राच्यं प्रति व्रजतु । 

किम्भूतः रिप्रवाहः रिप्रमिति पापनाम । रिप्रं 

पापं वहति नाश्रयति रिप्रवाहः ।* इति वाज- 
-सनेयसं खिताभाष्ये महीधरः । ३५ । १६.॥ 

“रिप्रवाहः रिप्रं प्रापं त्य वोए सोर्भमः 
यमरान्नः यमो राजा येषां तान् यमरालकान् 

अन्यप्रदेशान् गछतु प्राप्नोतु । दति ऋक्भाष्ये 

१६२ 
रिष्यः 

रिफ. कुत्छने । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०-पर०- 
सक०-सेट । ) सौज्रधातुरयम् । रिप्फः रेफः । 
इति दुर्गादासः॥ 

रिफ, श अर्फे। इति कविकण्यदमः॥ ( तुदा०- 
परर°-सक०्-सेट्।) श, रिपफति। र्ण 

दानञ्चाघाह्िखानिन्दायुद्वानि। इति दुर्गा 
दासः ॥ 

रिक, इ गद्याम् । इति कविकश्यदमः॥ (भ्व 

पर०-लक०-सेट । ) इ, रिम्वयतै । इति इगा- 
दाषः ॥ 

रिभि, रवै दति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०-पर०- 
च्यक०-सेट् । ) विरि्धः। इति दुर्गादाख; ॥ 

रिभेदः, पु, अरिमेदः । इति राजनिषेगटः ॥ 
रिरौ, खौ, पिित्तलः। इति हेमचनः। ४। 

११४॥ 
रिव, इ व्रजे । इति कविकल्पटहमः ॥ ( भवा०-पर०- 

सकण०-सेट् । } ई, रिख्छपरते । ब्रजलो मति; । इति 

दुर्गादाखः ॥ 
रिश, चौ श हिंसे । इति कविकण्पहमः॥ (तुदा०- 

पर०-सक०-अनिट् । ) चौ, अरिचत् श, 
रिशति। रेच्यति। इति इुर्गादाखः ३ 

स्श्यिः, पु, ( रिश्यते दिंस्यते इति! रिष््+ 
क्वप् । ) न्ग; । इति चिकाखश्चेषः ॥ 

रिष, वधे। इति कविकल्यदमः ॥ ( भ्वा०-पर०- 

सक०-सेट् । ) रेषति । इति दुर्गादासः ॥ 
रिषिः, पु, ऋिः;। ऋषन्ति ्ानसंसारयोः पारं 

गच्छन्ति ऋषयः । ऋषौ र गतौ माति 
कि;ः। रिषिदेसादिश्च। विद्याविदग्धमतयो 
रिषयः प्रसिद्वाः। इति प्रयोगात् । च्छियां 

ऋषौ च। इद्यमरटौकायां भरत; ॥ 

रिष्ट, कौ, ( रिष+क्तः। ) समम् । कल्याणम् । 
अशुभम् । अमङ्गलम् । ( यथा, माकंखये । 
५०। ८४६. । 

4 स्यालैपिधाने यच्राभिदेत्तो दव्वौँपरशेन वा। 
खड तच्च दि रिष्टानामद्ेषायं समाञ्रयः ॥) 

अभावः । नाश्य; । इव्यमरभरतौ ॥ अशुमस्या- 
भावः;ः। इति केचित् । इति भरतः ॥ पापन् । 

इत्यजयः ॥ तदति, जि ॥ 

स्डिः) प, (रिष +क्तः। ) खड्गः केखिलः। 

सतु रक्तशियः। इलि मेदिनौ। टे, २७॥ 
रि्कः, पु, (रिष्ट रव । खाथ कन् ।) रक्तश्ियः। 

इति श्रब्दरन्रावलौ ॥ 

› प, ररेषषि हिनस्तीति) रिष् + क्तिच् । ) 
खड्गः । इति मेदिनौ । 2, ९७॥ 

रिष्टिः, स्तौ, ( रिष्+क्तिन्।) अशुभम् । इति 
मेदिनौ। ठे, २७ ॥ शख्छमेदः । इति श्म्द- 
रत्रावलौ।॥ 

रिब्यः, पु, ( रिभ्यते इति । रिष + क्वप् । ) ् टग- 
विशेषः । वथा,-- 
“ऋष्य ऋष्यो रिष्यो दिष्य र्णः; स्यादेवकोएपि 

श ।* 

रीतिः 
रिवः, चि, ( रिष वधे + “समनिषटप्वरिष्बेति 1” 

उखा० १।१५३। इति वनृप्र्ययेन साधुः।)} 
वधकः। इति बिद्ान्तकौसुद्यासुणादिडत्तिः ॥ 

रिद्ध, वधे। इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०-पर०- 
खक०-सेट् । ) रेति । इति दुर्गादासः ॥ 

रौ, खो ड य चरके) इति कविकल्पदमः॥ 
(दिवा०-अाल्म-अक०-अनिट् ।) यो, रौणः । 
ङ य, रौयते प्रवः। इति दुर्गादासः ॥ 

रौ, गि रषै। कधे। गतौ । इति कविकण्यहमः ॥ 
( काार्पुा०-पर०-क०-खक० च-अनिट् । ) 
गि, रिणाति रौयः रिखि;। रव; शब्द; । तथा 
च कालतन्त्रादौ रौ गतिरेषणयोः । रेवयं टक- 
ध्वनिरिति रमानाथः। रिणाति रेषते ठकः। 

इति शब्दार्थे भटमह्लः ! इति दुर्गादासः ४ 
रौ, च्छी, (रौ+किप् ।) गतिः। इति शन्दरन्ा- 

बलौ ॥ रव; । वघ; । इति रौधातल्थंदशंनात् ॥ 
रौज्या, च्छो, एणा । यथा। मोषो रौष्या 

: चुगु्ा च णेव खयः रेति वाच- 
स्पतिः, अयन्तु खसबव्णायां प्रसिद्धेः प्रमादात् 

णायां प्रयुक्त इति कलिङ्गः) इवबमरटौकायां 
भरतः ॥ 

रौठा, सनौ, रौठाकरन्नः। इति रालनिषंण्टः ॥ 
रौठाकरञ्जः, पु, खनामस्यातटच्ः । तत्पायः । 

युच्छकः २ गुच्छपुष्यकः ३ रौटा ४ गुच्छफपलः५ 
अरिष्ट; ६ मङ्गल्यः 9 कुम्भवौजकःर प्रको; 

सोमवल्कः १० फेथिलः ११। अस्य फलगुणाः । 
तिक्तम् । उश्यत्वम् । कट्लत्वम् । ल्िग्धत्वम् । 

वातकपङुषटकष्छतिदिषविष्फोटनाशिवच्ड। इति 

राचलनिघसटः 

रोएकः, पु, एवंश; । इति हेमचन्द्र; । २ । २६५॥ 

रौप, श्लौ, ( रिह बन्धे + ौगादिकः क्त; । ) 
चऋवक्ना। इव्मरः! १। अ ।२३॥ 

रौयं, चि, (रौ +क्तः। ओओदितश्चेति नः!) खत- 
जलादि ) चरितम् । इव्मरः। ३।१। ६२५ 

रतिः, च्ी, (रौ +क्तिच् क्तिन् वा।) आरक्टः। 
( वत्यायगुखा वथा,-- 

^पित्तलन्ारङ्टं स्यादरो रौतिञ्च कश्यते । 
राजरोतिब्रं रौति; कपिला पिङ्गलापिच॥ 
रौतिरप्यपधातुः स्यात्ताश््स्य यश्दस्य च । 
पित्तलस्छ गुखा स्या; खयोनिवडश्रा जने; ॥ 
खंयोगजप्रभावैख तस्थाप्यन्धं गुणाः सताः ॥“ 

इति भावप्रकाश्रख पू्जखक प्रथमे भागे ॥) 
प्रचार; । स्यन्द;। इ्मर;। २।६.।६७॥ 
३।६।६८॥ लोह विङ्म् । इति मेदिनौ । ते, ५०॥ 
द्रधखणादिमलम् । इति धरणिः ॥ सौमा। 
खवथम् । गतिः । खभावः । शेषस्य पयः । 

स्ू्पम् २ लन्तथम् ३ भावः ४ अआल्मा ५ 
प्रति; ६ सद्व; 9 रूपतत्वम् < धने; ६. 

खमे; १० निखगे, ११९ शौलम् १२ सततम् १४ 
संसिद्धि; १४। इति देमचन्रः॥ ( वथा, 

कथाखरिल्वागरे । १४ । ६२। 
> सायण; । १०।१६।६}) 
र 
# 

इति श्रन्दरनावलौ ॥ निद्रान्तज्िषटचक्राकरौतिददो रसक्रमः; ॥* 

# 
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रीव 
स्तुति; । यथा, ऋखेदे । २।२४। १४। 
“मह्ौव रीतिः एवसासरत् एथक् ॥” 

“मह्यौव रौति; महतौ स्तुतिरिव ।” दति 

सद्धाष्ये सायणः ५) काद्यस्याल्मा । इति वामन- 

खचम् ॥ गुगमेदेन तदिभागमादह । 

“सोजःप्रसादमाधुथगुणजच्ितयभेदतः । 
गौडतरेदभ्येपाश्चालरौतवः परिकौतिताः ॥” 
परदयकेनेषां लकच्तणानि यथा,-- 
“जः समासभूयस्तं मांसलं पटडम्बरम् । 
अक्ताथेपदमयाभ्यं प्रसादः परिकौर्भितः ॥ 
शन्दा्धयोस्तु रसवन्मधुरं परिक तितम् । 
सञेलोकावगम्ब' यद् याम्य तद्भिधौयते। 

सरश्वायमपि गम्भीरं प्रसन्नसुपनागरम् ॥* 
यान्य" यथा,-- 

“कन्ध मन्धेऽप्सौ धन्धो यस्ामद्य विवादइयेत्। 
गाख्पेन तपखा लभ्यः सुन्दरच््ौषमागमः ॥” 
उपनागरः यथा-- 

“तन्वि त्वदधर खाद् नाविदत्रविदो जनाः। 

वसुधायां सुधाभावानृच्टषा खगे यियाखवः ॥ 
शन्दालङ्रणं तत् स्यादट्यदनुप्रासभाख्वरम् । 

वर््ाटत्तिरनुप्रासः पदे पादे विधौयतै। 

पदाटत्तिस्तु यमकमादिमध्यान्तसवेगम् ॥” #॥ 
क्रमेय रौतिच्रयाणासुदाइरणानि। 
“गङ्गोत्तङ्गतरङ्गसङ्गतनटाजटाय्जायत्फणि- 

स्फव्जत॒फुत छ तिभौ तिखम्भ तिचमत्कारस्फरत्- 
सम्भमा । 

्ानन्दाख्टतवापिकां विदधती चित्ते गिरौ 
प्रभो- 

श्वा प्रायान्नवसङ्गमे भगवतो सलबव्जावतौ 
पावैतौ ॥ 

भवतो विरहयाधिमधिगन्य खसम्भमा । 
कामिनौ यामिनौकान्तं कृतान्तमिव पश्यति ॥ 

म्तालि सन्तापनिटत्तयेएस्याः 
किं तालहन्तं तरलौकरोषि। 

उत्तापर णषोऽन्तरतापद्ेतु- 
नंतभ्ुवो नयजनापनेयः ॥” 

षति कायचन्िका। 

(अस्या अन्यदिवरणं साष्ि्यद्प्रेथे ६ परिच्छदे 
द्रश्दयम् ॥ } 

तकं, कौ, पूष्याञ्जनम् । इति राजनिषेण्टः ॥ 
का, स्छौ, कुसुमाञ्जनम्। इति शब्दचन्द्रिका 

 पित्तलच्ख॥ (यथा, दृहतृसं तायाम् । ५७।८। 

| |  ^अष्टौ सौसकभागाः कांसस्य हनौ तु रौतिका- 
भागः 

भवकयितो वोगोभ्यं विज्गेयो वचसं घातः ॥”) 
रौतिपुष्यं, ज्ञो, ( रौतेः पित्तलस्य पुष्यभिव । तदा- 

छतिल्ात् । ) कुसुमाज्ञनम्। इव्यमरः। २। 

६ । १०३ ॥ 

^ रौव, ऋण चवै ) इति कविकल्यहमः ॥ (भ्वा०- 
उभ०-खक०-सेट् । ) ऋ, अरिरौवत्। ज, 
रौवति रौवते । चौवो महइणसंवरणयो; । इति 

दुरगाद्ाखः॥ 

१६३ 

ुक्मका 
स, ड वधे । गदाम् । इति कविकल्पहमः ॥ (भ्वा०- | 

अल्मर-सक०-सेट् । ) उ, रवति। इति दुर्गा- 
दाख; ॥ 

सु. ल ध्वनौ) इति कविकर्पदमः\ ( अदा०- 
पर०-अक०-सेट् । ) ल, रौति रबौति पर्चो । 
इति दुर्गादासः ॥ 

रूः, पु, शब्दः । इव्ेकात्चरकोषः ॥ 
रुकः, चि, वहुप्रदः। इति शब्दमाला ॥ 
रुक, [च् ] स्तौ, (रुच् +भावे किप् । ) शोभा। 

( यथा, माधे । ४। ६६। 

^दधद्धिरभितस्तरटौ विकचवारिजाम्बनरे 
जिनोदितदिनक्तमाः कतरुचञ्च जाम्ननदे; ॥”) 

द्यति; । ( यथा, किरातै। ५।४५॥। 

“च्तिपति योभ्नुवनं विततां ददद् 
इदतिकामिव रौचनिकौं रुचम् ॥ ) 

श्चा । इति मेदिनौ॥ ( यथा, महाभारते) 
१३ । १२४ । २८। 
«“नानाबुड्िरुच्वो लोके मदुष्यान्ननमिच्छसि। 

 पष्ौतु' खगुणे; सनस्तेनाचि इरिणः छथः 
तेजः । यया, रषुः । ६ ।६। 

“अनुययौ यमपुरजनेशरौ 
सबरुणावरुणायसर रचा॥*) 

शारिकाश्चकवाक् । इति शन्दरतावलौ ॥ 
रुक्, [ज् | स्तनौ, (रुज् + किप्) रोगः। इवय 

मर; ।२।६ ५१ ॥ (यथा, भागवते । ६ ।१।८। 
न्डोषस्य दष्टा गुरु लाघवं वधा 
भिषक् चिकित्सेत रुजां निदानवित् ॥" 

सजति पौडयतीति । पौडादायके, जि । यथा, 
महाभारते । ५। 5८४ । १९। 
“प्रयान्तं देवकौपुच्चं परवौरर्जो दश । 
महारथा महाबाहुमन्वयुः शस्त्रपाणयः ॥” 

अथवा परस्य दीराणां रुक् यैरिति ॥ ) 
रुकं प्रतिक्रिया, स्तौ, (रुजः प्रतिक्रिया निर 

खनम् । ) चिकित्ा । इव्यमरः;।२।३।५०॥ 

सकं, क्षै, ( रोचते प्रभते इति । रुच् + “युलि- 
रुच्वितिजां कुश्च | उणा०१। ९४५। इति 

मक् कवगंचखान्तादेशः। ) काख्नम्। ( यथा, 
दामायणे। २।७०। २१। 
“रक्मनिष्क सहसे दवं घोड़शराश्वशतानि च। 
खतृशशद्य केकयौ पच कौकेयो घनमादिश्त् ॥ ) 
धस्तरम् । द्यमरः॥ लोहम् । इति मेदिनो । 
ने, ९८ ॥ ( अस्य पायो वथा,-- 

«+ छ्ष्थायसं काललो द्धं रक्म' तत्तौच्छमप्यथ ॥” 

इति ेदकरन्नमालायाम् ॥ ) 
नागकेशरम् । इति राजनिषेशटः॥ (वे, 
पुं । इति उच्जुलदत्तः । १ । ९४५ । दौपिश्रौले, 
चि। वधा, ऋगवेदे। ५।६९१।१२। 

“दिवि सुका ष्वोपरि॥* 
«दिवि द्युलोके रुक्मो रोदमान आदिय इव ।* 
इति तद्भाष्ये सायणः ॥ ) 

रुक्मकारकः, पु, ( खक्म' खणालङ्कारं करोतीति । 

छ + ̂ “कम्भणयण् ।* ३। २,।९। इद्यस्। 

रुक्विणी 
ततः खाये कन् । ) खगेकारः। इयमरः । २। 
९०।८॥ 

सक्माङ्गदः, पु, राजविश्नेषः। यथा।. अस्ति 
कलिङ्गविषये रुक्माङ्दो नाम नरपति- 

दिग्विजववयापारक्रमेखागव्य चन्द्रभागानदौ- 
तौरे बमावैश्रितकटको वर्तेते । इवयादि ितो- 
पदेश १ परिच्छेदः ॥ 

रुक्मिणौ, स्तौ, (रुक्मो वर्णोपस्त्यस्या इति । रुक्म + 

इनिः। डौप्।) शष्यमहिषौविश्येषः। तत्य- 
यायः। ई;२ रमा₹ सिन्षुजा8 सामा 
लाद दौरा 9 चष्वला = ठषाकपायौ.६. 
चपला १० इन्दिरा ९९ शच्यौः १२ पद्मालया 

१३ पद्मा१४ कमला१५ ओः १९ हरिप्रिया 
१७ । इति जटाधरः ॥ अस्या विवरणं यथा, 

^विद्भंरानो धम्नाल्मा मौद्यको नाम घाम्मिकः। 
बभ्रुस्तस्य पच्ास्तु नारा रुक्मयादयः शुभाः ॥ 
तैषाभवरजा कन्धा सुक्मिणौ सक्मवमिंनौ । 
कमलांश्नोन सम्भता सन्वलच्च णश्रोभिता ॥ 

राघवत्वे४भवत् सौता रुक्मिणी छष्णजम्मनि । 
सात्ताक्लच्यीस्तु विक्तेया प्राकटयनेव पा्यति॥ 

इति पाद्मोत्तरखरछ ६७ अध्यायः ॥%॥ 

( रुक्मिणा स॒ शिशुपालस्य विवाहवोषणा 
ओरीलवास्य रक्मिगौष्रणं ताया तस्यां 

यादे; सड रान्ना तुसलबुडादिकं इरि । 
९१६९ अध्याये ब्रृद्यम् \#॥ नारदस्य रकखम 
पारिलातपुष्यप्रदानदत्तान्तं सच्रैव च १९२ 
अध्याये द्र्यम् ॥#॥ अस्याः सन्ततिनामानि 

यथा तच्रेव । १६० । ४--६ । 

रुक्लिणो तनयान् शरश । 

प्रद्यख्वः प्रथमं यज्ञे शम्बरान्तकरः सुतः 
दितोयश्चारदेष्छश्च ठष्िसिं शो महारथः । 
चारुभद्रख्ारुगभेः सरंषो हम वच्च ॥ 
सषैखखारुगुप्र्च चारुचिन्दश्च वौशवान्। 

चारवाद्ः कनौ कन्या चारमतौ तथा ॥*) 
खणेचौरौ। इति राजनिषंशट; ॥ 

सुक्मिगौत्रत, क्तौ, ( रुक्निरथा व्रतम् । ) ब्रत 
विशचेषः। वया,- 

दत उवाच्च। 
५“ जामदमयः समाकण्यै रमां तां एच्तगदिनौम्। 
कल्करभिमतं युङ्धा कारयदक्मिणौत्रलम् ॥ 
व्रतेन तेन च रमा पुच्चाप्या सुभगा खतौ। 

सम्येभोगेन संयुक्ता वभूव श्थिरवौवना ॥ 
प्ौनक उवाच । 

विधानं ब्रह्िमे छत उतस्यास्य च थतु एशम् । 

एरा केन छतं घम्म सरक्निखौत्रतसुत्तमम् ॥ 

त उवाच । 

श्ट छान्) राजपुत्तौ एश्मिखा वाधपन्धेयमि | 
अवगाद्च खरोनौरं सोमं देरममश्यत + 
खा खखोभि; परिता हेवयान्धा च संगता | 

शम्भभौव्या चसचत्याय परषुजेखभं दसम् । 

तन्न शुक्रस्य कन्धा या वस्छयव्यासमाह्मगः । 

संशच्छ कंपिता प्रा वसने त्न भच्चुकि ! ॥ 



सक्मिणी 
इति दानवकन्धा सा दासौभिः परिवारिता) 

तां तस्या वाससा बङा कूपे क्िष्रा गता 

य्हम्॥ 
सां क्ुपमसां रुदतो जलार्थौं नहुषाल्मजः 
करे स्यश्य ससुह्वत्य प्राहका त्वं वरानने ॥ 

सा ुक्रपुच्चौ वसनं परिधाय द्धिया भिया। 

श्रभ्निषटया लतं खनवे प्रा राजानमीचतीी।॥ 
ययातिस्तद्भि प्रायं जञालानुव्रव्य शोभनाम् । 
श्वासय तां ययौ गें तस्या; परिशयाडतः ॥ 
सा गत्वा भवनं सुक्र प्राह शम्निषटया छतम् । 
तच्छुत्वा कुपितं विप्रं उषपन्या इ साज्तयन् ॥ 

दण्डय मां दृषडय विभो रोषो यद्रस्तितेि मयि। 

शन्निष्ठां वाप्यपलतां कुर यन्मनसेश्धितम् ॥ 

राजानं प्रणतं पादे पितुडंष्ा रुषात्रवौत्। 
देवयानौ त्वियं कन्धा मम दासौ भवत्विति ॥ 

समानौय तदा राजा दास्ये तां विनियुज्य सः। 

ययौ निजण्ह्ं ज्ञानौ टेव परमकं सरन् ॥ 
ततः शुक्रस्तमानौय ययातिं प्रतिलोमकम् । 

तसमै ददौ तां विधिवत् देवयानो तया सद ॥ 
द्त्वा प्राह कृपं विप्रोभप्येनां राजसतां यदि । 
श्रयने नयसे सद्यो जरा तासुपभोच्यति ॥ 

शकर्योतद वचः श्रुता राजा तां वरवभिंनोम् । 
चटश्छां ख्यापयामास देवयान्यनुगां भिवा॥ 
खा म्नि रानपएत्तौ इःखशोकभयाङुला। 

निद्यं दासमीशताकौ्या देवयानौन्तु सेवते ॥ 

रुकदा खा वनगता रुदती जाद्ूवौतटे । 
विश्वामित्रं सुनिं खातं ददर स्ौभिराटतम् ॥ 

अजिनं पुशयगन्धाभिः सुरूपानभि; ज्वाधितम् ¦ 

कारवन्तं व्रतं माच्यधपदौपोपह्ारके 

निम्भायाश्दलं पदं वेदिकायां सुचिद्धितम् । 

रम्भापोतेश्चतुभिस्तु चतुष्कोणं विरालितम् ॥ 
वाससा निन्भितदे खण पट वि चिचिते । 
निभ्नितश्रीवासुदेवं नानारत्रविषहड्ितिम् ॥ 

पौरुषेश च खत्तोन नानागन्योदकैः खमे; । 
पश्चान्टते; पश्चगयोयंथामन््ेहिजेरितेः 
खापयित्वा भद्रपौठे कणिकायां प्रपूजयन् । 
पञचमिदश्रभिन्धापि षोडध्रोरपचारकैः ॥ 
पादयामध्वश्रमद्र' श्रौतलं सुमनोहरम् । 
परमानन्दजगकं एद्ाण परमेश्वर ॥ 

दूश्ाचन्दनगन्धापएा मध्यैयुक्तं प्रयन्नतः। 
खडा रुक्मिणीकान्त प्रपन्नस्य मम प्रभो। 

नानातौयंद्धिवं वारि सगन्वि समनोहरम् । 

खहाणाचमनौयं लवं ओरीनिवास श्रिया सदह ॥ 
नानाकुसुमगन्धाप्य' छचययितसत्तमम् । 

वच्चःश्ोभाकरं चार माच्यं नय सुरेश्वर ॥ 
तन्तुखन्तानसन्धानरच्ितं वन्दने इरे। 
सहायवरणं गुहं निरावरण सप्रिय ॥ 
यच्चदजमिदं देव भलनापतिविनिभ्नितम् । 

रुहा वासुदेव त्वं रुक्मिरया रमया सद ॥ 
नानारब्र समायुक्तं खणे पक्तादिषट्ितम् । 
प्रियया सड देवेश एङाणाभरयं मम ॥ 
दधिचौरगुडन्नादिपूपलडडुकखखछकान् । 

१६४ 
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सदाय रुक्मिणीनाथ सनाथं ऊुरु मां प्रभो॥ 

कपरागुरुगन्वाण्य परमानन्ददायकम् । 

धप सहाय वरद बद्भा प्रियया सद ॥ 

भक्तानां गेदसक्तानां संसारध्वान्तनाशनम्। 

द्भैपमालोकय विभो नगदालोकनाद्र ॥ 

श्यामसुन्दर पद्माच्च परौताम्बर चतुभ॑ल। 

प्रपन्न प्राह्ि देवेश रुक्मिरया सहहिताच्त ॥ 

षति तासां व्रतं दृष्टा स॒निं नत्वा सुद्ःखिता। 

प्रम्मि्ठा मिदवचना छलताञ्जलिरवाच ताः 
शम्निष्ठोवाच। 

राजपएचचौं दुभेगां मां खामिना पररिवच्निंताम्। 
चातुमद्देथ डे देयो व्रतेनानेन कमणा ॥ 
श्रुता तु ता वचस्तस्या; कारुणयाच्चं कियत् 

कियत् । 

पूजोपकरणं दक्वा कारयामासरादरात् ॥ 

व्रतं सत्वा तु शम्मिष्ठा लब्धा स्वामिनमौश्वरम्। 
त्वा पुचान् सखन्तष्टा समभूत् स्थिरयौवना॥ 
सौता चाश्ोकवनिकामध्पे रमया सद । 

व्रतं छत्वा पतिं लेमे रामं रात्तसनाश्रनम् ॥ 

हृदश्वप्रसादेन छेदं ब्रौपदौ व्रतम् । 
पतिदुक्ता दुःखसुक्ता बभूव स्थिरयौवना ॥ 
तथा रमा सिते पत्ते वेश्ाखे दाद्श्ौदिने। 
जामदेपयादूव्रतं चक्र पूणं वषेचतुष्टयम् ॥ 
पडखच' करे बहा भोजयित्वा हिजान् वड्न् । 
सेक्रा इविष्यं चीराक्तं सुमिष्टं स्वामिना सड ॥ 
वयज एधिरवौं सव्धामपूां खजनेर्वता। 
सा एतौ सुषषे साध्यौ मेवमालवलाइकतौ ॥ 
देवानास॒पकारौ यज्जदानतपोत्रतौ । 
मदोत्याहौ महावीर्यो सुभगौ कल्िसम्मतौ ॥ 

व्रतवरमिति छत्वा सव्यसम्यल्यग्टड्ा 
भवति विदिततच््वा पूचिता पूयंकामा। 
इरिचरणसरो जहन्दभङतेकताना 
व्रजति गतिमपूां ब्रक्षविसैरगम्याम् ॥” 

इति कल्किपुराशे रुक्िशौत्रतम् ३१ अध्यायः ॥ 
रुक्मिरपेः, पु, ( सुक्लिणि भौश्रकपएचे दर्पो यस्य 

खः। तस्य सक्मिनाश्रकतवात् ।) बलदेवः। इति 
इलायुघः ॥ 

रुक्मिदारौ, [न् ] प, ( सक्रिणं दारयतौति। 
ड. +िच्व् +ण्िनिः।) बलदेव; । इति 
चिकाखदयेषः ॥ 

रुकमिभित्, [द्] पु, (रुक्निणं भिनत्तीति । भिद् + 
किप् । ) बलदेवः! इति ेमचन््र;! २ १३८ 

रकौ, [न् | पै, ( रुक्मो बयंविशेषोऽस्यास्तीति । 
सुका-+इनिः।) भौद्रकराजच्येषटपुत्तः। यथा, 
^राजासौद्धौद्को नाम विद्र्भाधिपिमेषान् । 
तस्य पष्चाभवन् पुत्ता: कन्यका रुचिरानना ॥ 
रुक्माखजो रुक्मरथो सक्मवैाहुरनन्तर;। 
रक्मकेष्ो रक्ममालौ रक्मिरायेषां खसा सतो ॥” 

षति गरीभागवते १० स्कन्धं ५२ च्ध्यायः ॥ 
( रुक्मिणौदरणानन्तरं छष्छन सद्धास्य युद्वा- 
दिविवरणं हरिवंशे ११० अध्याये तथा भ्रदयु- 
रेन षडास्य कन्धापरिणयटत्तान्त; ऋअनिरद्वेन 

रुचकः 

सद्ास्य परौ; परिणयस्तदा बलदेवादस्य 
न्टदयुविवरणष्च ११८ अध्याये विस्तरो ब्र 
खम् ॥) 

रुक्यद्म, [न्] कतै, मलम् । इति केचित् ॥ 
रुत्तः, चि, अप्रेम। अचिक्रणः। रुद्धातो- 

रौयादिकसप्र्ययेन निष्यन्नः। एत्यणादिकोषः ॥ 
(नौरसः । तद्यथा, वादुखखरूपवगने । 

दोषधातुमलादौनां नेता शौघ्रः समौरणः। 
रजोगुणमयः खच्यो सुत्त; शौतो लघुखलः ॥» 
इति भावप्रकाशस्य पून्नखच्छ प्रथमे भागे ।) 

रुः, चि, (रुज् +क्तः। ओोदितश्ेति नः। ) 
रोगादिना कुटिलौक्षतः । तत्पायः । सुम, २। 

दद्यमर; ॥ ( यथा, रासायओे। २।१०२ । ६। 
^त्वया विद्धौनस्तव शोकरम- 

श्लां संरन्नेव गतः पितातै॥”) 
रोगौ । इति राजनिषेर्टः; । 

खच, उष प्रोतिप्रकाशयोः। इति कविकण्यदमः। 

( भ्वा०-अा्म०-अक०-सेट । ) प्रौतिरिह अनु- 
रागविश्रेषः। तच्र यस्यानुरागस्तस्य सम्यदान- 

त्वम् । ड, रोचते अन्नं बुसुचवै । ख, अरदत् । 
इति दुर्गादासः 

रुचक, जौ, ( रो चतेभनेनेति । रुच् +- “वहुलमन्- 
चापि ।” उणा० २ ३७ | इतिक्षन् |) सजि- 

काच्तारम्। अश्वाभरणम् । माच्यम् । सौव 
चैलम् । ( यथा.- । 
«सौ वचैलं स्याद चकमन्धपाकष्च तम्भतम् ॥» 

` तथास्य गुणाः । 
“सचकं रोचनम्मेदि दौपनम्याचनम्परम् । 
स्तं बातनुन्रातिपित्तलं विशदं लघु । 
उङ्गारहिदं छां विवन्धानादश्रूललित् ॥* 
इति भावप्रकाश्रस्य पून्खख प्रथमभागे +) 

माङ्च्छद्रयम् । ( यथा, भागवति । ३।९३।३१ । 
“दारेण च महारण चकेन च भूषितम् ॥* 
रुचकेन मङ्गलब्रदयेथ।*इति ग्रीधचरः॥) उतृकटः। 
इति मेदिनौ। के, १४६ ॥ खाद्यरखः। इति 

प्न्द्रत्ावलौ॥ रोचना। विदङ्गम्। इति 
हेमचन््रः॥ लवणम् | इति इारावलौ । (दचिख- 
दिक् । यथा, ठदत्षंदितायाम् । ५३। ३५ । 
५प्राक्पञ्चिमादलिन्दावन्तगतौ तदवधिख्धितौ 

शेषौ । 
सुक दारं न शुभदस॒त्तरतोभ््वानि शस्तानि ॥” 
“ख्चकं मातुलुङ्गकम् ।” रइल्जच्वकदत्तः। 
२।६७॥ ) 

रुचकः, पु, ( रोचते एति । रुच् +कून् । ) बोल: 
पूर; । निष्कः । दन्तः । कपोतः । इति मेदिनी ॥ 
{ यथा, टत् दंडितायाम् । ६६ । २। 

“जौवैन भवति खः 
सौरेण श्रः कुलेन सचकञ्च ॥ 

पववैतविद्नेषः। यथा, विष्छपुराओे ।२।९।९६। 

क 

^चिक्टः शिशिर ख्व पतङ्गो रुचकस्तथा ॥” 
सभ्भः। यथा, डृतृषंडितायात्। ५१३} 
९८॥ 

भ अ 



रुचिः 
«समचतुरस्रो रुचको 
वच्ोएटास्िदिवच्को दिगुखः ॥* ) 

रुचः, स्तो, (रुच् + किप् । पचे टाप् । ) दौषिः। 
श्ोभ!{ । इच्छा । (यथा, महाभारते ।३।५।६३ 

“तदे तसमै न रचामभ्युीदि 
ततश्चाहं लममन्यत्र मन्ये +” ) 

शारिकाशुकवाक् । इति श॒ब्दरनावलौ ॥ 
रुचिः, स्तौ, ( रुच्यते इति । रुच् + “इगुपधात् 

कित् 1” उणा० ४।११६। इति इन् । सच 

कित् ।) च्पभिष्वङ्गः । अनुरागः अशक्तिर्वा। 

स्पा | ( यथा, किराते। १० 1 ६२। 

रुचिकरमपि नाधवद्वभ्रूव 

स्तिमितखमाधिशुचौ एथातनजे ॥* 
<अग्बो रुचिकरो द्यः प्रौणनो वद्धिदौपनः॥” 
इति बैदयकरानवक्षमेःदर्गुणयास्यायाम् ॥) 

अभिलाषः; गभस्तिः। किरणः। इव्यमर- 

भरतौ + शोभा। इति मेदिनी ॥ ( वथा, 
रषुः। ५1 ६७9। 

^“लच्छौ विनोदयति येन दिगन्तलम्बौ 

सोपि त्वदाननरुचिं विजहाति चन्द्र; ॥*) 

जुभुक्ता। इति हेमचन्द्रः ॥ गोरोचना। इति 

राजनिर्घण्टः ॥ अलिङ्गनविश्रेषः। सल्लच्तणं 
यथा। नायिकाया नायकस्य संसुखे जान्वो- 
खपु पविष्य वचचचि वच्चो दत्वा यदवस्थानम् । 

षति कामश्रास्छम् ॥ 

च्विः, पु, ( रोचते श्रोभते इति । रुच् + इन् । 
सच्च कित् । ) प्रजापतिविश्चेषः। ख च रौच्य 
मङुपिता । यथा,- 

माकंय उवाच । 
“रुचिः प्रजापतिः पून्वं निम्भमो निरङ्तिः 
यच्रास्तमितश्चायौ च चचार एथिवौमिमाम् ॥ 
चअनमिमनिकेतन्तमेका!छावेसथाश्वम् | 

वि्घक्तसङ्गं वं इद्ा प्रोचुः खपितरो सनिम् ॥ 

पितर ऊच्वु; । 

बल् कसात त्ववा पुर्यो न छतो दारसंयद; । 
स्व्गापवगेडहेतुत्वाद्न्यस्तनानिश विना ॥ 
सुषौ समस्तदेवानां परितणाश्च तथादहैणाम् । 
ऋषोणामतियौनाख् कुवन् लोकानुपाश्चते ॥ 

सखाहोच्ारणतो देवान् खधोच्चारखतः पितन्। 
विभजन्नब्नदानेन भूतादमनतिधौनपि ॥ 
सत्व ट्वाटणाद्रन्वं बन्धमसडणादपि। 

आवाभ्रोधि मनुव्यधिभरूतेभ्यख्च दिने दिने॥ 
च्ुत्पाद्य स्तान् देवानखन्तप्ः पित् स्तथा । 

भूतार्दौश्च कथं मौप्यात् सुगतिं गन्तु मिच्छ ॥ 
सचिरुषाच। 

परिहोतिदुःखाव प्रापावाधोगतेक्तया । 

भवन्तो मया पूरये नक्तो दारसंय; ॥ 
पच्चाल्यतेभजुदिवसं यदात्म! निष्यरियर्ैः। 
ममलत्वपङ्कदिग्धोम्पि चिन्ताम्भोभिरः दि तत् ॥” 

सद्यादि ॥ 

पितर् ऊचुः। 

“क्तं प्रच्चालनं कतु माल्मनो नियतेन्द्रियैः । 
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किन्तुलेपाय मार्गी्वं यच्रत्वं पुच् वक्ते ॥* 

इत्यादि ५ #॥ 

माकंश्डय उवाच 
^ तेन पिद्टवाक्येन श्शसुद्धिसमानसः। 

कन्याभिलाधौ विप्रषिः परिबश्नाम मेदिनौम् ॥ 
कन्धामलभमानो्सौ पिढवाक्यामिदीपितः। ` 
चिन्तामवाप महतोमतौवोदिखमानसः ॥ 

क्िंकरोमिक्त गच्छामि कथंमे दारसंग्रहः । 

च्िप्रं मवेत् पिद्टखणां यो ममाभ्यदयकारकः 
इति चिन्तयतस्तस्य मतिर्जाता महाल्मनः 
तपसाराधयाम्येनं ब्रह्माणं कमलोद्धवम् ॥ 

ततो वधेशतं दिव्यं तपस्तेपे ख प्ैघखम्। 
दिडचुः सन्विरं कालं रुचिर्न यममास्थितः ॥ 
ततः खन्द यामास ब्रक्षा लोकपितामडः। 
उवाच च प्रसन्नोएखोव्यच्यतामभिवाज्ड्ितिम् ॥ 

ततोभलौ प्रणिपरद्याह ब्रह्माणं जलगतः पतिम् । 
पिद्रणां वचनात्तन यत् कत्तमभिवाज्ड्ितम् ॥ 

त्र्या चाह रुचिं विप्रं श्रुला तस्याभिवाल्डि- 

तम्। 

प्रजापतिस्त्वं भविता खष्टव्या भवता प्रजा; ॥ 

ष्टा प्रजाः सुतान् विप्र घसुत्प्राद्य क्रियास्तथा। 

छलवा इताधिकारख्लं ततः खिद्धिमवाप्चयसि ॥ 
श त्वं यथोक्तं पिभिः कुरु दारपरिग्रहम् । 

कामष्ेममभिध्याय क्रियतां पिद्धपूजनम् ॥ 
तरख्व तुदा; पितर; प्रदास्यन्ति तवेश्छितम्। 

परौ सतांच सन्तुष्टा; किंन ददु; पितामहा; ॥ 

माकंष्डय उवाच। 

दत्यधिन्मच्वनं श्रुता ब्रह्मणोण्यक्तजन्मनः। 
नद्या विविक्तं पुलिने चकार पिदतपंणम्॥ 

बुधाव च पिद्धुन् विप्र; सतवेरभिरचाहतः 

रकायः प्रयतो भूत्वा भक्तिनन्त्राह्मको रुचिः ४" 
खचिल्तपिटस्तोचं वथा,-- 

सुचिरुवाच। 

“नमस्यएहं धिन् भक्या ये वसन्त्यधिदेवतम् । 

दैवेरपि दि तप्यन्ते ये अदेषु खधोत्तरोः 
नमस्येए्ं पिद्टन् खगे ये तप्यन्त महभिभिः 
अादवेभनोमयेभन्या सक्तिसिक्तिमभोपसभिः ॥ 
नमस्यं पिन् खगं सिधा; सन्तपयन्ति थान्। 
शराद्धषु दियेः खकलेरपदारोरनुत्तमेः ॥ 
नमस्ेऽद्ं पिन् भक! येभ्ैन्ते गुद्धकेटिंवि । 
तन्मयत्वेन वाब्डद्धिक्छेदिमाव्न्तिकीं पराम् ॥ 

नमस्येएहं पिद्धन् मदयरच्यन्तेसिविये ख्दा। 

राह्म अरद्रयाभोषट्लोकपुषिप्रदायिनः 

नमस्यं पिन् विप्ररच्यन्त सविये खदा। 

वाज्किताभीष्लाभाय प्राजापव्यप्रदायिनः 
नमस्यणहं पिन् विप्ररच्ेन्तेएरण्यवाखिभिः 

बन्धे; शराद्धेयता हरे स्तयो निदतकल्ेः ॥ 
नमस्येदं पिन् वित्रे ष्टिकव्रतधारिभिः 
ये संयताल्मभिनिद्यं सन्तप्न्तं समाधिभिः 

नमस्यगहं परिटन् आराव रालन्धास्तपयन्ति यान् । 

कयेरोतरेविधिवल्लोकदयफलप्रदान् । 
नमस्म पिद्न् वेश्वोर्येनत विये सदा। 

रुचिः 
ख्वकम्भाभिरतेनिदयं पुष्यधपाच्नवारिभिः + 
गमस्यमह पिद्धेन् श्राह्वंये मूद्ररपि भक्तितः । 

सन्तप्यन्त जगव्यङ्मिन् नाना ख्याताः सुका- 

सिनः 

नमस्यञहं पिदन् श्राद्ग पाताले ये महासरः! 

सन्तप्येन्ते खधाहारास्त्यक्तदम्भमरे; सटा 
नमस्यं पिन् ्ह्वरच्यन्तये रसातले । 

भोगरगरतैवि विधर्नागिः कामानभीपसुभिः ॥ 
नमस्यं पटन् ्राद्वं सर्य; सन्तपितान् सदा । 
तेव विषिभमन्रर्भोगसम्यतसमन्विसः ॥ 

पिद्टन्नमस्यं निवसन्ति साक्ताद् 

ये देवलोके्य महहौतले वा। 

तथान्तरौत्ते च सुरादिपूण्या- 

स्ते संप्रतीच्छन्तु मयोपनौतम् ॥ 
पिदृन्नमस्यं परमाणभ्रता 

येवे विमाने निवसन्त्यसधत्ताः । 

यजन्ति यानस्तमला मनोभि- 
्योगौश्वराः जीश्रविसक्तिदेतून् ॥ 
पिद्धन्नरमख्छे दिषिये श्व खना; 

स्वधासलः काभ्यफलाभिखन्धौ । 
प्रदानशक्ताः सकलेश्यितानां 

विसुक्तिदा अठनभिसं हितेषु ॥ 

छप्यन्तु ते५स्िन् पितरः समसा 

इच्छावतांये प्रदिशन्ति कामान् । 

सरत्रमिन्रतमतोए्धिकंवा 

वखाल्मजान् च्प्रामवलां दायि ॥ 

खस्य ये रश्मिषु चन््रविम्बे 
शङ्गे विमाने च सदा वसन्ति । 

ङष्यन्तु तेएख्लिन् पितरोभ््रतोचे- 
गैन्धादिना एुटिमतो बजग्तु ॥ 

चेषां इतेममौ इविषा च ढि- 
यं सञ्जते विप्र रौरसंस्थाः। 
ये पिखदानेव सदं प्रयान्ति 

छप्यन्तु तेएस्िन् पितरोभरतोचरैः $ 

चे खड्गमांसेन सरीर, 
छष्योस्तिररेय मोरे ख । 
कालेन शाकेन महषिवर्येः 
संप्रोखितास्ते स॒दमन्न यान्तु ॥ 
कदयान्द्येवायि च यान्यभौरटा- 

न्धतौव येषाममराच्वितानाम्। 
तेषान्तु साननिध्यमिदहास्तु एुष्य- 

गन्वादिभोच्येष्ठ मयाद्कतेष् ॥ 
दिने दनि ये प्रतिगक्ञतेभ्चैीं 

मासान्तपूण्या सवि येण्टकाद्च। 

ये वल्छरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः 

प्रयाुति मे प्रितरोभ्च तुष्टिम् ॥ 

पूष्था हलानां कुसदेन्दरभासो 
श च्चच्ियाणाश्च नवावोव्णां; । 
तथा विशां ये कनकावदाता 

गौलौनिभाः; मूद्रजनस्यये च+ 
तेसिन् समस्ता मम पृष्यगन्ध- 

धूपान्नतोयादिनिषैदनेन ॥ 



रुचिः 
तथासिहोमेन च यान्तुढषिं 

सदा पि्भ्यः प्रणतोफखि तेभ्यः॥ 

ये देवपूषण्यतिटपिडेतो- 
रश्नन्ति कव्यानि खभादडतानि। 

ढप्राख्च ये भूतिधजो भवन्ति 

दप्यन्तु मस्मिन् प्रणतोप्सि तेभ्यः ॥ 

रच्वांसि भूतान्यसुरांस्तथोयान् 
विबाश्यन्तस्छशिवं प्रजानाम् । 

अद्याः सराखाममरेश्पूज्या- 

स्तप्यन्तु तेएस्िन् प्रणतोण्स्ि तेभ्यः 

चअसिष्वाल्ला बद्धिषद् अव्याः सोमपास्तथा । 

ब्रजन्तु पिं श्राद्धेएसजिन् पितरस्तपिता मया 

च्पखिष्वात्ताः पिद्टगणाः प्राच रच्तन्तुमे 

दिशम् । 

तथा बह्िषद्; पान्तु याम्बां ये पितरःख्खिताः ॥ 

तौ चौमाच्यपास्तइदुदौचौमपि सोमपाः । 
ऊदुंतस्छथ्मा रचत कययवालोप्नलोप्यधः ॥ 
रक्षोभूतपिश्राचेभ्यस्तयेवासुरदोषतः । 
सथतश्चाधिपस्तषां यमो रक्चांकरोतुमे॥ 
विष्व विश्वसुगाराध्यो धन्यो धम्भः सनातनः । 

भूतिदो भूतिक्द्ति; पिदुणां चे गणा नव ॥ 

कल्याणः कश्यदः; कत्ता कल्यः कल्यतराश्रयः । 

कल्य ताद्धेतुरनधः षडडद्येते गणा; छता; ॥ 
वरो बरेखयो वर्दस्तुखिदः पुश्दिस्तया | 

विश्वपाता तथा घाता सप्र चेते गणाः च्छताः॥ 

म्ान्मद्दाल्मा मद्ितो मद्दिमावान्सहाबलः.। 
गणा; पश्च तरतरेते पिदश पापनाशनाः ॥ 

सुखदो धनदश्चान्यो धम्भदोःन्यो विश्रूतिदः। 
पिदा कथ्यते चेत्तथा गणचतुष्टयम् ॥ 

सुकचिंशत् प्दगणा वेच्याप्रमखिरू जगत् । 

ते मे५च प्रसतुष्यन्तु यच्छन्तु च समौदह्ितम् 1 

इति माकंखयपुराॐे रौच्य मन्वन्तरे पि्टरूवः ॥ 
माकणडय उवाच । 

“शवन्तु स्तुवतस्तस्य तेजसो रा शरुच्छिखः। 

प्रादुबैभूव ख्ख गगनद्याभिकारकः 
तदा सुमहत्तजः समाचछादा स्थितं जगत् | 

जानुभ्यामवनिं गला रुचिः स्तोचमिदं जगौ ॥ 
ऋम्ननाश् खजाना पिं दौप्रतेजखाम् । 

नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दियचच्चुषाम् ॥ 

इषद्रादौगाच्च नेतारो दनत्तमारौचयोस्तथा। 
सप्रघौंणान्तथान्यवां तान् नमस्यामि काम- 

दान् ॥ 

मन्वाद्ौनाख नेनारः छशा चन््रमसोस्तथा । 

लाच्रमस्याम्यदं सर्व्वान् पिदनप् खगेवेषु च्च ॥ 
नत्तचाखां महाण वायुखिनभसां तथा । 

दयावाणटयियोच्च तथा नमस्यामि कताञ्जलिः ॥ 

सजापते; कश्यपाय सोमाय वरुणाय चच । 
योगेश्वरेभ्यश्च तथा नमस्यामि सताञ्जलिः ॥ 

नमो गजेभ्यः सप्रभ्यस्तया लोकेषु सप्तसु । 

स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचच्चुषि ॥ 

सोमाधारा; पिद्रगणा योगस्तिधरा हिते। 
नमसख्यएमि ततः; सोमं पितरं जगताम्म् 

१६६ 
रूचिः 

अभिरूपांस्तचेवान्धात्नमस्यामि पिदुनइम् । 
च्सौषोममयं विश्वं यत रुतद्शेषतः ॥ 

येतु तेजलिये वायौ सोमदधामिखनेयः। 
जगतखरूपिणद्मव तथ ज्रश्षस्वरूपिखः ॥ 
तेभ्योभखिलेभ्यो योगिभ्यः पिदभ्यो चतमानखः । 
नमो नमो नमस्त मे प्रसौदन्तु खधासुजः 

ओीमाकर्डेय उवाच । 
णवं स्तुतास्ततस्तेन तेनो सुनिसत्तमाः । 
निखक्रर्स्ते पितरो भासयन्तो दिश्रो दथ ॥ 

निषैदितन्तु यक्त पुव्यगन्धानुलेपनम् । 
तद्धषितानय स तान् दशो परतः स्थितान् । 

प्रणिपत्य रुचिभक्रया पुनरेव छताञ्जलिः । 

नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यसिद्याह एधगादतः 

ततः प्रसन्ना; पितर स्त्च्म निखत्तमम् । 

वरः उणौव्वेति स तानुवाचानतकन्धरः । 
साम्युतं खगेकभत्वमादिष्टं त्रह्मणा मम । 
सोहं प्रल्मीमभौश्ामि धन्यां दिदयां प्रलाद- 

तौम् ॥ 

पितर ऊचुः 

दरव सद्यः पल्ली ते भविष्यति मनोरमा। 
तस्याच्छ पुच्लो भविता भवतो सनिसन्षम } ॥ 
मन्वन्तराधिपो धोमान् लवाेगोपलश्ितः । 
खच रौच्य इति स्थालिं प्रयास्यति जगच्चये ॥ 
तस्यापि बद्व; पुत्ता महाबलप्रराक्रमाः। 

भविष्यन्ति महात्मानः एयिबौषरिपालकाः; ॥ 

त्वच प्रजाप्रतिभूता प्रजाः डद्ा चतुविधा;। 
"्तौणाधिकारो षमन्नस्ततः सिद्धिसवाञ्चाछि॥ 

स्लोच्तणानेन श्व नरो योभसांस्तोष्यति भक्तितः \ 
तस्य तुष्टा ववं भोगान दास्यामो ज्ानसत्तमन् ॥ 

श्च रौरारोग्यमे श्ब्ये पुतचपौ ् रादिखन्ततिम् । 
प्रदास्यामो न सन्देहो बच्वान्यदभिवाज्छ्ितिम् ॥ 

तसात् पुग्थफलं लोके वाञ्छ द्धः सततं नरै; 
पिडणाशात्तयां ठनि" स्तव्याः स्तोत्रेण मानवैः ॥ 
श्राद्धेत्तयद्रमं भक्ता असमत्प्रौतिकरं स्तवम्। 

पठिष्यन्ति ह्विजाग्ाणां सुञ्जतां पुरतः स्थिताः 

स्लोचअवणखंप्रोव्यः सत्निधाने परे छते । 

चअखाभिरच्षयं आदं तद्धविष्यव्यसंश्रयम् ॥ 

यद्यप्यस्नो चियं श्राद्गं यद्यप्यप्धतं भवेत् । 
च्न्धायो पात्तवित्तन यदि वा छतमन्यथा ॥ 

चथ्राद्रारहैर्पषतेरुपह्ारे तया छलम् । 
अकाचेणप्यथवा देओ विधिदधैगमयापिवा॥ 

चअश्रह्वया का पुरपरदेम्भमाश्मि्य वा छतम् । 
असराकं प्रौतये आाह्नं तयाप्य तङ्दौरखात् ॥ 
यतेतत् प्ते रां स्तो्तमखतसुखाएव षम् । 
अस्राकं जायते ढिस्तच्न दादश्रवाधिकौ ॥ 
हेमन्ते इाद्श्ान्दानि ट िमेतत् प्रयच्छति । 
शिशिरे हिगुणान्दानि ट पिं स्ोचमिदं श्रुतम् ॥ 

वसन्ते षोडश्समास्तप्रये श्रादकम्भेणि । 

सौय च धोड़श्ैषेतत् पठितं टभिकारकम् ॥ 
विकाले च छते आ्राद्व. स्तोन्नेयानेन साधिते । 
वर्षादि ठ परिरस्ाकमच्तया जायते रुचे ॥ 
शरत्काले४पि पठितं अकाले प्रयच्छति । 

रुचिरं 
चअखषाकमेतत् एर्पेसतभि' पष्चदश्ान्दिकौम् ॥ 
यसिन् रडे५पि लिखितमेतन्तिधति नित्यदा । 
सब्रिधानं छते श्राद्वे तचाखाकं भविष्यति ॥ 
तस्लादेतत््वया श्राद्ध विप्राणां भुञ्जतां पुरः । 

श्रावणौयं महाभाग असाकं तुणटिकारकम् ५” 

इर्ति माकंश्डेयपुराओे रौ्ये मन्वन्तरे पटस्तव १४ 
माकेखछय उवाच्च । 

^ततस्तस्नाब्रदौमध्यात् ससुत्तस्थौ मनोरमा । 
प्रश्लोचा नाम तन्वङ्गी तत॒समौपे वराश्चराः ॥ 

सा चोवाच मात्मानं रचिं सुमधुराचरम् ॥ 
प्रश्रयावनता स॒भूः परस्लो चा पै वराश्चराः \ 
अतीवरूपिणी कन्धा सत॒सुता तपतांवर । 
जाता वर्शपुच्चे दुष्करेण महालना ॥ 
लां णडा मया दक्षां भाग्याय वरवयिनौम् । 
मयुम्मभइएमतिस्तस्यां ससुत्पस्यति ते सुत; ॥ 

माकंष्डेय उउाच्च। 
तथति तेन चायुक्ता तस्नात्तोयादपुश्मतौम् । 

उच्नद्वार् ततः कन्यां मालिनौ नाम नामतः;॥ 

नटा पुलिने तस्मिन् स सुनिम॑ निसत्तम ! । 
जग्राह पाणिं विधिवत् समानाय महासुनौन् ॥ 

तस्यां तस्य सतो जञ महावीर्यो महामतिः 
सौच्योभ्मवत् पितुर्नाच्ना स्तोत्र वसुधातके ४ 
तस्य मन्वन्तरे देवास्तथा सप्रषैयश्च ये। 
तनया बृपाद्येव ते सभ्यक् कथितास्तव ॥ 
धम्मटठदिस्तथारोग्य' धनधान्यसतोद्धवः । 
जृणां भवव्यसन्दिग्धिमस्जिन् मन्वन्तरे शरुते ॥ 

ण््टिक््वं तथा श्रुता पिदणाख तथा गणान् । 

सान् कामानवाप्नोति ततप्रसादाच्नरो सुने ॥“ 
इति माकंखेयपुराये रौच्यमन्वन्तरं समाप्रम् ॥ 
सारद ८६ । ६.० अध्यायेपप्यं दमस्ति ॥ 

रुचित, जि, ( रोचति इति। रुच् + “रन्विवश्चि- 

कुचिङ्टिभ्यः कित् ।“ उणा ४1 २८५ । 

इति कितच्। ) भिषटवस्तु । इद्युणादि कोषः ॥ 
(ख्च्+क्तः। अभिलषितः। यथा, महा- 

भारते) ५।६००।१६। 

५मातल्ञे कश्चिदच्रापि रुश्वितस्ते वरो भवेत् ४” 
को, रुच +भावे क्तः! इच्छा । अभिलाषः । 
यथा, महाभारते । ₹। २६६ । ७€- । 

“वसवे च पामेकां रुचितं यदि तै?नव ॥* } 
खचिफलं, जौ, ( रुचिजनकं फलम् । ) अन्डता- 

छम् । इति राजनि्षंरटः ॥ 
खधिर, क्त, ( रोचते इति। रुच् + “दइषिमदि- 

सदौति।” उणा० १।५२। इति फकिरष्द।) 
लकम् । कुदुमम् । लवङ्गम् । इति साच 
निषेण्टः ॥ ( पु, सेनजित्एचः । यथा, इरि- 

व्र । २०।२१। 

^पुच्ाः सेनलितञ्चासं त्वारो लोकसत्तमाः । 
रुचिरः श्वेतकेतु ख मद्िन््ारस्तयेव च ॥* ) 

ख्च्विर, चि, ( रुच् + किरच् ।) सुन्दरम् । श्य- 

मरः ॥ ( चथा, अआथासप्रशव्याम् ! ११ । 

“उक्ञखितथूधकुषा तव धना लोचनेन रत्व 
राङ्गि। 



र्जा 

चचला अपि न मडान्तः के चश्चलभाव- 

मानोताः; ॥* ) 

मिष्टम् । दव्युणादिकोषः ॥ 
सविर, स्तो, ( रोत्तते इति। सुच् +किरवच्। 

ततष्टाप् । ) गोरोचना । इति रालनिचेरटः ॥ 
(चयोदग्राक्रदत्तिवि्रोषः। अस्य लच्चणोदा- 
इरणादिकं छन्दः शब्दे द्र्यम् ॥ ) 

खचिराञ्जनः, पु, (रुचिरः; सन्दरोभञ्जनः।) 

प्रोभाञ्जनः। इति राजनिधरट; ॥ 
शचिराच्ः, पै, ( रुचिरः सन्दरोभ्श्वो यस्य । ) 

रालविशेषः। सतु रटैवापेः शव्रुरः। यथा,- 

“मरो भूपाललोकानां खस्तये कुरु मे ब्दः । 
रुचिराण्छसुतां शान्तां देवापे त्वः सरहद \“ 

शति कल्किपुराये ६८ अध्यायः ॥ 

छन्दरघोटकश्च ॥ 
शव्दिष्यं, चि, (सच्यते इति खच् +^रुचि- 

सुलिभ्यां किष्यन् ।* उशणा० 8 १७५८ दति 

किष्यन् ।) मिख्वस्तु । दृदयकादिकोषेः \ (वया, 

सश्चुते। १।४६। पुष्यवग। 

«“सखिच्छाकौ वातला सान्द्रा रुचिष्यानल- 

दौपनौ ॥*) 

ऋअभिपरेतम्। इति सखंदिप्रसारोणादिदटत्तिः॥ 
(यथा, हरिवंशे । २५४1 ६० । 

«न एष्वो' कामये छतां षन्तो पर. 
स्िभिः ४ 

शष रव रचिष्यो मे वरो दानवसत्तम ! +”) 
रुचौ, चौ, (रुचि +छदिकारादिति रौष्।) 

रुचिः। यथा। रुक् रूचौ खवः समाः| 

इयेकाथसं गरदः ॥ 
ख्यं, क्तौ, ( रोचते इति। खच् + “राज्यदः 

्टघोदोति ।” ३।१५।११४। इति क्वप् परद्ययेन 
निपातितम् !) खौ वचचैलम् । इति राजनिषेटः ॥ 

रुखः, पु, ( रुच् +क्वप् । ) कतकडद्यः। प्रलि- 

धान्यम् 1 इति राजनि्ण्टः; ॥ पतिः। इति 

ेमचन्द्रः। ३।९६१ ॥ सन्दर, चि। इव्यमरः॥ 
( रुचिकरः । यथा, 

^पक्त' वणेकरं रुच्य' मांसशुक्रवलप्रदम् । 
पित्तावरोधि वातक्नं हदयं गुखबुलोमनम् ॥* 

इति परेदकराजवल्लमे व्र्यगुणास्यायाम् ॥ ) 
ख्यकन्दः, पु, ( रुः कन्दो यस्य । ) मूरथः। 

इति राजनिषंश्टः ॥ 
खज, यो श ओौ भङ्ग। इति कविकल्पदुम: ॥ 

( तुदा*-पर° सक ० अनिट् ।) ओ, ख्यः श, 
श्जति रोगो दसम्! यौ, रोक्ता। इति 
दुर्गादासः ॥ 

सुन, कद्धिंसे। इति कविकल्यहमः;॥ ( चुरा०- 

पर०-खक° खेट । ) क, रोजयति । इति दुर्गा- 
दास; ॥ 

सुजा, स्तौ, (रुज् + विप् । पञ्चे टाप् ! ) रोगः। 
भङ्ग;ः। इति मेदिनौ। जे, १४॥ ( पौड्ा। 
अथा, महाभारते । < । ३४ । १४६. । 

“निपातात् तव श्रच््रायां श्रौरे यामवहुजा । 

१६७ 
| र्तं 

तथाते माजुषं कम्मे यपो ्गुनन्दन !\>) 
मेषौ । इति हेमच्न््रः। ४। ३४३॥ कुम् । 

इति राजनिचेंण्टः ॥ 
रुजाकर, ज्ञौ, ( स्जां रोगं करोतीति। कं+ 

टः; 1 ) कम्भरङ्गफलम् ¦ इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

रुजाकरः, पु, (रुजां करोतीति । छ +टः।) 

च्याधिः। यथा ¦ याधिल्वधौ र्जाकर;। इति 

हेमचन्द्र; | २। २२६ ॥ ( याधिकारके, चि +) 

रजासहः, पु, (रुजां सहते इति । सह + अच् |} 
 शन्वनटचः। इति राजनिघेएटः ॥ 
रूट, इ सेये } इति कविकल्पदुम; ॥ (भवा०-पर०- 

सक०-चेट् । ) पश्चमस्वरौ । इ, रुते चनं 
च्छौरेर । इति दुर्गादासः ॥ 

ट, ट ङ दौपरिप्रतिच्योः। इति कविकल्यदमः ॥ 

{ भ्वा०-आल्ल०-सक०-चअक० न्व-सेट्!) द, 

अश्टदु । ड, रोटति। प्रतिहतिः शोकादिना 

पातनं पुगद्धेननं वा । इति दुर्गादासः ॥ 
रूट, क रुधि । दुतौ ! इति कविकस्पदुमः ॥ 

( चुरा०-पर०-अक०-सेट् ।) क, रोटयति॥ 

इति दुर्गादासः ॥ 
रूट [ष् ] स्तौ, ( रुष् +किप् |) क्रोधः। इय 

मर; ।१।७।२६ ॥ (ययः, भागवते । १।६८।३०। 

भ्खतु ब्रह ऋषिर गतासुसुरगं रुषा। 

विनिगेच्छन् धनुष्कोच्या निधाय पुरमागतः \*) 
रूढ, उपघाते ¦ इति कविकेश्यहमः ॥ ( भ्वा०- 

परर°-सक°-सेट् ¦ } रोटति लोकं शोकः। 

इति दुर्गादासः 
रूढ, इ गव्यालस्यस्तयखोटे । इति कविकस्पदमः ॥ 

(भ्वा०-पर०-खक०-अक०्च-सेट् ।) पष्चमखरौ । 

द्, रुणयते। व्यालस्य मन्दौभावः। सतयं 
च्तौयम् । खोट; स्लोडनम् । दति दुर्गादासः ॥ 

र्ठ, ट ङ प्रतोघाते। इति कषविकल्पहमः ॥ 

( भ्वा०-अा्म०-सक०-सेट् । ) ट, अरुठत्। 

ङ, रोठते। प्रतौषातः शोकादिका पतनं 

पुनेननं वा । इति इगदाखः ॥ 
र्ट्, [ष] स्तौ, (ख्षक्रुधि+किप् ।) र्ट् 

दति याकरणम् ॥ 

रुणस्करा, च्छ, स॒खन्दोद्या गौः । इति शन्द- 
चन्द्रिका ॥ 

रुण्डः, पु, कबन्धः । इति जटाधरः ॥ ( छन्नपाद- 

इस्तः । यथा, कथासरित्छागरे । ६५ । ११। 

^तेनारोप्य खलं एड; स रच्छ पुरुष्रोणभ्यधात् । 
निज्ञत्तदस्तचरणो नां चिप्तोण्सि श्रचुभिः॥*) 

सुक्क, स्ठै, ( रुण ग वन्धोस्त्यत्रेति । रुख + 

ठन् । ) युद्वश्रमिः। दारपिख्छिका। विश्रि; । 

इति शब्दरत्नावली ॥ 

यतं, क्तौ, (रु+ क्तः!) प्ुपच्यादौनां ग॒न्दः। 
तत्यथायः । वाशितम् २। इव्यमर; + वासि- 

तम् ३। इति शब्दरत्नावली \ (यथा, शिशुः 

पालवधे । १६।२५। 

“^अनुद्ु"कुरुते घनध्वनिं 
नतु गोमादुद्तानि कद्र +") 

सद्र 

रुद्, ल ध इर् रोदे। इति कविकल्यहमः ४ 
( अदा०-पर०-अके०-सेट् ¦ ) रोदोभश्ुविमो- 

चनम् । लघ, रोदिति लोकः श्रोक्ात्। इर्, 

अरुद्त॒ अरोदीत् ¦ रोदिष्यमाण्माल्मानमिति 

भट्नौ। अआहानविशिरटरोदनक्रियाद्याव्यतवात् 
सकम्भकत्वमिति जयमङ्गला। इति दुरगादासः॥ 

रूयः, पु, ( रोदितीति, रुद् रोदने + “रुदि- 
विदिभ्यां डित्” उणा० ३।११६। इति 

अथः। सच डित् ।) कृकरः । इटुणादिकोषः॥ 

शिशु; । इति सिह्वान्तकौसद्यासुणादिटसिः ॥ 
रुदन्तिका, ) च्छो, ( रोदनं रुत्। अति अदि 

रुदन्तौ ॥ वन्धने + चन्द् + डौप् । खाये कन् 
चच |) चुद्रच्चुपविश्नेव;। तत्मथयः। खवत्तोय। २ 
सञ्जीवन ३ अग्टतख्वा 8 रोमाश्िका ५ 

महामांरौ ई चगण्चौ 5 सुधाखवी८। अस्या 
गुणाः कट त्वम् । तिक्तम्! उच्छत्वम् । कषा- 

यत्वम् । छोमिरक्तपित्तकफन्दरमेष्टवागरित्वम् 

र्सायनत्वष् ¦ अस्य खरूपं यथः.-- 
<श्वणपन्न समं पच चुपञ्चेव तथाति; 

शशिरे जलविन्द्नां खवन्तोति रुदन्तिका ॥ 

` इति राजनिषैरट; # 
चस्य गुणा; । 

«रुदन्तौ वद्धिलदट्टब्या पित्तपनौ च रलायनौ ॥* 
इति राजवल्लभः ॥ 

( रोदनश्ौले, चि । वचा,-- 
“रिचि पुव्याञ्जलिरेष तुभ्यं 
सता मदौयास्तव पालनौयाः । 

इतीव रम्भा नमितायमौजिना 
ष्टशं रुदन्तो मकरन्दविन्हना ॥* 

इति प्रसिद्वम् ।) 

रुदितं, ज्ञो, ( रट् + क्तः) कन्दवम् । इव्यमरः॥ 

तद्कति, चि ॥ ( वथा, महाभारते । २३।२६३।६। 

^ केशकीटावपतितं चुतं खभिरवेश्चितम् । 

रुदितावघुत्च तं भागं रचचसां विदु; ५” ) 

रुहं, चि, (रुष् +क्तः।) नदौप्राकारादिना 
छंतवेष्टनम् ¦ तत्प्रायः । वैद्टितम् २ बल- 

वितम् ३ खंवौतम् ४ आटतम् ५। इत्यमरः. 
( यथा, मेषदूते । ३६ । 

“रुङ्गालोके नरपतिपथे खत्विभदोस्तमोभिः ॥*) 
रुदः, पु, ( रोदयतौति। रुट् + सिच् + “रोदें 

लुक् च ।” उणा० २।२२। इति रक् । शे 

लुक ।) आदिव्पचरटचः । इति राजनिषेशटः ॥ 
शिवः! ( वथा, महाभारते । १३। १०७ ।४६ । 

^चिजटश्चोरवासाख्च रुद्र; सेगापरतििसुः ४२) 
गणदेवताविद्येषः। इलमरः ॥ अयं अमि- 

ष्टत्तिः। यथा सद्राय अन्िगतैये-नमः। दति 

तिथ्यादित््वे शिवपूजापडतिः + ख द ब्रह्मश, 
कोधरू्पः खटिकाले भरमध्याच्जातः। ततु 
ष्ट; भरतप्रेतपिश्राचादिः। अवमेवाग्त सं इार- 
करता । इति भागवतम् ॥ # १ अयेकादश्च- 
रुदनामानि यथा । अजः १ रकपूात् २ ष्ठिः 

ब्रत्त; ३ पिणाकौ $ अपराजितः ५ अजकः ६ 



श्ट्रः 

मदेच्रः; 9 ठषाकपिः ऽ शम्भुः £ इरण; १० 
ईश्वरः; ११ । इति महाभारते दानधम्मः ॥ # ॥ 
अपिच । 

“अजेकपादद्त्रप्नो विरूपाचचः सुरेश्वरः । 
जयन्तो बदहरूपञ्च च्रम्बकोप्यपराजितः । 
ववख्तख्च साविच्रो हरो दरा एमे द्छता; ॥” 

इति जटाधरः; ॥#॥ 

चअन्धश्चं । 
4अोकपादद्ित्रप्रखबष्टा सद्र वौयवान् । 
लष्टुशचाप्याल्मजः पुत्तो विश्वरूपो महातपाः ॥ 
रश्च वद्ुरूपश्च चाम्बकश्चापराजितः 
ठषाकपिख ्रम्भख क्रगद्ां रोवतस्तथा ॥ 

खकादशते कथिता रुद्राच्िुवनेश्वराः 

ति माख्ड् ६ अध्यायः 

च्टल्तिएरा ने दष्स्याने छंत्तिवासाः ॥ #॥ अप- 

रच्छ) र 

“वपजेकपद्ाद्ित्रघ्ो विरूपाच्ोण्य रोवतः। 
खरश्च बहुरूपश्च चाम्बकच्च सुरेश्वरः ॥ 
सविचयख जयन्त पिणक चापराजितः । 

रखते रद्राः समाख्याता रुकादश गणेश्वरा; ॥ 

खतेषां मानसानान्तु चिश्रलवरधारिणाम्। 

कोटयञ्चतुरशौतिस्तत् प्ताञ्चष्मा मताः ॥ 
दच्च सव्बासुये र्ता परकुबन्ति गयेश्चराः। 

पचपौच्तस॒ताखेते सुरभोगभेसम्भवाः 
इति माद्छं ५ अध्यायः॥ #॥ 

तस्य उत्प्तियथा 

^प्राः खष्टमनास्तपे तपः परमदुश्चरम् । 

तस्येवं तप्यमानस्य न किश्चत् समवैत ॥ 

सतो दौघण कालेन दुःखात् क्रोघो यजायत । 
कोधाविष्टस्य नेचार्भ्या प्रापतन्नश्रुतिन्दवः ॥ 
ततस्तभ्योश्ुबिन्द्भ्यो ता; प्रेतास्तदाभवन् । 
सव्वोस्तानयजान् इष्टा ब्रक्षाल्मानमविन्दत ॥ 
वदा प्रायमयो रत्र; प्राडुरासौत् प्रभोमुंखात् । 
 सस्ञादि्सङ्काशो युगान्तददनोपमः ॥ 

खरोद सख्छरं घोरं देवदेवः खयं शिवः । 

रोदमाकं तदा ब्रह्मा मारोदौरिव्यभाषत। 
रोदनाइन इयेवं लोक सातिं गमिष्यसि ॥ 
ऋअन्धानि सप्रनामानि पौः पुत्ता शाश्वतान्। 
स्थानानि चैषामश्टानां ददौ लोकपितामदः\ 
भवः शस्तयश्ानः पश्ूनाम्यतिरेव च। 

भौमश्ोखो महादैवस्तानि नामानि सप्र वे ॥ 
र्यो जलं मष्ट वद्धिायुराकाश्मेव च । 

दोत्चितो जाह्न इटोता अष्टसनेयः ॥ 
स्यनेषुतेषुये रुदं ध्यायन्ति मनुजाधिप । 

तेषामश्तनुरहवो ददाति परमं पदम् ॥ 
सवच्ैला तथैवोमा विकेश्रा च शिवा तथा । 
स्वाहा दिशा च दौवा च रोद्िरोतिच 

पनयः ॥ 
श्ने्चरस्तथा सुकरो लोहिताक्षौ मनोजवः । 
न्दः सर्गोभ्य घन्तानो बुधद्ोषां सुताः 

सताः ॥*» 
इति कौन ९० अध्यायः ॥ # 1 

१९८ 
शद्रः 

चि्णरुद्रयोरमेदो यथा,- 
"सटेव देवो भगवात् महादेवो न संशथः। 
मन्यन्ते चे जगद्योनिं विभिन्नं विष्णमौश्वरात् । 
मोहादवेदनिष्टाद्ाति यान्ति नरकं नरा; ॥ 

वैदानुव्िनं रुद" देवं नारायणन्तथा । 

रखुकौभाषैन पश्यन्ति सक्तिभाजो भवन्ति ते ॥* 
ति च तत्रैव १९ अध्यायः॥#॥ 

कल्यमेदे तस्योत्पत्तिनामस्यानभायादौनि यथा, 
^चुकोप च ततो ब्श्ञा ज्वलब्निव इताश्नः। 
ततः कोपं खपुच्तेभ्यः छलतमन्धाथ्यमिद्यपि ॥ 
विचा परिबद्न्तं नियन्तुसुपचक्रमे । 
यल्नाज्ञियम्यमानोण्पि ख कोपः परमेष्िन्ः 

शुबोम्भध्यादथोद्ूतः कुमारो नौललोह्हितः 

जातमाचः कुमारोभसौ रुरोद भगवान् भवः ॥ 
न्रह्मोवाच कथं पुच्ररोदिधि त" म्टावलं। 

तन्से कथयत कामन्ते सद्य; सम्याद्य)म्यहम् ॥ 

सद्र उवाच । 
नामानि ङुरुमे ब्रह्मन् ! स्थानानि जगदू- 

गुरो। 
पन्नौख देदि भगवन् ततः शान्तिभविष्यति ॥ 

ब्रह्मोवाच । 

जानामि तवां देवदेवं पू दत्तं वर मम। 
सदयं क्तं भवान् जातस्तं हि सर््रे वरः ॥ 
जातमात्रो रोदिषि तवं ततो रुद्र इति ख्छतः। 

नामाच्यन्धानिते देव विघास्ये श्ट पचक ॥ 
ऋतध्वजो मनुमेन्धुरुपरेतः मदान् शिवः । 
भवः कालो मद्िनसो वामदेवो एतव्रतः ॥ 
खुतानि तव नामानिये सरन्ति नरा भुवि) 

तेषां खरैव कल्याणं करिष्यसि मदामते ॥ 
` स्थानानि च प्रवच्छामि तेष वासो विधौयताम्॥ 

इन्दरिवाख्यस॒द्ृहगोम वार थिजेलं मही । 
तपञचन्द्रखच खथ स्थानान्येतानि ते भव ॥ 

तिधौँंरसिलोमा च नियुत् सपिविलम्बिका । 
इ्रावतौ खधा दौच्चा योषितस्तव सुन्दरौ ॥ 

प्रजाः खज महाभाग जगदेतत् प्रपूरय ॥ 

इव्यादिष्टः ख भगवान् बरह्मणा नौललोदितः। 
ख्टवान् स प्रजा बह्ोभ्रूतप्रेतपिश्ाचकान् । 
कश्राखान् वि्णताकारान् भैरवान् भौम- 

नादिनः ॥ 
तान् इङकातु तदा ब्रह्चा जगदद्रावकान 

बहूम् । 
वारयामास पुच्त तवं मा खात्तौरौटश्नौः प्रजाः। 
तपखा विष्छुमाराध्य विदरख यथासुखम् । 
इतिते कथितो राजन् ! रुदरसगे; प्रजापतेः ॥ 

यं श्रुत्वापि नरः सद्यो जद्यादृभूतल्लतं भवम् ॥* 
इति पादो खगं खच्छे रद्रसगे; = अध्यायः ॥#॥ 
प्रकारान्तरं वथा,- 

“कथितस्तमसः सर्गों ब्रह्म सेऽयं मद्ास॒ने । 
उद्रसगे प्रव्छामि तच्छ निगदतः पदु ॥ 
कल्यादा वाह्मनस्तुच्धं स॒तं प्रध्यायतस्ततः । 

प्राडरासौत् प्रभोरष् कुमारो नौललोष्ितः ॥ 
खदन् पर खखर सोए द्रवं हि जवत्तम ! । 

श्ट्रः 

किं करोधोति तं र्षा रुदन्तं पलुवाच पै ॥ 
नाम धेद्धौति तं सोण्य प्रवा प्रजापतिम् । 

दरं देव नामासि मारोदौ्माश्नद्डि॥ 

खुवसक्तः पुनः सोभ्य सप्र्लो रुरोद पै। 

ततोभरन्धानि ददौ तसे सप्र नामानि स प्रभुः 
स्थानानि ैषामष्टानां पतौ; एुचां ख वे प्रभु; ४ 
भवं श्मशानं तथा पशुपतिं दिज।. 
भौमसुयं महादेवसुवाच ख पितामहः ॥ 

चक्रो नामान्धयेतानि स्थानान्येषां चकार सः ॥ 
र्यो जलं महौ वद्धिव्वायुराकाश्यमेव च । 

दौच्वितो ज्ाञ्चणः सोम इद्येतास्तनवः कमात् १ 
सवश्वैला तयेवोषा सुकेषौ चापरा शिवा , 
खाहा दिश्स्या दौच्चारोद्िणौच वधा- 

कमम् ॥ 
खथादौनां नरशर रद्रादोनांमभिः ख । 
पन्तय; छता मद्ाभाग तदपत्यानि मेश्टखु॥ 

येषां खतिप्रतेख ददमापूरितं जगत् । 
श्रनै्चरस्तया शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः ४ 
स्कन्दः सर्गो्य सन्तानो वुधश्ानुक्रमात् सुताः। 
रवं प्रकाररद्रोभसौ स्तौ भाामविन्दत ॥ 
दत्तकोपाच् तद्याजसा सतौ खं कलेवरम् । 

हिमवद् ता साभून्मेनायां दिजसत्तम ! ॥ 
उपयेमे पनश्चोमामनन्यां भगवान् भवः ॥ 

देवौ धाता विधातारौ गोः खातिर यत । 
भिय देवदेवस्य पतौ नारायणस्य या ॥* 

इति विष्णुपुराणे \ अंशे ८ अध्यायः ॥ # ॥ 
( “दह्ितौये हि युगे स्मक्रोधत्रतमाख्िसम् । 
दियं खहखवधांणामसरा अभिदुडुबुः ॥ 
तपोविन्न' शमौकर्त॑न्तपोविन्न' मदालनाम् । 
पश्यन् समथ ज्ोपेच्चाश्चक्र दत्तः प्रजापतिः 

पुनम ेश्वरं भागं श्वं दः प्रजापतिः 

प्रायो न कलर्पयामाच प्रोच्यमानः सुरेरपि ॥ 

पाशपव्य त्तो याच्च एरयखाङ्तयश्च याः । 
वन्नलिह्धिलतस्ताभिरन्वेव स इश्टवान् ॥ 
अथोत्तौव्रतो देवो बड़ा दत्तयतिक्रमम् । 
सद्रो रौद्र पुरस्छव्य भावमालमविदालमनः 
खदा ललाटे चन्लुव दग्धा तानसुरान् प्रस 
बां क्रोधायिसन्तप्रमदजत् श्रचनाशनम्॥ 
ततो यज्ञः ख विध्वस्तो यथिताख्च दिवौकसः 

दाहइयथा परीताश्च भ्रान्ता भूतगणा दिश्चः 
ति चरके चिकिल्छाख्याने ठतौयेरध्याये ॥ ) , 

सद्रगौता वराहइपुराशे वरथ्या॥#॥ ( विश्च 

कम्मेपुच्चविष्रोषः। यथा, विष्णुषुराशे। \। 

१५ । १२२॥ 

^तस्य युचास्तु चलारस्तेधां नमानिमे श्ण) 

अजेकपाददित्रघरस्वष्टा रद्रश्च बुदधिमान् ॥* ) 
खनामस्यातः कविविश्रोषः। सत विद्याविलास- 

पच; भावविलासप्ेता। कविरयं मागलिंड- 

एुत्तस्य भावसिंहमदहौपतेः समये बभूव) 
खच भावसिंहमहौपतिकैमानचलयपुरमडहा- 
राज्य षोडशः पूञ्वपुरुषः। तथा च भाव- 
विलासे । १६९४--९३६। 
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(न कनयम ५०८५ 

्द्रग 
«“अन्यापदेग्रविनिषेश्विदग्धबुद्धि- 
श्रोभावसिंहनरसिंहनियोगयोगात् । 
सम्पादितो विविधभावविकाखभाजां 
प्रौचे श्रं भवतु भावविलास रषः ॥ 

सङ्णानां सस्रे रुद्रेण यथिता गुरोः । 
कणठस्था श्लोकमालेयं केषां न कुरते धियम् ॥ 

विद्याविलासपुचस्य न्याववाचस्यतैरियम्। 

कायथालापविदग्धानां सदं निम्नातु निभ्नित्िः।*) 
रुद्रकवच्ं, कौ, ( रुद्रस्य कवचम् । ) श्रिवनाम- 

सण्टहेन सव्याङ्गरच्तकम् । यथा,- 

“वच्यामि रुद्रकवचमादां प्राणस्य रत्तणम् । 

अद्ोराचं महादेव रक्ताथे देवनिभ्भितम् ॥ 

ॐ रुद्रो मामग्रतः पातु तः पातु ग्रङ्करः। 
कपौ दच्िये पातु वामपाश्वं तथा इरः। 
श्रिवः श्ररोमेच पातु ललाटे नौललोहितः। 
नेचयोखरयम्बकः पातु सुखे पातु मदेश्वरः॥ 

कशेयोर्नालिकायाख्च लिङ्वायां ्म्मुरद्ययः । 
श्रोकण्छस्तु गले पातु बाहोः प्रातु पिणाकषटक् ॥ 

दयं मे महादेव ईश्वरस्तु तथोदरम् । 
नाभौ कुत्तौ कटिस्थाने पातु स्य प्रजापतिः। 
ऊरू चान् महादेवः पादौ पातु महेश्वरः 
सव्व रच्चतु श्रुतेशः सब्वगाच्राणिःयब्रतः 

परशु" शूलखडङ्गं दियास््ं रौद्रमेव च । 
नमस्काराय देवेशं रच्च मां जगदोचरः॥ 

रच्तोभ्यो यदहपौडाभ्यो रोगश्रोकारंवेषु च । 
पापेभ्यो नरकेभ्यञ्च चादि मां भक्तवत्सल ॥ 

जक खलयुल्नेरा याधिः कामः क्रोधः शमी 
दमः। 

लोभमोहमदाश्चापि वजन्त भुवनेश्वर ॥ 

त्वं गतिखं मतिद्धेव त्व' बुस" परायणः । 
कायेन मनसा वाचा त्वयि भक्तिटएासतुमे। 

इग्येतटुदक वचं पठतः पापनाश्रनम् ! 
महादेवप्रसादेन द तासःपरिकौ्वितम् ॥ 

न तस्य पापलेश्योएच्ि भयं तस्य न विद्राति । 

प्राग्नोति सुखमारोग्य पणयमाल्म प्रबन्धनम् ॥ 

पत्तयो लभते एतच्च धनार्थो लभते घनम् । 
विचारों लभते विया मोचार्ौं मोचमाश्र 

यात् ॥ 

देहे चेदं छदि न्धस्य शिवकर्पो भवेन्नरः । 
सश्चति सथ्यपापेभ्यो शदलोकं स गच्छति ॥* 

इति स्कन्दपुराणे रुद्रकवच्ं समाप्रम्। इति 

तन््सारः ॥ 

सद्रगणः, पु, ( रुद्रस्य गणः ।) शिवपाषेदसमध हः) 
यथया,-- 

“परे रुद्रनामानो जटाचन्राद्वंमख्डिताः। 
देवेन्द्रस्य नियोगेन वसचैन्ते दिवे सदा॥ 

तेषां संख्या चैककोटटिस्ते स्वं बलवत्तराः । 
कुन्ति दि सदा सेवां हरस्य सततं गणाः। 

विस्यन्ति च पापिष्टान् धम्निष्टान् पालयन्ति 
च्च। 

अनुणज्ञन्ति सततं ्तपाशुपतव्रतान् ॥ 

विन्नांश्च सततं इन्ति योगिनां प्रयताह्मनाम् । 

४. 43 

१६६ 
श्द्रच 

घट्विंशतकोटयद्चैव इरस्य सकला गणाः ॥ 
वराष्टगणनश्रायं हिताय जगतां तथा। 

म ॐ 

श्रङ्रस्याथ सेवाय ससुत्यन्रा इमे गणाः ॥ 

इति कालिकापुराणे २६ अध्यायः ॥ 

रुद्रष्वरी, स्तौ, ( रुढा चण्डो । ) खद्रयामलोक्त- 
चण्िका- 
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खरिका देवता रुद्रचरडौजपे विनियोगः। ॐ 

देवौमादहाल्मयम् । यथा। “यस्य 

नमञ्चण्डिकाय । 
ग्रीशङ्र उवाच). 

चचरिडिकां दये न्यस्य सरणं यः करोव्यपि। 

अनन्तफलमाप्रोति देवि चखप्रसादत;॥ 

रविवारे यदा चण्डं पठेदागमसम्मताम् । 

नवाडत्तिफलं तस्य जायते नाच संशयः ॥ 

सोमवारे यदा चण्डं पठेद्यस्तु समाहितः। 
सदहखाटउत्तिपाटस्य फलं जानौदि सुव्रते ॥ 

श्ुजवारे जगड़ाचि पटठेट्यामलसम्मताम् । 
शताठत्तिफलं तस्य वधे लच्चफलं भवेत् ॥ 
गुरौ यदि महामाये लचबम्मफलं भ्रुवम् । 
शुक्रो देवि जगइाति चरखोपाठोन श्रङ्करि ॥ 
सयं तुच्छफ़लं दुगे यदि चण्डं समाष्ितः । 
शनिवारे जगह्धाचि कोच्याडत्तिफिलं भ्रुवम् ॥ 
अतरव जगद्धाच्नौं यच चरो समभ्यसेत् । 
ख धन्यश्च छताथेख राजरालाधिपो भवेत् ॥ 
अरोग्यं विनयं सौख्य" वच्दरन्र प्रवालकम् | 
पठनाच्छरवणाचेव जायते नात्र संश्रयः॥ 
धनं धान्यं प्रवालख् वस्तररन विभूषितम् । 

चण्डो रणमातरेण कुशात् सवव मदेन्धरि॥ 
ॐ घोर चरौ मङाचखो चख तसुखविखण्डिनो । 

चश्डवक्ता महामाया महादेवविश्दूषिता ॥ 

च्तुवेक्रा इत्यपि पाठः 

रक्तदन्ता वरारोहा महासुरविमदिनौ। 
तारिणौ जननौ दुगा चख्िका चखविक्रमा॥ 
गुद्यकालौ जगद्धाच्ौ चरौ च यामलोद्धवा । 
इसश्रानवासिनौ देवौ घोरचखौ भयानका ॥ 

शिवाघोरा रुद्रचखौ मह्ेग्रगगभूषिता। 
जाहूवौ परमा कृष्णा महाचिपुरसुन्दरौ॥ 

विद्वा श्रीपरमा विद्या चण्डो च पैरमदिनौ। 
गे दुर्गां शिवा घोरा चरन्तौ प्रचख्डिका ॥ 
महेश्ौ बगला देवौ मेरवी चरविक्रमा। 
प्रमयेभषिता ष्णा चासुख स॒खूमदिनौ ॥ 
रणचणटा चखचणटा रशरामवरप्रदा । 
तारिणे भद्रकालो च शिवा घोरा भवानका॥ 

विष्णप्रिया मद्ामाया नन्दगोपरद्टोद्धवा 1 

मङ्ला जननौ चख मदाक्रह्वा भयङ्रौ ॥ 

विमला भेरवौ निद्रा जातिरूपा मनोहरा। 

टृष्णा निद्रा धा माया शक्तिरूपा मनोहरा 

तस्ये देवे नमस्तस्यं खनव्यरूपेण खं स्थिता । 

प्राखप्रिवा जातिमाया निद्रारूपा मद्री ॥ 
या देवौ समैभूतेषु स्जरूपेय खं स्थिता । 

नमश्स्यै ममनस्तस्ये नमस्ते नमो नमः ॥ 
रतां चरं नगहाचौं त्राञ्चयस्तु खदा पठेत्। 

श्द्रच 

नान्धस्तु पाठको दैवी पठने त्र्द्ा भवेत् ॥ 

नारद; पाठकद्धैव केलासे रत्रभूषिति। . 
वैकृ्टे ब्रह्मलोके च्च दैवराजपुरे शिषे । 
यः श्टशोति धरायाश्च सुच्यते स्पते; । 
जक्षहत्या च गोहत्या स्तौवधोद्धवपातकम् ॥ 

तत सवे पातकं द्ग मातु्ममनपातकम् । 
श्वश्रगमनपापश्च यत् कन्यागमप?तकम् ॥ 

स॒तस्त्नोगमनख्धेव यत् यत् पापं प्रजायति। 

परदारकछतं पापं ततृच्तणादेव नश्यति ॥ 

जन्मजन्सान्तरात् पापात् गुरुदव्यादिपातकात्। 

सुच्यति सुच्यते देवि गुरुपत्नीषु सङ्गमात् ॥ 

मनसा वचसा पापं यत् पापं ब्रह्मद्दिंसने। 
मिश्यायाख्ेव यत् पापं तत् पापं नश्यति च्णार्तु॥ 
श्रवणं पठनसेव यः करोति धरातले । 
स धन्यश्च छताथेख राजराजाधिपो भवेत् ॥ 

यः करिष्यल्यवनां पर रद्रयामलचर्डिकाम् । 
पारतः समायुक्तो रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ 
अश्रह्वांये प्रकुञन्तिते च पातकिनो नराः । 

रौरवं रक्तकुणडच्च छलमिकुणं मलस्य परे ॥ 
शुक्रस्य कुण्डं स्रत यान्ति ते?प्य्िरेण वै । 
तत; पिगरोः सादे विष्ठायां जायते शमि; ॥ 
श्दण देवि महामाये पठेत् चण्डीं श्टणोव्यपि। 
गयायाख्धेव यत पुण्यं काश्यां विश्श्वराग्रतः॥ 

प्रयागे सुखनष्छव इरिहारे इरेरुडे। 

तुल्यं पुण्यं भवर् वि स्यं दुर्गं शिषै रमे ॥ 
जिगयायां लिकाश्यां मे यच्च पुण्यं श्टशु परिये । 

तच्च पुण्यं तच्च पुगयं तच्च पुण्यं न संशयः ॥ 

भवानौ च भवानौ च भवानीलयुच्यते बुधः । 
भकारस्तु भक्रारस्तु भकारः केवलः शिव; 1 

वाणो चेव जगह्वाचौ वरारोहे भकारकः। 
प्रेतक्वि विन्धे भकारः प्रेतवत् सदा॥ 
च्पारोग्यश्च जयं दुःखनाशनं सुखवहं नम् । 
धनं पुच्चं जयारोग्य' कु गलितनाशकम् ॥ 

अदे ङ्गरोगाग्मुद्येत दहरोगाह्वि प्रा्ति। 
सत्यं स्यं जगद्ाचि महामाये गिवे रमे॥ 

च्रं चण्ड महाघोरे च्छे याधिनाश्रिनि। 
मन्दे दिने महेशानि विश्रेषफलदायिनौ॥ 
स््यदुःखात् प्रसुच्येत भका चौं श्टणोति यः । 
ज्राक्षयो दितकारौ च पठेत्रियतमानखः ॥ 
मङ्गलं मङ्गलं चेयं मङ्गलं जयमङ्गलम् । 
भवेद्धि पुचपौचादिकन्धादासादिभिरयंतः 
त्वज्नानख् निधने काले निञाणमाप्रयात्। 

मडादानोद्धवं पुण्यं तुलाद्िरण्यके यथा 

चणोश्रवणमात्रेय पठनाद्ब्राह्मणोफपि सः। 
निवारेति देवेशि महाखस्ययनं हि तत् ॥ 

खैर विजयं याति अवणाद्ग्रहदोषतः। 
सुच्यते सम्नपापेभ्यो राजराजाधिपो भवेत् ॥ 

महाण शिवा चोरा भयानकषस्प्रदा। 

कालौ च कमला विद्या महोरगविमदिनौ ॥ 
शुद्धचण्डौ चोरचणडौ चण्डो जैलोक्यदुलेभा । 
दवाणां इलेभा चरौ खद्रयामलसम्भवा ॥ 

प्रकाश्या महादेवपिया रावणमदिनी। 



श्द्रज 
मत्स्यप्रिया मांखरता मतस्यमांसबलिप्रिया 1 

मद्मत्ता सदा निया भ्रूतप्रमथसङ्गता। 

मध्यभागा महारामा धान्यदा धनरनदा॥ 

वच्द्ा मणिदा राच्यप्रदा विषयवद्विका। 

स॒क्तिदा सदा चण्डो मदहाविपद्नाध्िमौ। 

इमा चरौ पठत मनुष्यः 

्टणोति भक्तया परमां शिवस्य । 
चटी धरण्यामतिपुण्ययुक्तः 

पटश्च गच्छहरमन्दिरं शभम् । 

यद्यन्मनोरथान् इग करोति धरणौतले । 
रुद्रचण्डोप्रसाटेन किंन सिध्यति भूतले ॥ 

, सद्रभ्येया रुद्ररूपा रुदाणो स्रवल्लभा। 
सुद्रभक्ता रुद्ररूपा सुद्रभरूषासमन्विता ॥ 

शिवचण्डौ महारक्ता शिवप्रौतिगणान्विता। 

मेरवौ परमा विद्या महाविद्या च षोड्श्रौी ॥ 
सुन्दरौ परमा विद्या महाचरिपुरसुन्दरी। 
गुद्यकालौ भद्रकालौ महाकालविमदिनौ॥ 
ङष्णा छष्यस्वरत्पा सा जननो मोहकारिणी। 
अतितन््रा महालच्जा सन्ममङ्गलदायनी} 
चोरचणडो भीमरूपा भौमा देवौ मनोहरा। 
वगला बगला सिड्िटायिका सद्ा शिवा॥ 

च्छतिरूपा कौर्निरूपा बुद्धिरूपा मनोहरा। 
विष्णुप्रिवा श्रक्रपून्धा योगेनदरेरपि सेबिता॥ 
भयानका महाद्च्छा दैवो भयविनाशिनी। 
नतख्डिका शक्तिहस्ता च कौमारी सकामदा॥ 
वाराहो च वराहस्य इश््राणौ शक्रपूजिता। 
माहेश्वरो महेशस्य महेशमणभूषिता ॥ 
चासुख नारसिंहो च टसिंदश्रच्रनाशिनी। 
शवेश्रचुप्रशमनौ सन्वारोग्यप्रदायिनौ॥ 
जेव दुःखं भयं किष्डित् पठनात् ्रवणाच्लनः । 
इति सद्यं महेशानि सद्यं सद्यं वदाम्यहम् ॥ 

नेव शोकं नेव रोगं नेव दुःखं भयन्तथा । 
रोग्यं मङ्गलं निव्यं करोति शुभमङ्गलम् ॥ 
मदेश्ानि वरारोहे वोमि स्सुत्तमम्। 
अभक्तायन दातथं मम प्राणाधिकं शुभम् ॥ 

मम भक्ताव श्रान्ताय श्िवविष्णुप्रियाय च। 

दद्यात् कडाचिह्वेशि सद्यं सद्यं न संशयः ॥ 
अनन्तफलमाप्रोति शिवचण्डोप्रसादटतः। 
अश्वमेधवाजपेयराजद्धयश्रतेन प्रे! 
प्राः स्य; पितरौ देवास्तथा च सयदैवताः 
इग त्वां न्टगसयौ ज्ञानं रुद्रयामलपुस्तकम् । 

मन््रमचरसंन्चानं यः; करोति नराधमः॥ 
्रतख्व मेश्ानि किं वच्छ तव सन्निधौ ॥ 
लम्बोदराधिकश्चरटौपठनाच्छरवणात् जमः । 
तत्वमघोति वाक्छेन सुक्तिमाप्नोति दुलेभाम् ॥* 
षति गीरद्रयामके इरगौरौखंवादे रद्रयामल- 
च्रे समाप्ता ॥ 

रुद्रजः) पः (रुद्रात् जात इति। जन्+डः;। ) 
पारद; । इति राजनि्षे्ट; । ( गुखादयोभस्य 
पारदशन्दे विक्याः\) 

रुद्रलटा, ख्छौ, ( रुद्रस्य जटेव । ) लताविशेषः 
त्राय! रौद्रौ २ जटा ई रुना 8 सौम्या ५ 
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शिषाह्ा १४ प्रच्रवह्लो १५ जटावल्लौ १द 
सद्राणौ १७ नेन्नपुष्करा १८ महानट १९ 

जटारद्रा २०। च्यस्या गुणाः । कटुरसत्वम् । 
श्ासकासद्धद्रोगभूतरकच्तोनाश्ििव्रश्च। इति 
राजनिघेण्ट; ॥ 

रुदढपतौ, स्तौ, (रुद्रस्य पत्नौ । ) दर्मा । इ्युणादि- 
कोषः ॥ (यथा, महाभारते । ३ । ८३ । १५८ । 
“सान्निध्यं तत्र राजेन सद्रपतया कुरूदष्ड । 
अभिगम्य चतां देवौ न दुगेतिमवाष्चयात् ५५). 
अतसो। इति रन्रमाला॥ 

सुद्रभ्रिया, स्तनौ, ( इद्रस्य प्रिया!) इसैतकी। 
इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ पावेती च॥ 

सद्रभूः) स्तो, ( द्रस्य भू; ख्यानम् । ) १सश्नम्) 
इवि केचित् ॥ 

रद्रविंश्रतिः, स्त्रो, (रुद्रदेवताकःा विति; । } एम 
वादिषद्िवर्षान्तगंतश्येषविंशलिवर्घाप्यि। वेषां 
नामानि फलानि च यथा,- 

“वाद्या तु विं्रतिर््ाद्ौ हितीयाव्रैवौ 
स्ता । 

दतौया रुदगदेव्या शओष्धा मध्याधमा भवत् ॥ 
दणधान्यानि पौष्यन्ते मोदं वति बालव; । 
वङ्गं पौड़ताः सर्व्वा प्रजा सुरवन्दिते ॥१॥ 
जायन्ते सशस्यानि सुभि निरपद्रवम्। 
सौम्यटण्टिभवेद्राजा कालिके च शुभं वदेत् \२॥ 
सभिक्तं चेममारोग्यं सुखश्च निरुपद्रवम् । .. 

सौम्यडरटिभैवेद्राजा सौम्ये सौख्यं प्रकौ्ितम् १३॥ 
तोयपूणों भषेन्मघो वेते च दिने दने । 
निरुपद्वबराश्च राजानः समसाधारयो प्रिये ॥४॥ 
वासवो वधेते दैवि देशे चाखद्डम्डले । 
अचछे कान्धकुजे विरोधौ छषिनाश्सत् \५॥ 
अभिभूतं जगत् सने क्श जङ्विधे; प्रिये । 
मारुते; फलदा षटेख पररिवारिखि श्रोभने ५६॥ 

जनिष्यति; सनेश्स्यानां सुभित्त भवति प्रिये। 
प्रमायथिनि जलोह!रौ जलदो मोदते प्रजा ॥७॥ 

निष्यत्ति; सवश्रस्यानां सञश्रस्यमदहा्च॑ता। 
छतं ेललमं याति च्यानन्दे नन्दिनो प्रजा ॥८= 
कोवा; शालिसद्गाश्च पौद्यन्ते वरवणिनि। 
सर्व्वौषिधानि धान्यानि रासे निद्रा प्रजा ॥६॥ 
इभित्तं नायते घोरं धान्यौषधिप्रपौडनम् । 
अनले च समास्यातंनाच्रकागा विच्वारखा॥१०॥ 

देश्भङ्गोण्य इभित्तं घमासात् कथयाभ्बद्धम् । 
पिङ्गले चारपद्माच्ि दभिन्तं नकैटातटे ॥११॥ 
गोमद्दिष्यो विनश्यन्ति ये चान्यं नटनर्नैकाः। 
वासवो वेते दैवि शस्य नह जयते ॥ 
तिलसषपमाषादिकार्पासानां महाषंता। 

गोमदिष्यः सुवर्णानि कांस्यतान्नाद्यश्चेषतः ॥ 

तत् सवे देवि विक्रौय कत्तैयो धान्यसश्चयः। 
तैन धान्धन लोकभयं निस्तरिष्यति दुदिगम् । 
धाविंषा मोषकरा दीना; कामयुक्त प्रमौ- 

डिताः॥१२॥ 

रदरवी 
तोयपूर्णा; स्छना मेषा बडश्स्या च मेदिनो । 
जिष्टुराः पाधिंवा दैवि सिद्धां च वरानने ।\३॥ 
अल्पतया घनाद्येव कौटकाः प्रबलाः छता; । 
विरुद्धाः पाथिवा देवि रौन वर्भे वरानने ।५४॥ 
दभिचं मध्यमं प्रोक्तं यवद्ारो न वतैते । 
भवदे मध्यमा इषिदंम्भतौ ससतपस्िते ॥ १५ ॥ 
सभित्तं जायते लोक; सर्वबोपदरववलिंतः। 
प्राणिनां जावते इर्वो दुन्द्भौ वरबयिंनि ॥१६॥ 
मष्हिषौमोदिरण्यादिताखकांस्याद् शेषतः । 
तत् सवव देवि विक्रौय कर्यो धान्धसश्चयः ॥ 
रक्तो संवत्सरे देवि क्रवुष्ठिनंराधिणः 
मानवाः क्ररचेष्टाञ्च संय्ामे न जवो भवेत् ।१७॥ 

दभि्चं मरणं रोगो घान्यौवधिनिपौडनम् \ 
पपरोग्े भवैडंवि रक्ताख्य५मरवन्दिति\ १८५ 
सयो मरणदुर्भिच्तं विविधोप्दवाकुलम् । 

क्रोधे तु विषमं सत्वं समाख्यातं इर प्रये ॥१६४ 

मेदिनौ चलते देवि सब्बभरूतं चराचरम् । 

ङे्भङ्गख इभं चये खं तीयते प्रजा ॥ 
सौरादं मालवे दशे इत्ते कोङ्कण तथा। 
दुभि जायते घोरं चये संवत्सरे पिये ॥ 
कौसृदौचम्भनव्योख यसुनानम्भदातटे । 
विम्भायां सेन्धवे चेव विगश्डति न संश्रयः ॥ 
सिंहलो मरुदे्श्च कालञ्जरं तयेव च । 
चये चन्ति स्धाणि नान्यथा वरवयिंनि ५२० 

इति च्योतिस्तत््वम् ॥ 
रुढवौणा, स्रौ, ( द्रस्य वौणा। ) वीणाभेदः 

यथा, 

“दषः स्याददरवीयाया सदाकादग्रसम्मितः । 
भरमदृङ्क्टापमितं शुषिरं तस्य कौितम् ॥ 
दष्डस्योभयतो ज्ञेयं कांस्यसं वरकदवम् । 
पञ्चात् खंवरकष्चाज्ष्न्नौतश्थिरो भवेत् ॥ 
दण्डस्य वेनं साद्वं पश्चाङ्गुलमिवोदितम् । 
तन्सिता लखरौ तस्या; क्या सुन्दराछतिः ॥ 
ककुभो रुद्रवौगायाच्िशिराः परिकौर्भितः। 
ऊं श्रखि दातथा लोहपत्रौ समन्विता ॥ 
सलतन्त्रौ तदुपरि तस्या लौौ तत; परम् । 
दन्तिओै शिरसि न्घस्येत् श्तितन्त्रौहयं क्रमात् ॥ 
ख्वन्तु ककुभं तत्र वौणादण्ड निवेशयेत् । 
इगङ्कुलो चसह शिरोणङ्रमाचनतु पाश्ंकम् ॥ 
सप्रा्कुलान्तर तसात्न्सृल्च निवेशयेत् । 
अन्धं ततञ्चतुच्छिशदङ्गुलान्तरमाद्विपेत् ॥ 
अषाद्श्चाङ्कुलसुखं चक्रं वे चारुगभेकम् । 
दण्डं ससुत्रतं कान्तं वर्तलं तुम्बयुग्मकम् ॥ 

त्र्य किश्िदाधिक्यमलयश्च प्र्स्यते। 
ऋद्वाङ्कलान्तर पञ्चात्तम्बर शापयेद् बधः 

दणड रन्वमेक स्थापयेच्च समन्ततः । 

लोदाङ्ुशनतु केयं वत्त॑लं पङ््नाछति ॥ 
तद्वन्धनं गुणं तञ्जिन् वेद्धवन्धे निषैश्रयेत् । 
खुतत्परायां मोटिन्यां बेटरन्धाडं चिपेत् ॥ 
तच्मोटनौटत्तरन्धसडशं दणडरन्धकम् । 

यच्छते तु तच्ेव बक्नीया्मुस्अतन्तिकाम् ॥ 
तावच भामयेत् पूमां मोटनौख मै; तर; । 

{ ॥। 

¶ | 



~ । 

श्द्रसा 
न यावदेति खस्यानं तन्नौ यन्तविशारदट्ः ॥ 

अस्याखषटादश प्रोक्ताः शारिकाः पूमेखरिभिः। 
तासां टहत्तरा अष्टौदश चराः प्रकीर्ताः ॥ 
ख्तास्तु तारवाटिन्यस्तिषन्ति परदिकोपरि। 
वितस्तिमात्रपदिकाङ्कुरो चाप्यस्य गभेकः ॥ 
तावत् भून्यस्तु कत्तैयो यथा दकं श्थिरो भवैत्। 
मदनस्य च विक्धस्य योगेन सुदपौक्ता ॥ 
इृदहतौन।ख शारीणां खननोभ्यं तलक्रमात्। 
र्लासतु स्यावयतर; किताच्छङकुला वुः ॥ 
स्थाप्य दण्डस्य ताः षं यथाराग्वरः पुवः । 
मदनस्य च सिकयस्य योगेन सुदपएौकताः + 
खव्वासां लोहकलिका मस्तके स्य; सुयन्तिताः । 
खुकाङ्लोचा; चुदाः स्युरिति श्यारौविनियंयः॥ 
ख्वं विनिभन्निता खद्रवौखा जनमनोहरा। 
अस्यां ग्िचातु क्तेयादाच्िणाव्योपदेग्रतः॥* 

शति सङ्खोतमारायखः॥ 

खद्रसगेः, पु, ( सद्रहत; सगे; ।) रुडकरैकद्टष्टिः । 
यथा,-- ) 

५ ददा रद्रसर्गे लं श्ट पाधथिवसत्तम !। 
दश्रवषंवशस्ञाणि तपख्ौतवां महाजले ॥ 
प्रतिबुह्णो वदा स्द्रस्लदा चोर्वौ' सकाननाम्। 
ङा शस्यवतों रम्यां मदुष्यपमुखंकुलाम् ॥ 
शुश्राव च तद्! शन्दाबृतिजां दतच्तसद्मनि। 
च्याश्रमे यल्विनाश्वोचरर्वोगस्तेरिति कौततितान् ॥ 
सतः श्रुत्वा महातेजाः सवेन परमेश्वरः । 

चुकोप सुश्टशं देवो वाक्यश्चदसुवाच इ ॥ 
ऋं पून्वन्तु कविना ष्ट; सन्वात्मना विभुः) 

भ्रा; जस्यति तदा वाक्मेतत्तथोक्तवान् ॥ 
इष्ार्गौं केन तत् कम्मे छतं खृष्टयादिवंनम्। 

श्श्ं कोपात्रनारई परमेश्वरः ॥ 

लस ता नदतो ज्वालाः श्रोचेभ्यो निवेयुस्तदा । 
सज भूतानि वेताला उच्छश्राः प्रेतपूतना; ॥ 
छ्श्राखा यातुधानाख सने प्रज्वलितानना; । 
उत्त्णुः कोटिशस्तत्र नानाप्रहरणाडताः \* 

ति वरादपुराणम् ॥ 

\, पै, इादशो मनुः । अन् मन्वन्तरे 
सधामाख्योप्वतार;। ऋतधामा इन्र; । इरि- 
वादयो देवाः; । तपोख्धकतपादयः सप्तपेय;  देव- 
वदुपदेवादयो मबुपच्ता भदिष्यन्ति। इति 

गओरीभागवतमतम् + अपिच । 

५हादशने रद्रपुतच्तस्य प्राप्रे मन्वन्तरे मनोः । 
सावर्यास्यस्य ये दैवा सुनयश्च इटणुष्व तान् ॥ 
सकर्म्मायः सुमनसो इरितो रौ ष्ितस्तथा । 
सरापाच्च सुरास्तत्र पष्येते दश्रका गणा; ॥ 
निःप्रकारा भविष्यन्ति रकेकच्छिंश्रको मणः । 
तेषामिन्द्रो छि विक्तेयो ऋतधामा महावलः ॥ 

 स््वेरिन्रगुणेयंक्तः सप्र्षौनपिमे श्ट । 
 दातिस्तपखौ स॒तपास्तपोग्ड्भिस्तपोनिधिः 

तपोरतिस्तयैवान्यः चप्रमस्तु तपोष्टतिः । 
देववान् वामदेवश्च दैवश्रो विदूरथः 

 मिच्रवान्सिच्दूतच्च भाविनन्ततसृता मनोः ॥ 

इति माकंखयपुराणम् ॥ 
[4 

सद्रात्त, 

१७१ 
सद्रात्तः 

रद्र, स्तौ, ( रुद्रं तत्परिमितपुतच्त' छते इति। 

+ किप् । ) खुकादशपुच्जननौ। वथा, 
^“ विखदढरेशपुच्ता स्यादेकाधिकातु रुद्रः 1 

इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

रद्राक्रौडः, पु, (रुद्रस्य क्रौड देवनं यच्च!) 
श्मशानम् । इति चिकारडररोषः ॥ 

ङ्गौ, ( रुद्रस्य अचति कारणलेनाख्य- 
स्येति। अशंव्रादिलादच ।) खनामस्यात- 
कच्चवौनम् । तस्य स्थलत्व` प्ररस्तलच्च यथा, 
“रुद्राच्च शिदलिङ्ग्च स्थलं स्थलं विशिष्यते । 

श्रालग्रामो नाम्भदष्च उष्मः ख्यो विधिष्यतेा 
दूति मेरुतन््र ६ प्रकाशः 

रुद्राच; पु, खनामस्यातटत्त;। तत्मायः । द्ण- 

मेरुः २ अमरः; ३ पुव्यचामरः; 8 । इति शन्द- 

रतावलौ॥ तस्य फलपरयायः। शिवात्तम् १ 
स्पाच्चम् २ भूतनाश्नम् ३ पावनम् 8 नौल- 
कण्डा्तम् ५ हरात्तम् ६ श दप्रियम् ७। 

अस्य गुणाः । अश्वत्वम् । उघात्वम् । वात- 
छमिभधिरो?त्तिभूतस्रदहविषनाशित्वम् । रुच्य 
लष्च। इति राजनिषेग्टः; ॥ शिवपूजाया अस्व 
मालाधारण्मावश्यकम् । यथा, लिङ्गपुराणे । 

«विना भङतिपुख्ोण विना रुद्राक्षमालया । 
पूजितोएपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रद; ॥” 

तस्योत्पन्तियेथा । सं वत्वरप्रदौपे । ~ 
^“ज्निपुरस्य वधे काले सुद्रस्याच्शोपपतंस्तु ये। 
अश्रुणो बिन्दवस्ते तु रुद्रात्ता अभवन् सुवि 1 
यद्यष्छेकादि चतुर णसुखर्द्रा चेष मन््रफपल- 

विद्रेषाः सन्ति तथापि सुलभत्वात् पश्च- 

वक्रस्य पलमन्त्रावभिधौयेते । यथा, स्कान्द । 
^पच्चवक्रः स्यं रदः कालाभिर्नाम नामतः। 

ऋगम्बागमनाचेव अभक्स्य च भत्तात् । 
सचते सत्रपापेभ्यः पञ्चवक्तस्य धारणात् ॥ 

क" नमः इति प्रद्यकमष्ोत्तरश्तं जप्रा शिवा 
म्भखा प्रच्ताल्य घारणौयम् । 

“विशा मन्त्रेण यो घत्ते सद्रात्तं भुवि मानवाः। 
स याति नरकं घोरं यावदिन््राखतुदश ॥* 

इति तिथ्यादितत्वम् ॥ # ॥ 

तस्य धारणे आवश्यकत्वं यथा, संवत्सर 
प्रदौपे। 

५“अरुद्रात्तधरो भूत्वा यद्यत् कम्मे च परेदिकम् । 
करोति जपद्ोमादि तत् सब्ब निष्फलं भवेत् ॥* 
स्कान्ट्। 
शध्यानघारणहौनोग्पि सदरात्तं धारयद् बुधः 
खम्भेपापविनिमुकत; ख याति परमां गतिम् ॥ 

द द्येकाद् श्रौतत्वम् ॥ 
अथ सद्रात्तमाहात्यम् । 

ओरीमहादेव उवाच । 

«ददान देवदेवेशि ! मालानां धारणं श्भम्) 
रुद्राच्तस्य च माहातमयं वद् मे परमेश्वरि | ॥ 

गरोदेद्युवाच। 
^ग्रिखायां इस्तयोः कणठे कंयोचखापियो 

नर; । 

शुद्रात्तः 

रद्रात्तं घारवेद्धन्चा शिवलोकमवाप्रयात् ॥ 
नववक्रन्तु रुद्रात्तं घारयेदामबाडना। 

दच्चवाहहौ तथा वल्य! धारयेदूयतमानसः ॥ 
शिखाय दशनं धायं कण्ठ च पच्चर्विश्रतिम् । 
कणयो; पञ सं्ट्या दि चाष्टोत्तरं शतम् ॥ 

नाभौ सप्त च रुद्राच धारणान्छोन्तभागभवेत् ! 
रुद्राच्चधारणादेव नरो देवत्वमाश्चवात् ५” 

शिखायां दशनं इाच्रिंथत्मररिमितम्॥ तथा! 
^स्द्राचं धारयेन्नित्यं भद्राचे् सुरेश्वर !। 

द्रात्तस्य महावाहो माहहाल्मय' शण यत्रम्ः॥ 
र्कवक्रः शिवः सात्तात् ्रद्मद्यां यपोषहति। 

अवध्यत्वं परतिश्रोतो वद्धिस्तम्भं करोति च॥ 

दिवक्रं हरगौरौ स्यात् गोवधघाद्यघनाश्छत् । 
चिवक्तोएमिख्िजन्मोत्यपापराशिं प्रणाशयेत् ॥ 
तुलाराशि यथा वद्भिभसखात् कुरुते इर ! । 
चिवक्रोऽ्पि चरुद्रात्तसतथा दहति किल्विषम् ॥ 

चतुक्रस्तु धाता स्यात् नरां यपोहलि। 
पशच्चवक्रस्तु कालासिरमन्याभच्छपापनुत् ॥ 

षड्वक्रो यो गुहः सात्तात् गभेदव्यां शरमेदयम्। 
सप्रवक्रो ह्यनन्तञ्च स्वशंस्तयाघयुत् सद्ा ॥ 
विनायकोः्टवक्रः स्यथ स्ानृतविनाशलत् । 

जैरबो नववक्रः स्यात् शिवसादुण्यदायकः ॥ 
दशवक्र; स्यं विव्णभरतपरेतपिश्रा चदा । 
रुकादशसुखो रूढो नानायज्ञपलप्रद्, ॥ 

इाद शास्यो भवेद कं; सत्तौधंफलप्रदः । 
चयोद्शसुखः कामः; सखकामफलप्रद्ः॥ 

चतुदंशास्यः करीकण्ठो वंशोहारकरः छतः । 

यधोक्तन्तपि रुद्राचे तघनद्रादे प्रकीरितम् ॥ 

भव्राचचैप्पि सुरश्रेष्ठ तद्गुणं प्ररिकौैत्नितम् ॥* 

इति योगसारे २ प्ररिच्छद्; # 

अपिच) 

^निश्किद्राञ्च सुपकाच रुद्रात्ता धारणे खता; । 

पष्डाम्टतं पश्चगबयं ज्ञानकाले प्रयोजयेत् ॥ 

रुद्रात्तस्य प्रतिष्ठायां मन्तं पच्ाच्तरं तया । 

चाम्बकाटिकमन्रश्च तथ तत्न प्रयोजयेत् ॥ 
ॐ चम्नकं यजामहे सुगन्धिं पिवद्वंनम् 1 

उर्व्वारुकमिव वन्धनान्ब्टल्योर्म च्तौवमान्डतात् ॥ 

तथा ॐ हं अघोरे दह घोरे हू धोरघोरतरे 
क्द्धौग्रो' रे समेत; स्सव्वभ्यो बमस्त- 

पस्तु रद्ररूपिय ह्" इ" । 
अनेनापि च मन्वेण रुद्राच्तच्य दिजोत्तमः। 

प्रतिष्ठां विधिवत् कुयात् ततोएधिकफलं लभेत् ॥ 

ततो यथया खमन्तेण धारयेद्धक्तिसंयुतः ॥ 
श्कादिचतुदशवक्राणां संस्कारे प्रद्ेकं क्रमेण 
मन्त्रा यथा। ॐॐ श्टणं नमः| १। ॐ ॐ 
नमः| २। ॐ ॐ नमः ।३। ॐ ॐ हौं नमः । 

४।ॐ ज्र" नम;।५1 ॐद्' नमः। ई । ॐ 

ॐ ह" ̀  नमः । 9 । ॐ नमः;।८। इ नमः । 
६1ॐ इं नम;।१०। ॐ नम; ।११। ॐ 

दौ नमः। १२। ॐ चां चौं नमः। १३९। ॐ 
नमो नमः| १४। 

“रुद्रा चै देदसंष्य तु कुक्रो ज््रियते यदि। 



रुधिरं 

मोप रुदपद्ं थाति किं पुनर्मानवा गु ॥ 
सप्रविंए्रतिख्द्रात्तमालया टेहसंस्यया। 

य: करोति नरः पुर्यं सव्ये कोटिगुणं भवेत् ॥ 

यो ददाति द्विजातिभ्यो रुद्राच्च सुवि षण्फ़ख । 
लस्य प्रौलो भवैददः ख्पद्च् प्रयच्छति ॥ 
विना मन्ेण यो धत्त रुद्रां सुवि मानवः। 
स याति नरकान् घोरान् यावदिन्राखतुदंश॥” 
इति पदमपुराणे रसद्रात्चमादल्मयम्। इति 

तन्लसारः; ॥ 

रूद्राणौ, स्तौ, ( रुद्रस्य पन्नौ। ^दन्द्रवरुणभव- 

श्च अरुद्रेति।” 8।१। ४६। इत्नि डौष्।) 

दर्गा । इव्यमर; \ त्या ख॒त्पत्तियेधा,-- 
“शुद्रस्ययन्तु रदाणो रौव्रं हन्ति करोति या॥” 

षति देवीपुराणे ४५ अध्यायः ॥ 

सुद्जटा ) इति राजनिघेर्टः ॥ 

सुद्रावासः, पु, ( रुदस्य ऋअवासः।) काशौ) 
इति केचित् ॥ 

रुदरारिः, पु, ( रुढः अरिथेस्य । ) कामदेवः । इति 
केचित् ॥ 

रुद्र, स्तौ, वौणामेद्;ः) शति शब्दरब्नावलौ॥ 

चस्या विवरणं रुढवौणाग्रन्दे दष््यम्॥ 
सध, द्रधजच्ौ लि च्ाडतौ। इति कविकल्य- 

दुमः॥ ( रुधा०-उभ०-सक०-अनिट् |) इर्, 

चअरुधन् अरौत्सौत्। धल, रुणद्धि रुन्धे । यौ, 
रोड) लि, रुहोएस्ति इति दुर्गादासः ॥ 

रुध,य ङ्गौ कामे) अनुपूर्ववोभ्यम् । इति कवि- 
कल्यद्रमः ॥ (दिवा०-अल्म°-सक०-अनिदट् ।) 
य ड, अनुरुध्यते धनं लोकः! यौ, अनुरोह्धा। 
इति दुर्गादासः ॥ 

रुधिर, कौ, (रुणद्धि रुध्यते इति वा। रुघ+ 

^दषिमदिसदौति ।» उणा० १५।५२। इति 
किस्च्।) शरौरस्थरसभवधातु;। तत्पायः । 

रक्तम् २ अखम् ३ त्वगजम् ४ कोलालम् ५ 

चतजम् ६ शोखितम् ॐ लोहितम् = अष्क् ६ 

श्नोणम् १० लोम् ११ चम्मेचम् १२। दति 

राजनिषेरट; ॥ (यथा,-- 
“^तदिशुह्वं दि रुधिरं वलवणेसुखायुषा । 

युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोखितं ह्यनुवर्तते” 
«बलदोषप्रमाणादडा दिश्रुद्धया रुधिरस्य वा। 

खधिरं खावयेच्नन्तोराशयं प्रसमोच्य वा ॥* 
इति चरके छच्रस्थाने चतुनव श्ोठध्याये ॥ 

“चतुन्िधं यदेतद्धि रुधिरस्य निवारणम् । 

सन्धानं स्कन्द नप्येव पाचनं दइनन्तथा ॥ 

- ~ तरणं कषायः सन्धत्तं रक्तं स्कन्टयते हिमम् । 
तथा सम्या चयेद्धसन दाइ; सक्को चयेत् शिराः ॥ 

चपरस्कन्ट्माने खधिरे सन्धानानि प्रयोजयेत् । 
सन्धाने खस्यमाने तु पाचने; खमुपाचरेत् ॥ 
कल्मेरेते च्छि भिरे; प्रयतेत यथाविधि । 
असिद्धिमतसु चैतेषठ दाहः परम इष्यते ॥ 
सप्रोवदोधै रुधिरे न याधिरतिवर्तते । 
खावर्रोघै ततः; स्ययं नतु कुशादतिक्रमम् ॥ 

देदस्य रुधिरं शलं रुधिरेरोव धाग्यत। 

१७ 

सस: 
तस्ादट्यत्नन संरच्यं रक्तं लौवदति स्थिति;\ 

ति सश्ुते खचस्थाने चतु गेभध्याये ॥ 
रुधिरखावेएनध्ययनसुक्तं यथा, मनौ । ४।१२२। 
“सरुधिरे च सते गाच्राच्छस्त्ेण च परिचचते। 
सामध्वनाडग यजुषो नाधोयौत कदाचन ॥*) 
कुङ्कमम् । इत्यमर; ॥ ( यथा, रषु; । ११।२०। 

^दराममन्मयश््रेण ताडना 

इ;सद्ेन दये निशाचरौ । 
गन्धवदुधिरचन्दनोच्चिता 
जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥*) 

रुधिरः, पु, ( रुध + किरच् । ) मङ्गलयद्ः। इति 
मेदिनौ॥ 

रुधिरास्यं, करौ, ( रुधिरमिति आस्या यस्य । } 
मणिमेद्ः; । वधा,-- ` 

५इतसयूपमादाय दानवस्य यथ्ेश्चितम् । 
नम्भदायां निचिक्चेप किश्वह्गोनादि भूतले ॥ 

तचेनद्रगोपकलितं शुकवक्रवणे 

संस्थानतः प्रकटपौलुसमानमाचम् । 

नानाप्रकारविदितं रुधिरास्यरन्न- 

सद्य तस्य खलु सव्व समानमेव ॥ 

मध्येन्दपाणडरमतौ वविगुह्वणे 

लच्न्द्रनौलसडशं पटलं तुले स्यात् । 
सेश्वभ्यन्डत्यजननं कथितं तदेव 

पक्रष्च तत् किल भवेत् सुरवच्छवशैम् ॥» 

शति गारुड < अध्यायः ॥ 
रुप, य ष्र् विमोहे! इति कविकल्पदुम; ५ 

('दिवा०-पर०-खक०-सेट् ।) विमोह आकुलौ- 

करणम् । य, रुप्यति लोकं लोकः । इर, अर- 

पत् अरोपौत्। अनात् पुषादित्वान्निद्यं,ङ 

इलन्धे। इति दुर्गादासः ॥ 
रुमा, स्त्र, सुमोवभाया। विशिशट्लवणाकरः;। 

इति मेदिनी । मे, २७॥ 

रुचः, पु, (रम्+ ^“चकिरम्योरुच्ो पधाया; ।” 
उशा० २।१४। इति रक् उपधायाञ्च उत्वम् ।) 

अरुणः । इति षिद्वान्तकौसद्यास णादिटत्तिः ॥ 
रसः, पु, ( रौतीति । ₹+^सश्रातिभ्यां क्रु । 

उणा० ४1१०३) इति क्रन् । ) ् टगविग्रेषः। 

ष्त्यमरः;॥ ( यया, महाभारते । ३।५०।७। 

“रुरून् छष्यन्टग सेव मेध्यां खान्यान् वनेचरान् । 
वारोरुन्मश्य विविधे त्रा ओेभ्यो न्यवेदयत् ॥”)} 
व्यस्य मांखगुणा;। च्िग्धत्वम् । गुरुत्वम् । 

मन्दास्िबलप्रदत्व्छ। इति राजनिषेगटः॥ 
टेयभेदः। इति भेदिनौ । रे, ७६. ॥ ( यया, 
कथासरित्यागरे । ५३। १७१ । 

^“श्कानंशरे शिषे दुगे नारायणि सरख्ति। 
भद्रकालि मदहालच्दि सिद्धिरुरुविदारिणि॥* 

करूर सत्वविश्रेष । तस्य भारश्टङ्ग इति नाम। 

इति भागवतटौकायां गरीधरः। ५.। २६ ।१९॥ 
यथाच देवौभागवते। <! २२। १०-१९। 
“द लोकेफ्सृनाये तु ष्हिंखिता जन्तवः पुरा। 
त ख्वरूरवो श्रूत्वा परत्र पौड़यन्तितम् ॥ 

तस्ाद्रौरवमि्याहः परार्न्ना मनौषिणः। 

रुह 

सर; सर्पादतिक्ररो जन्तुरुक्तः परातत्रैः ॥* 

खनामख्यातसुनिविभोषः। स तु वनस्य पौत्तः। 
यमेव निजाबुषोभ्ह दत्वा प्रियां जोवयामास। 
अस्य विवरणं देवौभागवते २ स्कन्यं < अध्याय 

मारभ्य तथा महाभारते १ पणि ५ अध्याय 

मारभ्य द्रष्यम् ॥) 

रवुः, पु, (र+ कः । ) खरण्डठ्चः। इति रत्र- 
माला॥ रक्तेरचः। इति राजनिगाटः ॥ 
( रुरण्डश्रन्दएस्य. विषयो ज्ञातयः! ) 

सदुकः, पु, (रुवुरेव । रुदु + स्वार्थं कन् ।) रर क्छ- 
उचः। इति रत्नमाला ॥ रक्तेरणडः। ति 
राजनिषेराट; ॥ 

सुवुक, पु, रखुरखटच्चः । इति रतब्रमाला॥ 

रुवकः, पु, खुरचटत्तः। इद्यमरः॥ ( तधाश्य 
परायः) 
“शुल्कररणड अमण्ुश्चित्रो गन्धमहस्तक; । 
पथ्चाङ्कलो वहमानो दौषेदण्ोणप्यद खकः ॥ 
वातारिस्तरुणश्चापि रुतरूकच्च निगद्यते । 

रक्तो५परो रुवरकः स्यादुरुबूको सबरस्तथा ॥ 
याप्रपुच्छश्च वातारिशस्बुरुत्तानपादकः ॥ 
इति भावप्रकाश्स्य पून्नेखक्छ प्रथमे भागे ॥) 

रु्र,च्मौश दिते इति कविकल्पदुम; + (तुदा०- 
पर०-खक०-अनिट् । ) चौ, अरुचत्। श, 
खुशति रोच्यति। इति दुर्गादासः ॥ 

रुष, कक्रुधि। इति कविकल्कदुमः ॥ ( चुरा०- 

पर०-अक०-सेट् । ) क, रोषयति । इति दूर्गा- 
दासः ॥ | 

रूष, लि वधे । इति कविकख्पटुमः ॥ ( भ्वा०-पर०~ 
सखक०-सेट् । ) लि, रुष्ट; सुषितोणस्ति । रुरोष । 

इति दुर्गादासः ॥ 
रुष,य इर् सि क्रुधि। इति कविकल्कहमः॥ 

(दिवा०-पर०-अक०-सेट् ।} य, रुष्यति श्टव्याय 

भ्रूपालः। इर्, अरुषत् अरोधौत्। अस्नात 

पषादित्वान्निव्यं ड इत्यन्ये । सि, रुष्ट; रषितो- 
ग़रस्ति। ति दुर्गादासः । । 

रुषा, स्छो, (रुष् + किप् । भागुरिमते टाप् ।) 

असमये; । तत्पायः । कोधः; २ मन्युः ३ क्रुधा 8 
करत् ५ कोपः ६ प्रतिषः रोषःऽ रुट् ६। 
षति देमचन्द्रः। २।२१२॥ 

रुषितः, चि, (रुष्यति सति । रुष + क्तः । ^ ष्य 
मत्वरसंघुषाख्नाम् ।* ॐ ।२।९८। शति 
प्रच्चे दृट् । ) क्रोधयुक्तः। वथा,-- 

“तं नागपाप्नौवेलिनन्दनो बलौ 
शन्तं स्वसेन्धं रुषितो वन्ध ह ॥ 

इति श्रीभागवते षाणयुद्धं ६२ अध्यायः + 
रुष्टः, चि, (रुष्यते सति । रुष + क्तः ।^“रव्यमत्वर- 

संघुषाखनाम् ।* ७।२।२८ । इति इडभावः ।) 

क्रोधयुक्तः! वथा,-- 

“शिवे एद गुरुख्ाता गुरौ रु न कञ्चन ५ 
इति तन्त्रसार; ॥ 

रुह, जि ज ओौ जन्धाम् । इति कविकलर्पदुमः + 
(भ्वा०-पर°-यक०्-अनिदट् ।) सि, रूपोग्ल्लि। 

न ल 

१ 
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[1 

"प तोदः 

र्ूक्तप्रि 
ज. रोहः रुषः! व्यौ, अर्चत् । जनिजंन्म। 
रोहति जन्तुव्ज!यते इव्यथः । रुह जन्मनि 
प्रादुभवि इति प्राश्ः। जन्मप्राद्भांवयोरेको- 

म्ेः। इति गोविन्दभङचतुर्भ जमिश्रौ। रमा- 
मयस्तु परादुभावः स्पूततिरिति भेदमाह । एति 
दुर्गादासः ॥ 

रुहः, चि, ( रोहतौति। रुह + ̂ दगुपधन्ति । 
३।१।१३५ । इति क; । ) जातः; । आरू । 
(यथा, मनु; । १।४८। 

५बौजकाणडरुदारयेव प्रताना वल्ल एवश्च ॥” ) 
रुक, क्तो, द्िद्रम्। इति शब्द्वन्द्रिका ॥ 

सुहा, स्तो, (रोचति द्िन्नापि पुनरत्परदति 
इति । मद+कः। टाप् ।) दूवा। दव्यमरः।॥ 
( अस्वाः पयायो यथा,-- 

“लखदगया दूता तु मङ्गल्या भागेवौ 
रुद्धा ॥” 

ं इति प्रेदकरत्रमालायाम् ॥ 
^नौलदूव्वा रुहानन्ता भागेवौ शतपनिविका। 
श्रव्यं सदसखवौथा च शतवष्ठौ च कौत्निता ॥* 

इति भावप्रकाश्स्य पूम्खर प्रथमे भागे \) 
महाखमङ्गा । इति राजनिषेरटः ॥ 

रुहिरुष्िका, स्तौ, (रुह इन् । रुह्हिरुतृपत्तिः। 

रुहिरुष्िणा पुनः पुनरद्धवेन कायतीति । कै + 
कः। टाप् ।) उत्कश्छा । इति पुराणम् ॥ 

रा, [न्] प, ( रोहतौति। रुह + “ग्रौडक्रशि- 
रुहोति ।” उशणा० 8। ११३ । इति कनिप्।) 

उच्चः इति सिद्वान्तकौसद्यासुणादिदत्तिः ॥ 
सूच, क पारुष्ये। दति कविकल्पदुम: ॥ (अदन्त 

चुरा०-पर०-अक०-सेट् । ) ̂दौषौँ । तथा च । 
“ख पुनातु ब्रज यश्च गोरजःपातरूचितौ । 
शिशुरु्छिय यमजौ निष्पिपेष तरू चितौ ।' 

इति कौचकयमकम् ॥ 
पारुष्यमन्िग्धौभावः। रूत्तयति रूच्तापयति 

केशर; तेक्लाभावादिति शेषः ।*इति दुर्गादासः ॥ 
रूं, चि, ( रूच्यतौति। रूच पारुष्ये +- परचा- 

द्यच् । ) अप्रम । अच्िकणम् । इद्मरः; । ३। 
३। २२४ ॥ ( यथा, महाभारते । १।१५३।६ । 

“ऊाङ्गिलिः च कष्डयन् धुन्वन् रूचान् शरो 
खद्ान् ५") 

र्ू्सः,पु, ठस: इति हेमचन्द्र; ॥ वरक्टखम् ॥ 

इति राजनिषेण्टः ॥ 
रूदागन्धकः, पु, (रूच्तो गन्धो यस्य । कन् ।) 

गुग गुलः । इति रालनिषेगट; ॥ 
रूच्षश्रालिका, स्रौ, (सूचय माला वस्याः। 

कन् । टापि अत इत्वम् ¦) लङ्ाधान्यम् । इति 

राजनि; ॥ 
सूचदभः, पु, (रूचदः कको दभेः। ) इरिदभैः। 

इति राललिषेणट; ॥ 
सूचपचः, पु, (रूचाणि पचा वस्य ।) श्राख्लोट- 

उच्चः । इति राजनिषेग्टः ॥ 
ख चप्रियः, पु, ( रूचस्य प्रियः । ) ऋषभौषषम् । 

इति राजनिषण्टः \ 
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रूच्तखादुफलः, पु, ( रूं स्वाद च एलं यस्य । 

धन्वन्त; । इति राजनिधैण्टः ॥ 
स्या, स्तौ, ( रूचयतोति। रू + अच् + 

टाप् । ) दन्तौटच्तः । इति राजनिषंण्टः ॥ 
रूपए, चि, (रुड+क्तः।) जातम्। (वथा, 

रु; । ६। ४९। 
^येन स्तरिय; संखयदोषरूएं 
खभ वलोले्ययश्यः प्रन्टष्टम् ॥*)} 

ध्रखिद्धम् । इति मेदिनो, ए, ९ ॥ (यथा, रुः। 
२।५३। 

“च्चतात् किल जायत इद्युदयः 
च्त्चस्य श्न्दो सवनेषु रू; ॥* ) 

रूपः, प, ( रु + क्तः ! ) प्रखतिप्र्याथेमनपेच्छ 
श्7न्दबोधननकः शब्द; ¦ यथा,-- 

«सुस्यो लाच्चणिको गौखः शब्दः स्वादौपत्वा- 
रिकः;। 

यौगिको योगरूप्नो वा रूपो वा स॒ख् खव सः ॥ 
इति शान्दिका; ॥ #॥ 

अपिच । रूपए नाम लच्तयति विभजते च। 
“रूट सद्धेतवन्नाम सोव संति कौतैपते । 
नेमित्तिकौ पारिभाषिक्यौपाधिक्यपि तद्विदा ॥५ 
यन्नाम याडशार्थे सङ्ंतितमेव न तु यौगिकमपि 
तद्रपएम् । योगरूएनु पङ्कजादिकं न तथा रूए- 
नामेव च संज्नापदेनाभिलष्यते। नतु रूपए 

दिवत् संज्ञापि नाग्नोऽक्छ्तरभेदः। येन 
विभागवयाषातः स्यात् । संज्ञायाश्च चयो भेदाः 
नैमित्तिको पारिभाषिकौ आअौपाधिकौ चेति। 
पाचकपाठकादयस्तु न संतताः सङ्तशरन्यत्वा- 
दिवि क्ति ये तु रूस ना्रच्तुर्विधत्व- 

माहस्तन्मतसुपन्धस्यति । 
“लजातिद्रयगुणस्यन्टे धर्मो; सद्तवत्तया । 
जातिशन्दादिमेदेन चातुर्विध्यं परे जगुः ॥” 
मोगवयादौनां गोलादिजाया। पश्वाप्यादौनां 
लाङ्कुलधनादिद्रयेख । धन्धपिखुनादौनां एुणय- 
इषादिगुणेन। चलचपलादौनाख्च शब्दानां 
कम्मेयावरच्छन्रशक्तिमत्वाखातुविध्यमेव रूपा 
नामिति। यदुक्तं दण्पाचार्ये। 
५ग्रन्देरेभिः प्रतीयन्ते जातिद्र्गुशक्रियाः। 
चातुविध्यादमौषानतु शब्द उक्तखतुविध;। “इति 
तदेतच्ड़-मक-खखदोनामन्धगून्यादौगाच् 
छब्दानामपरिपद्ापत्ताा परिवक्तमस्ाभिः॥#॥ 

ने मित्तिकसंज्ञां लच्चयति । 
“जा वच्छत्रसङेतवतौ नैमित्तिकी मता । 
जातिमात्र {हि सङ्क तादक्तभायं सद्ष्करम् ॥* 
यन्नामजाग्यवच्छन्नसद्धववत् खा केमित्तिकये 
खंञ्चा यथा गोचेच्रादिः। सा डि गोत्व चेत्तलादि- 
जाव्यवच्छित्रनेव गवादिकमभिषघद्त नतु गोला- 
दिनातिमाचम्। गोपदं गोत्वे सङ्कतितभिव्या- 
कारकग्रहहामानयेव्यादौ गोत्वादिना गवा. 
दैरन्वयानुपपत्त ख रखकशक्ततग्रहस्यन्धानुभाव- 
कतव7तिप्रसङ्घात् ॥ # ॥ पारिभाषिकौमौपाधि- 
कौश सं्रां क्रमेय लच्म्रति। 

\ 1 

रूप 
^उभयाठत्तिधरममख सन्ना स्यात् पारिभाषिकी । 
चौपाधिके त्नुगतोपाधिना या प्रवैते ॥” 
उभयाडत्तिधम्भावच्छत्रसङ्तवतौ संज्ञा पारि- 
भाषिकौ। यथाकाशडिव्यादिः । या चाबुगतो- 
पाध्यवच्छित्नसङ्तवतौ संज्ञासा त्वौपाधिकौ। 
यथा भ्रूतदूतादिः। साहि सचचेतनहत्तिषिशेष- 
गुणवत्ववात्ताहारकलाद्यनुगतोपाधिपुरस्कारे- 

खव प्रवते । इति शन्दश्रक्तिप्रकाश्रिका॥ 
रूफ, स्तौ, ( रुष + क्तिन् । ) जन्म ! प्रादुर्भावः। 

( प्रसिद्धि; । यथा, राजतरङ्किण्याम् ।४।२७१। 

“रुषि; परम्यरायाता सेयमसद्र्डे स्थिता ४ 
आरोहणम् । यथा, तत्रैव । १। २८५ । 

«याद्यान्िलः किल समाश्रयणौवयलभ्यां 

निन्द्यां गतिं जगति सञ्वजनाचितां वा। 
गच्छद्यधस्त॒णगुणः धितक्रूपयन्तः 

पृष्याश्रया सरश्ििरोखुवि रूपमिति ॥*) 

सूएणब्दनिष्टशक्तिः। यथा,- 
“लब्धाल्षिका सतौ रूपिभिवेट्योगापङ्ारिणो । 
कल्पनोया तु लभते नाल्मानं योगवाधतः ॥” 

इति कुमारभटड्कारिका॥ 

रूप, त॒ क ततृलछलतौ। इति कविकल्पदुम: ¶ 
( अदन्त चुरा०-पर०-खक०-सेट् । ) तत्तो 
सूपकरणम् । अरुरूपत् प्रतिमां शिख्पौ । प्रति- 
माया रूपं करोतो्येः । निपूय; खरूप- 
कथने । अनुमानं निरूप्यत इव्यशुमानखणखम् । 

इति दुर्गादासः ॥ 
र्त्पं, जि, (सूयते कौतैःते रौतीति वा। 

ख + “खष्यशिख्प श्व्येति ।” उणा० ३.। २८॥ 

इति प; दौषे्च । रूपयतीति । रप् + अच् 
वा।) खभावः। सौन्दथम्। नामकम् । 
पश्ुः। शब्दः । ग्रन्थाटत्तिः। नाटक्रादिः। 
अकार; । ( यथा, मनु; । 9 । 99 । 

«तद्ध्यास्योह दहेडाग्ध सवग लश्च णान्विताम् 1 

कुले महति सम्भूतां इदां रूपगुखान्तिताम् ॥*) 

श्लोकः। शति मेदिनौश्न्दरनावलौभ्ररि- 
प्रयोगा; ॥ (खरूपम् । यथा, मनुः ! < । ४५ । 

"ङश रूपद् कालब् यवषारविधौ स्थितः ॥*) 
खुक्तादिः। नामकस्थाने नाणकम् शति 

नानाेरनरमालाविश्वदेमचनराः ॥ #॥ रूपन्तु 
षोडग्विधम्। यथा। इषम् ९ दौषेम् २ 
स्थलम् ३ चतुरखम् 8 रत्तम् ५ ख॒क्ञम् ई 
छष्छम् 9 नौलाङ्कम् = रक्तम् ६ पौतम् १० 

कटिनम् ११ चिक्रणम् १२ इच्छाम् ९३ पिच्छ 
लम् १४ चट् १५ दारुणम् १६ इति मदा 

भारते मोचधम्म; ॥ # ॥ तस्य सच्यं यथा,-- 
“अङ्गान्यभ्रूषितान्येव केनविद्भूषथादिना। 
येन भ्ूषितवद्धान्ति तद्पमिति कथ्यते ॥” 

इयुष्णुलनोलमखिः ॥ 

न्धाय्मते तत॒ चश्चुरिखियमाद्यम्। थादि- 

प्रद्यचकारणम्। च्च्छुः सुहशारि। शाद 

नेकप्रकारम्। जलादिपरमशरू्पं निद्धभ । 

अन्यन्न अनिद्यम्। यथा,- 



रूपकं 
4 चु द्यं भवेदरपं दयादेरुपलम्भकम्। 

च्छुष; सदकारि स्याच्छक्तादिकमनेकधा ॥ 

ललादिपरमाणौ तत्रि्यमन्यत् सद्धेतुकम् ॥* 
इति भाषापरिष्छेदः ॥ 

उत्तरपरदस्थरूपादिशन्दस्य उपमानवाचक- 

त्वम् । यथा,- 

“स्यरुत्तरपदे प्रख्यः प्रकारः प्रतिमो निभः। 

भरूतरूपोपमाः काशः सन्निभः प्रथित; परः ॥* 
इति हेमचनरः॥ 

अतिश्रयरूपस्य दोषो यथा.- 
उमोवाच । 

“रूपातिशय यसस्यन्ना नानागुण्समन्विताः। 
किमथे दुःखिता जाताः कान्तसौस्यविवष्निताः। 

देष्यर उवाच । 
दमयन्तौ तथा स्मता रूपातिश्यपारगा । 
दुःखिता तैन संजाता कान्तसौस्विवष्लिता ॥ 
व्यश्छा बन्धकौ जाता कपिलस्य तु योषिता। 
रूपस्य तु प्रभावेण दासौ जाता तिलोत्तमा ॥ 

तस्नाद्ूपश्च नेच्छन्ति लच्तणन्तास्तपोघनाः। 

चऋअतिरूपेख खस्पायुः पुरुषो योषधितोभ्पिवा। 

अथवा सौस्यदोनस्तु जायते तु महातपे ॥ 
इति देवौ पराश गन्दाकुखप्रवेश्राध्यायः ॥ 

सद्ेदिकपथ्धायः। निणिक् १ बत्रिः २ वपे; 
वपुः 8 अमतिः५ अश्च; घु; 9 अश्न; 5 
पिम् ६ पेशः १० छशनम् २२१ अरः ९२ 

ऋन्लंनम् १३ तास्नरम् १४ अरुषम् १५ श्िल्यम् 

९६ । इति षोडशरूपनामानि। इति वैद- 
-निषण्ौ ९ अध्यायः ॥ 

रूपकं, कलौ, ( रूपयतोति। रूपि + खल् । ) 
नाटकम् । (“तस्य रूपकस देतु माइ । रूपा- 

रोपात्त रूपकम् । रूपकस्य भेदानाह । 
नाटकमथ प्रकरणं 

भागयायोगसमवकारडिमा, । 
इईहान्दगाङ्वौथः 

भ्रहसनमिति रू्पकाणिदश्र॥ 

कि्च। 

नाटिका चोटकं गोष्टी सहकं नाच्यरासकम्। 

भ्रस्यानोल्लाप्यकायानि प्रेद्धणं रासकं तथा॥ 
संलापकं ग्रोगदितं थिल्यकश्च विलासिका । 

इमे लिका प्रकरणौ दल्लौ शो भाणिकेति च ॥ 
अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनौधिणः। 

विना विग्र सर्वषां लच्छा नाटकवन्मतम् ॥* 
इति सादिद्यदर्पशे ६ परिच्छेदः ॥) 

क्म् । (यया, कथासरित्सागरे । ५५। ४३। 
“च्यादिश्चताख विचरं किमालिखामौदह रूप- 

कम् ॥*) 
काद्यालङ्रणम् । इति मेदिनौ । के, १४८॥ 

गरोषस्य लच्तगं यथा,-- 

“रूपकं रूपितारोपात् विष्ठये निरपद्ूवै 1 

तत् परम्परितं साङ्गं निरङ्गमिति च चिघा॥ 
यत्र कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम् । 
तत् परम्परितं द्ि्टाञ्िटरन्दनिबन्धनम् ॥ 

१७४. 
रूपवा 

पर्कं कैवलं मालारूपरतेति चतुन्विधम् । 
च्यङ्गिनो यदि साङ्गस्य रूपणं साङ्गमेव तत् ॥ 

समस्त वस्तु षिषयमेकदे श्र विवर च । 
अरोप्याणामर्रेषाणां श्राज्दत्वे प्रथमं मतम् ॥ 
यत्र कस्य चिद्ाथेत्वमेकदेग्रविवन्नि तत् । 
निरङ्गं केवलस्येव रूपणं तदपि हिधा ॥ 
माला केवलरूपत्वात् तेनादौ रूपके भिदा; ॥” 

इति साहिद्यदपेशे १० परिच्छदः ॥ 
अपिच । 

“अभेदो भासति यस्सिन्नुपमानोपभेययोः । 

रूपकं कथ्यते सद्धिरलङ्ारोत्तमं यथा ॥ 
तन्वि बुश्मष्मषखाम्भोजं लोलालकमधुव्रतम् । 
न कस्य हरते चेलो लसदश्यनकेश्ररम् ॥ 
अस्त्यनेकप्रकारत्वं रूपकोपमयोरपि। 
खं चेपेणोक्तमन्यत्त् सधोभिरवधोयताम् ॥* | 

इति कायचन्द्िका॥ 
संस्याविषोष;। यथा,-- 

“सख्ालौ प्रोच्यते गुञ्ञा सा तिखो रूपकं भवेत्। 

रूपकेदं भिः प्रोक्तः कलज्चो नाम नामतः ॥* 
दति युक्तिकल्पतसः ॥ 

(उपमानम् । यथा, सा{इद्यदपेथे १० परिच्छेदे 
` समासोक्लङ्कारे। 

“यच तु रूप्यरूपकयो; साडश्चमस्फ़टमिति ५” 

पै, सदा। यथा, कथासरित्छागरे । ७८।१३। 
«ल्य परिकरे?प्भिरियद्धिः खणशेरूपरीः । 
किमेष असनं पुष्णाद्यथ कञ्चन सहायम् ॥” 

तथाच हृतस तायाम् । ८२ । १२। 

५ गुञ्जात्रयस्य षटल्यं पञ्चाश्रद्रपका गुखुतस्य ॥*) 

रूपत्वं, की, ( रूपस्य तत्वम् । ) श्रीलम् । 

यथा,+-- 
«स्याद्रूपं लत्तणं भावशच्चाल्मप्रकतिरीतयः । 

सहलो रूपतत््व च धम्भसर्भो निखगंवत् ॥* 
इति हेमचन्द्रः । ६।१२॥ 

रू्पधारौ, [न् ] (रूपं धघरतीति। +णिनिः।) 
सौन्दयविशिषटः। यथा, 
“ततो विकटरूपो्सौ सशास्त्रा्ैपारग;। 
विवाषकद् हिजसुतां रूपेणानुपमां हिजः ॥ 

सावमेने च भकारं सुशौलमपि भाविनौ। 

विरूपमिति मन्वाना ततः सोभभूत् सुदुःखितः ॥ 

वतो निर्नदसंयुक्तो गलाश्रमपद्' मत् । 
ईराव्यास्तटे शरमान् रूपधारिणमासदत् ॥ 
तमाराध्य जगन्नाथं नच्तच्चपूरुषेण डि । 

सरूपतामवाप्यायां तस्मित्रेव च जन्मनि ॥” 
ति वामनपुराे ७६ अध्यायः ॥ 

सूपनाश्नः) पु, ( रूपस्य नाशनं अदनं यच ।) 
पेचकः । इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

रूपवान्, [ त् | चि, (रूपमस्यास्तीति । रूप+ 
“रसादिभ्यश्च ।* ५।२।६५। इति मतुप् । 

मस्य व; । } यकारविद्ि;। ( यथा, भाग- 

वते । २८।५।२७। 

“वायोरपि विङ्ुबाणात् कालकर्मख्वभावतः। 

उदपद्यत प तेजो रूपवत् खं पन्दवत् ॥* ) 

रूप्यं 

सौन्दययुक्तः। (यथा, महाभारते) ३। 
8५ । १२ । 

“सत्यवाक् पूजितो वक्ता रूपवाननदङ्ुतः 1") 
रूपाजौवा, च्छ, (रूपेण सौन्दर्येण यनौव- 

तौति। खा+जौव् +च्यच् । टाप् । ) वैश्या। 
इृव्यमरः।२।६।१६॥ (यथा, रामायै! ` 

५।३६।३। 
“रूपाजौवाच्च वादिन्यो वणिजश्च महाधनाः। 
प्रोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी; सुप्रसारिताः॥*) 

रूपास्तः, पु, ( रूपमेव अस्तं यस्य । ) कामदेवः 

इति चिकाणडशरोषः | ९ 

रूपिका, स्तो, (रूपमस्या स्तौति । रूप + ठन् ।} 
खताकंटत्त;ः। इति रनमाला॥ (वधा, 

स्ते । ५।६। 
^ प्रललं तिलतरैलष् रूपिकायाः पयो गुड; ॥*) 

रूपेशरो, स्तो, ( र्प्राणामोश्वरौ 1) देवौविश्चषः। 

खातु प्रभवारदिषषटिवर्षान्तगंतेकविंश वे पून्या। 
यथा,- 
^ रूपेच्छरी प्रकर्या ठषयुग्मयवस्िता। 
जटासकुटभारेन्दचिश्रलोरगभरूषणा ॥ 
मिमौक्तिकशोभाप्या खितचन्दनचव्चिता। 
पूजिता कुसुमेद्येः सव्धकामफलप्रदा ॥४ 
इति देवौपुराशे खंवत्परदैवताविं्रतिषविधिः 
प्रथमः॥ 

रूप्य, कलौ, ( यआइतं रूपं च्स्यास्तो ति । रूप् + 
^ रूपादाहइतप्रशं खयोयंप् । ५।२।९२०। इति 
यप् । ) आहतखणेरजतम् । इद्मर; ।२।६। ` 
६६ ॥ देम रूप्यञ्च अइतं अश्ववराइपुरुषादि- 

रूपसुव्थापयितु' निर्घातिकया ताडितं रूप्य- 
सुच्यते रूपाय व्यातं रूप्यः एषे कादिति 

ष्ण; । इति भरतः ॥ # ॥ घातुविश्नोषः;। रूपणा 

षति भाषा॥ (वधा, महाभारते! ५। 
३९ । ७६. । 
५सु वशस्य मलं रूप्य" रूप्यस्यापि मलं चषु । 
जेयं चपु मलं सौखं सौखस्यापि मलं मलम् ॥) 
तत्मथाव;। शभम् वसुश्रष्ठम् ३ रुधिरम् ४ 
च्न््रलोहकम् ५ श्वतकम् ६ महाशुथम् ॐ 
रजतम् = तप्तरूप्रकम् ६ चन्रभूति १० सितम्११ 
तारम् १५ कलधूतम् १६३ इद्रलोहकम् १8 
रौप्यम् १५ घौतम् ९६ सौधम् १७ चनद्र- 
हासम् १८। इति रजनिषेण्टः; ॥ खर्वनुरम् १६ 
इवैणेम् ९० च्छेतम् २१९ रङ्गबोजम् २२ राज- 

रङ्गम् २३ लोहराजकम् २६४। इति शब्दरता 
बलौ ॥ कलधौतम् २५ । इति जटाधरः # अस्य 
गुणाः । ज्जिग्धत्वम् । कषायत्वम् । अभ्बत्वम् । 
विषाक्ते मषुरत्वम् । खरत्वम् । बातपित्तष्रत्वम् । 

रुच्यत्वम् । वलेपकलितनाश्िवच्च। इति रान- 

निषेग; ॥ # ॥ अथं रूप्यस्योत्प्रत्तिनामलचण- 
गुणा; । 
^“चिपुरस्य वधार्थाय निर्ममे निलोकजैः । 
निरौच्चयामाख शिवः कोधेन परिपूरितः॥ 
ततल्ूल्का समपतत्तस्येकसादिलोकवात् । 



रूप्यं 

अतो रद्र; समभवदवेश्वानर इव ज्वलन् ॥ 
दितौबाश्पतस्रेचादश्रुविन्द्रस्तु वामकात् । 
तस्नाद्रजतसुत्पनत्रसुक्तकम्भसु योजयेत् ॥ 

छचिमश्च भषेत्तद्धि रङ्गादिरस्योगतः। 
रूप्यन्तु रजतं तार चन्द्रकान्ति स्ति शुभम् ॥ 

युर चिग्धं चदु खतं टाहच्छेट्घनच्चयम् । 
सणादां चन्द्रवत् खच्छं रूप्यं नवगुणं एुभम् ॥ 

कठिनं छचिमं र्तं रक्तं पोतं दलं लघु । 
दादच्छेदघनेनेटं रूप्यं दुष प्रकोत्तितम् ॥ 
रूप्यं शौतं कषायाश खादुपाकरसं सरम् । 

चयसः स्थापनं ल्िग्धं लेखनं वातपित्तजित् ॥ 
प्रमेहादिकरोगांञच नाशयद्धयचिरात् ध्रुवम् । 

तारं शरौरस्य करोति तापं 
पिध्वंसनं यच्छति शुक्रनाश्म्। 

बौ््ये बलं हन्ति तनोख पुटं 
महागदान् पोषयति दणशुद्धम् ॥” 

अथ मारणाय योग्यं रूप्यमाद्) 

“गुरु च्जिग्धं न्दु शेतं दाद च्छेदघनशच्चयम्। 
वर्णाय चन्द्रवत् खच्छं तारे नवगुणं श्छतम् ॥” 

अथायोग्यम्। 
“कठिनं छलिमं रूचं रक्तं पौतं दलं लघु । 

दादच्छद्घनेनंटं रूप्यं दुष्टं परकीत्तितम् ॥* 
अथ श्रोघनविधिः। 
«पत्तलौकतपच्राणि तारस्यापौ प्रतापयेत् । 
निषिष्वेत् तप्नतप्तानि सले तक्रे च काञ्जिके ॥ 
गोधन च कुलत्थानां कषाये च चिधा चरिधा। 
र्वं रजतपर्राणां विशुद्धिः संप्रजायते ॥* 

अथाशुद्धस्य रूप्यस्य दोषमाह । 
“रूप्यं ह्यशुदन्तु करोति तापं 
विध्वंसनं वौयवलच्चयश्च। 

देशस्य पुष्टि इरते तनोति 
रोगांस्ततः शोधनमस्य कुयात् ॥* 

अध रूप्यस्य मारणविधि;। 

मभागीकं तालकं मद याममभ्बेन केनचित् । 
तेन भाग्यं तारपच्राणि परिलेपयेत् ॥ 
त्वा षापुटे रुहा पुटेत् विंशदनो परेः 
खस॒ह्वव्य पुनस्तालं द्त्वा रुङ्खा पुनः पचेत् । 

र्वं चतुदश पुटस्तागं भख प्रजायते| 
च्न्धप्रकारः 

 “खुष्टोचोरेय संपिष्टं माचिकं तेन लेष- 
येत् । 

तालकेस्य प्रकारे तारपच्राणि बुद्धिमान् । 
पुरे चतुद श पटेस्तारः भस प्रनायते ५ 
ख्वं मारितस्य रूप्यस्य गुणः । 

“ङ्पयं शोतं कषायाच्वं खादुपाकरसं सरम् । 
वयस; स्थापनं ल्िग्धं लेखनं वातपित्तजित् ॥ 
प्रमेदादिकरोगां ख नाश्रयव्यचिरात् ध्रुवम् ॥* 

इति भावप्रकाशः; ॥ 

अथ रूप्यकरणम्। 
“मध्वाज्यं गुडतान्नखच करेण माचचिकं रसम् । 
धमनाच भवेद्रौप्यं सुवणंकरणं श्ट ॥* 

इति गारुड {८८ अध्यायः ॥ 

रूप्याध्यत्तः; 

रूष, त् 

१७१५ 

रेकः 
रूप्यं, चि, ( प्रशस्तं रूपं अस्यासौीति। रूप-+ 

^रूपादादतप्रशंसयोयेष् ।* ५।२।१२० 
इति यप् ।) सुन्दरम् । इति मेदिनौ।ये, ५०॥ 

(क्ञौ, उपमेयम् । यथा, सादिव्यदर्पणे १० परि- 
च्छेदे समासोत्चलङ्कारे । 
५“तच्र हि तिमिरराशुकयोरूप्यरूपकभावो इयो- 
रावरकत्वेन स्फटमिति ॥*#। पु, प्र्ययविश्रेषः । 
खच्च तत आगत इेतसिन्विषये “हेतुमनुष्यै- 

भ्योढन्यतरस्यां रूप्यः” &।३।८१९। एति 
खकतेण हेतुभ्यो मनुख्येभ्यश्चान्यतरस्यां भवति ॥ 
यया समादागतं खमरूप्यम् । देवदत्तरूप्यम् ५) 

पु, ( रूप्यस्य रूप्यं वा अध्यच्चः । ) 
नैष्किकः । इयमरः । रूप्य' रलतं तदेव निष्कं 
पूम्ववत् ष्णिकः; रजताध्यच्तो नैष्किकः । टङ्कक- 
पतिर्गेष्किक इत्यन्ये । पुरुषाश्वादिरूपं गटितं 
रजतं रूप्य" तस्याश्यक्चो नैष्कक इति केचित् । 
इति भरतः ॥ 

स्ल्युकः, यु; रखरण्डः। इति शब्दमाला ॥ ( यथास्य 

प्रथायः। 

“शुक्र व्यामण्डशिच्नो गन्धमस्तकः। 
पष्चज्गुलो वहमानो दौघेदर्ोप्प्यदणखडकः ॥ 
वातारिस्तरुणश्चापि रूदुकञ्च निगद्यते। 

सक्तो५परो रुषुकः स्यादुरुवुको ख्वुस्तथा । 
द्यात्रपुच्छचख वातारिद्खखरुतानपादकः 

इति भापप्रकाशस्य पून्बखण्ड प्रथमे भागे ॥ ) 
वि्फुरणे। इति कविकल्पदुम: 

( अदन्तचुरा०-पर०-अक०-सेट्। ) दौघौँ। 

खडन्यो पधः। चअरुरूषत् । इति दुर्गादासः ॥ 
सस्पकः, प, ( रूप्यतौति। रूष + णल् । ) 

वासकः । इति जटाधरः॥ 

रूपितं, त्रि, (रूष + क्तः ।) गुणितम् । इव्मरः ॥ 

~ धूलिगुकेनेव श्नच्िवे। गुडि कवे रूष 
त् क स्दाहिस्फ्रये क्तः। इति भरत; + (यधा, 

रामायये। २।४२।१५। 

“यः सुखेनो पधाने शेते चन्द नरूपितः । 
वौज्यमानो मडहादइभिः च्तोभिर्मम सुतोत्तमः॥*) 

रे, य, सम्बोधनविश्रेषः; । यथा,- 

«खन्बोधनेषङ्ग भो; पाट् प्याट् इद्ध होभरे 
रेएपि च1* 

इति हदेमचनद््रः। ६ । १७३ ॥ 

( यथा, कथासरित्छागरे । ३२। १५५ । 
«तन्न मन्टमिवालोक्य साभिप्राय; समां बृपः। 
पप्रच्छ रे किमौडक् व" सञ्जात; कथ्यता- 

मिति ।॥*)} 

रेक, ऋ ङ श्रङ्कायाम्। इति कविक्रल्पहुमः। 

( भ्वा०-आल्म०-सक०-सेट् । ) शङ्गा संशवा- 
रोपः! ऋ, अरिरेकत्। ङ, रेकते पुरुषत्व' 
स्थाणौ । खानवा परुषो वैति लं श्यमारो- 
पयतीव्ययैः । रिरेके । इति दुर्गादासः ॥ 

रेकः, प, ( रेक शङ्कायाम् अथवा रिच् + चल् । ) 
श्रङ्का। नौचः;। विरेचनम् । इति भेदिनी। 

क, १६१ ॥ (यथा,- 

रेका, 

रेखा 

^वस्तिर्वातविकारान् वैत्तान् रेकः कषो्धवान् 
वमनम् । 

चौद जयति वलासं सपि; पित्तं खमोरणं 
केलम् ॥” 

ति वाभटे उत्तरस्थाने ४० अध्याये।) 

भेकः। इति चिकाण्डशरेषः॥ 

रेकणः, [स्] जौ, (रिणक्तौति। रिच् + “रिचेधेने 
चित् किच ।” उगा० ४।१६८। इति असुन् । 
चात् प्रत्ययस्य जुट । षिवात् कुत्वम् ।) खम् । 

इति सिड़ान्तकौसुद्यासुणादिटत्तिः 
(रेक शङ्कायाम् + अच् । 

टाप् । ) सन्दे; । इति हेमचन्द्रः ॥ 
च्ियां 

रेखा, च्छो, ( लिख्यते इति । लिख विलेखने + 

^षिद्धिदादिभ्योम्ड ।*३।३। १०४। शति 
भिदादिलात् अड् । टाप् । रलयोरक्यात् लस्य 
रत्वम् । ) अण्पकम्। दछ्दड्म। आमोगः) 

उल्लेखः । इति विग्; ॥ उक्लेखस्ल्न दा कार- 
लिपिविश्रेषः। दाडी इति कसौ इति च भाषा। 
यथा,-- 
“यावतौ यावतौ रेखा यङाणामष्टवगेके । 

तावर्तौं हिगुणौोलद्य अष्टाभिः परि शोधयेत् ॥ 
अष्टोपरि भवेग्रखा अष्टाभ्यन्तरविन्दवः। 
यच्र रेखा न विन्डरञ्च ततृ समं परिकोत्तितम् ॥ 

इति च्योतिसतत्वम् ॥ # ॥ 
्रौरस्थरेखया खुभाश्भलचणं यथा,-- 
“ललाटे यस्य डश्यन्ते तिखो रेखाः; समा.डि ताः । 
सखौ पएत्तसमायुक्तः स षष्टिं जवते नर; ॥ 

चत्वारिश्च वर्षाणि हिरेखादणंनाच्नरः। 
विश्रयन्दमेकरेख आकर्णान्ताः शतायुषः 
अकर्णान्तरिता रेखास्तिखश् स्यः तायुषः 
सप्र्या खद रेखा तु ष्याबु्िद्टभिभेवेत् ॥ 
दक्तायक्ताभो रेखाभिर्षिंबन्दायुरेव दि। 
चत्वारिंशच्च वर्षाणि इौनरेखस्तु जवति ॥ 

भिन्राभिचेव रेख्वाभिरपन्डलयुनेरस्य द ॥ 
चिश्रूलं पट्टिशं वापि ललाटे यस्य श्यते। 
धनपुत्नरसमायुक्तः स जोवेतृ शरदः शतम् ५ 

सज॑न्या मध्यमाह्ुच्धा आयूरेखा तु मध्यतः । 
सस्याप्रा या भवैदत्र स जोवैत् शरदः तम् ॥ 
कुलरेखा तु प्रथमा अङ्गु्टादनुवत्तैते । 
मध्यमाया; करे रेखा अायरेखा अतः परम्॥ 

कनिष्िकां समाभिद्य अयरेखां समादिशेत् । 

च्च्छित्रा वाविभक्तावा ख जनौवेच्छरदः शतम् ॥ 

यस्य पाणितले रेखा युस्स्य प्रकाशयेत् । 

शतं वर्षाणि जौवैच् भोगौ सुद्र ! न संशयः ५ 

कनिषशिकां समाभिद्य मध्यमायाद्पागता। 

षष्टिं वर्षायुषं कुथात् अयरेखा तु मानवम् ॥* 

ति गारुङ् ६३ अध्यायः ॥#॥ 
अपिच । 

“घनाङ्गुलिश्च सधनस्तिखो रेखा यस्य वरे । 
बृपतेः करतलगा मणिबन्धे खसुत्यिता ५ ` 
युगमौनाङ्कितकरो भवेत् सच्रप्रदो नरः । 

बच्राकारश्च धनिनां मद्छपु निभो बुधे ॥ 



रेखाम् 
श्ङातपत्रशिविकागजपद्मोपमा बरषे। 
कम्भाङ्शपताकाभा चटणालाभा निरीश्वर ॥ 

दामाभाश्च गजाघ्यानां खस्तिकाभा बृपेश्वरे। 

श्वक्रासितोमरधनुःकुन्ताभा नृपतेः करे ॥ 

उदूखलाभा यज्नाप्य वेदौभाश्चामिदहोच्रिणि। 
वापौदेवकुलाभाश्च चिकोणाभाच् धाभ्मिके ॥ 

्यङ्कखन्धलगा रेखा; पचा: खष्याञच्च कारिकाः। 
प्रदेशिनौगता रेखा कनिङाखलगामिनौ ॥ 

श्रतायुषख्च कुरुते दिच्रया तरुतो भयम् । 

निखा बह्रेखाः स्य॒ निदे याश्िवुकेः छै; 1“ 
इति गारुड ६६ अध्यायः ॥ 

रेखागितः, पु, ( रेखाया गणितं प्रमागसख्वरू- 
प्रादि यच्र।) ओीजयसिंहमदहाराजपख्डितदिज- 

सस््राङड् जगन्नायक्लतगणितयन्थविश्चषः। तस्य 
संचिप्रविवरणम् । यथा,- 

^ येनेष्टं वाजपेयादोम्भड)दानानि षोडश । 
दत्तानि हिजवर्थेभ्यो गोयाममजवा जिनः + 
तस्य ग्रीजयलिं हस्य तुदा रचयति स्फटम् । 

दिजः सन््राड् जगन्नायो रेखागणितसुत्त- 

मम् ॥ 

पूवे विद्ितं शाखं यच कोणावबोधनात् । 
चेचेषठ जायते सम्यक् ययत्पत्तिगेिते तथा ॥ 
गि ल्य श्च््रमिदं प्रोक्तं ह्या विश्कम्भे । 
पारम्ययवश्ादेतदागतं धरणीतले ॥ 

तड्च्छन्नं महाराजजयसिंहाज्ञया पन; । 
भ्रकाशितं मया सम्यक् गण्कानन्द हेतवे ॥#॥ 

अथ रेखाग्णिता। अन्न ग्रन्धे पष्चदशा- 
च्यावाः सन्ति। अद्टलप्रोत्तर चतुःशतम् शक- 
ज्ञानि सन्ति। तच प्रथमाध्याये अदटचलारिंश्- 

चछकलानि। तत्रादौ परिभाषा। यः पदाः 
दशंनयोग्य; विभागानदहेः ख विन्दूर्वाच्यः।! यः 
पदाथे; दौषः विस्ताररद्ितः विभागाष्दैः स 
रेखा्न्दवा्ः । विस्ताररेष्ययोयद्धिद्यते तद- 
रातलं तदेव चैत्रम् । तदविषिधं रकं जलवत् समं 
हितौयं विषमम्। अथ रेखापि द्दिविधा। रका 

वक्रा अन्या खरला । अथ सरलरेखालच्चणम् । 

यस्यां ्घस्ता विन्दवः; अवलोकिता, सन्त एक- 

बिन्डनाच्छायन्ते सा सरला अन्यथा कुटिला, 

धरातलमपि खमं विषमश्च ज्ञेयम् । खम य 
चअढणोति । यत् रेखाहइयं समं समानान्तरं न 

भवति तस्य यस्मिन् प्रदेषरे क्हृन्तरं भवति 

तदश्च दद्वितयो रेखयोरन्तरस॒त्तरोत्तरं अधिक- 
मेव भवति यच्राल्यमन्तरं भवति तदिश्ि 
वद्धिंतयो रेखयोरन्तरस॒त्तरोत्तरमल्यमेव भवति 

यावद्रंखासंयोगं तदनन्तरमन्तरं वदं मवति। 
यत्र कोणश्रन्द; तत्र सरलरेखाकत ख्व कोणो 
क्ेयः। यत्र रेखाश्यब्दः तत्र खरसोव रेखा 
जेया । यत्र भूमितलश्रनब्द्; तत्र जलसमौलत- 
मेव भूतलं जेयम् । इति रेखागखितस्य परि- 
भाषा॥ 

रेखाभरूमिः, च्छो, ( रेखाख्यिता भ्रूमिः।) लङा 
मेरुपन्रतयोनेध्यदत्रगतदे श्र; । यया,-- 

१७९ 

रेचकः 

^यक्लङ्ोष्नयिनौपुरोपरिकुरुचेत्रादिदेशान् 

ख्शन् 

खचरं मेरगतं बुपभिंगदिता खा मध्यरेखा 
सेवः । 

अदौ प्रागुदयोएपरत्र विषये प्रादि रेखो- 
दयात् 

स्यात्त्मात् क्रियते तदन्तरसवं खेटेष्वणं खं 
पलम् ॥” 

इति सिद्धान्तशिरोमणि; ॥ # ॥ 

न्च | रेखोक्ता खयसिद्धान्ते। यथा रेखा- 
मधिक्लत्य । 

^रात्तसालयदेवौकः परौलयोमध्यखटच गाः । 
सौहितकमवन्तौ च तथा सन्निष्धितं खर; ॥* 
अस्याये;। लङ्ासुमेरुपस्तयोगभध्यचगा 
देशा रेखासंज्गिता;। तान् देशानाह। रांष्ि- 
तकदेशोपवन्तौदेशः सत्निहितं सरः; कुरुचेन्न- 

च्च्य: । रेखायाः पून्वदेशे परदेशे च यथा- 
सस्य र््योदयकालात् परकालं पू्वकालश्च 
वारप्रडत्तिः स्यादिः । रतेन तदुक्तं भवति 
रेखासंज्ञकदेशस्यलोका यदा ख्ये पश्यन्ति 
तदेव स्वदेशे वारप्रडत्तिरिवय्ध;। तच्च रेखा 
पयस्याः सन्निहितल्वादादौ खे पश्यन्ति तद- 
नन्तरच्च रेखाख्थाः। अतो रेखापूर्वं खर्यो- 
दयात् परं वारः । तथा रेखास्यैः ख्यं द 
सति पश्चात् रेखापरस्या; पश्यन्ति अतो रेखा- 
परदेशे खर््योदयात् पून्ं वार इव्यथः । तत्र 
कालपरिमाणमादहइ। रेखातो यावन्ति देशा- 
न्तरथोजनानि ततृखम्मिताभिधिघटौभिः पतेः 
पादहौनाभिः चतुधेभागदहौनाभिवारप्रत्तिः 
स्यादिः । देशान्तरसाधनप्रकारस्तु ख्थ- 
सिद्धान्ते उक्तः। अच्रतु संदधे किख्वित् 
कच्यत। गौडे पश्चदश्राधिकश्रतयोजनानि १९५। 
दचिणराए़े गङ्गातीरे दशाधिकश्रतम् १९० । 
सेरवौतौरे विशदधिकश्तम् १२०। वङ्गे सुवयं- 
यामादौ चल्वारिंश्दधिकश्रतम् १४० । वारा- 
शस्यामशोत्तरशतम् १०८ देशान्तरम् । ख्व. 

मन्वच्ाप्यद्यम् । तब्तन्त॒ लोकल एदौतमिति 
किन्तु खथसिदान्ते अदरंराचावेव वारप्रडत्ति- 
सक्ता। यथा,- 
“वारप्रटत्तिः प्राग् देशे च पा व्यधिके भवेत् । 
सह ्रान्तरनाङ्ौभिः पश्चादूने विनि शेत् ॥* 
इति दौपिकादीकावाम्थकौसदयां गोविन्दा 
नन्द; ॥ 

रेचकं, क्तौ, (रेचयतौति । रिच् + चिच् + खल् ।) 
कङ्कुशन्टत्तिका । इति राज निषेण्ट; ॥ ( भेदके, 
चि।॥) 

रेचकः, ए, ( रेचयतोति । रिच् + णिच् + खल् ।) 

यवच्चार;। इति चिकाखगरषः॥ 

टच्चः। इति राएलनिषेरट; ॥ करौड़ायेनल- 
निःचखेपयन््रम् । पिच्कारौ इति भाषा । यथा, 
“विश्चमानोभ्य॒तस्त्ाभिमेदिषीभिः ख 

रेचके; । 

रेणुः 
प्रतिषिश्वन् विचिक्रौड यच्तौभियेच्तराड्व 1” 

इति श्रीभागवते । १०।६०।६.॥ 

(ध्याटनालसिकया प्राणायामाङ्गसुच्यमानवायुः । 

यथा, भागवते। ३।२८।६। 

^प्राणस्य श्रोधयेन्लागे पूरकुम्भकरेचकैः 4” 
स्यान्धद्िवरणं प्राणायामशन्दं द्रश््यम् ॥ ) 

रेच्यः, पु, ध्याटनानिकयः प्राणायामाङ्सुच्यमान- 
वायुः; । यथा,- 
^पूरक; कुम्भको रेच्य; प्राणायामस्तिलच्चणः। 
नासिकालषट उच्छलो ध्यातुः पूरक उच्यते। 
कुम्भको निश्चलश्वासो सुच्यमानस्तु रेचकः 1” 

इ्याह्भिकाचारतत्वम् ॥ ` 

भेदके, चि ॥ 

रेचनं, (रिच् +च्छद् । ) मलभेदनम् । तत्य 
ग्धाय; । प्रस्छन्दनम् २ विरेकः३ षिरेचनम् 8। 

इति रव्रमाला॥ रेकः रेचनाई। इति 
शन्दरलावलो ॥ (यथा, सश्चते । १।३। 
^“रसन्चानं वमनाधंमध्यायो रेचनाय च ॥” 
रेचनन्रयाणि तु सश्चते ।९। ४४ । अध्यायतो 
क्यानि॥) 

रेचनकः, प, ( रेचयतीति । रिच् + णिच् +च्यः'। 
ततः खाये कन् । ) कभ्पिक्षकः। इति राज- 
निषेणटः ॥ 

रचना, स्छौ, ( रिच् + शिच् +युच् । टाप्) 
काभ्यिक्लः। इति शब्दरन्नावले ॥ 

रेचनौ, स्तौ, ( रिच्यतेएनयेति। रिच् +च्छट् + 
ङौप् ) काम्पिक्लः। इति श्न्दरन्नावलौ ॥ 

कालाञ्जनौ । दन्तोट्षः । इति राजनि्ंणट; ॥ 
च्खेतचिडता । इति मेदिनौ ॥ ( अस्या; पथायो 
यथा,-- 

«छता चिदत्ताभषौ स्यात् चिता चिपुटापि च। 
सव्याबुभूतिः सरला निश्ोचा रेचनौति च ६” 

इति भावप्रकाशे पून्धखद्छे प्रथमे भागे ॥ 
बटपच्रौ । तत्पथायो यथा,-- 

"वटपत्री तु कथिता मोदिनौ रेचनौ बुधैः ॥» 
इति भावप्रकाशस्य पूमैखख्छ प्रथमे भागे ॥) 

रेचौ, शौ, ( रेचयतीति। रिच् +णिच््+ अच् । 
गौरादित्वात् डौष् । ) कण्यिजञकः । अङोठः । 
इति राजनिषंयटः ॥ 

रेज, ऋ ड दोप्रौ । इति कविकर्पदु मः ॥ (भ्वा०- 
पल्म०-अक०-खेट् । ) ऋ, अरिरेजत्। ड, 

रेजते रिरेच । इति दुर्गादासः ॥ 
रेट, ऋ ण ब्नाचे। वाचि। इति कविकसर्पन्ुमः ॥ 

(भ्वा०-उभ०-हिक०-सेट् । ) ऋ, अरिरेटत्। 

ज, रेटति रेटते । बाचो बाचनम्। इति दुग[- 

दासः ॥ 
रेः, प खौ, ( रिणातौति। रौ गतिरेषण्योः 

+ “अजिटरौभ्यो जिच्च 1” उणा० ३। ३८ । 
इतिश; ।) धूलिः! इद्यमरः॥ ( यथाह 

कञ्चित् । 
^माबुषौकरणरेणरस्तिति 

प्रादयोरिति कथा प्रथौयसौ । 

~ ~ 1 (त + - ¶ 0 स श म 
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नि । 

रेणुका 

्षालयामि तव पादपङ्जं 
नाय | दारुख्श्रोस्तु काभिदा॥”) 

रेणः, पु, ( रौ+शः 1) पपेटः । रेका । पांशुः। 

इति राजनिर्घण्टः ॥ ( यथा, रघुः । ६।२३ ।. 
“दिनिकराभिसुखा रणरेणवो 
रुरुधिरे रुधिरेण स॒रद्िषाम् ॥* 

चिड्ङ्गः। सत्मायो यथा,-- 

जन्तुत्नं भसरकं रेखः क्रिमिन्न' चिच्रतण्डलम् । 
क्रिमिशच्र विडङ्गञ्च गट्भं तच केवलम् ॥ 

दति बेदाकरन्रमालायाम् ॥) 

रेणका, स्री, (रशना कायतौति। क~+कः 

टाप् । ) मरिचाल्लततिसुगन्धिद्रव्यविश्रेषः। तत्- 

पञ्याय;। दिनार दरेण; ३ कौन्तौ 8 
कपिला ५ भसरगन्धिनौ ६ । इत्यमर; ॥ कान्ता 9 

नन्दिनी < महिला ६ राजपुच्चतौ १० हिमा११ 

रेः १२ पाण्डपुत्तौ ९३ हरेणकार४ सुपण १५ 
शिशिस१६ श्रान्ता १७ ठन्ता ९८ कचित् 

युस्ते ठत्ता इति च पाठः। धम्निणौ ९६ 
कथिलोमा २० हैमवती २९ पारपन्नौ २२। 

अस्यागुणाः। कटत्वम् । शश्ौतल्रम्। खच्न- 

करणति-टरष्णा-द्ाइ-विषना शिलम् । सुखवमच्य- 

कारित्वख्च । इति राजनिधण्ट; ॥ अपिच । 

चथ रेणुका मरौ चसडश्री।. 

«रेणुका राजपुत्तौ च नन्दिनी कपिला दिजा। 
भखगन्धा पाण्डपुत्ची च्छता कौन्तौ हरेणुका ॥ 
रेका कटुका पाकं तिक्तानुष्णा कटुलेघुः । 
पित्तला दौपनौ मेध्या पाचनौ गभेपातिनौ । 
वलाख-वात-वैक्लय-टट्-कर्ड-विष-दा-दुत् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

अन्यच्च । 

` «रेणुका कफवातप्नौ दौपनौ पित्तला लघु; ।” 
इति राजवल्लभः ॥ # ॥ 

(“हरेण रेका कौन्तौ ब्राह्यणो हेमगन्धिनौ ॥* 
इति वेदाकरत्रमालाम् ॥ ) 

परश्ुराममाता। तद्िवरण यथा; 

माकंखय उवाच) 
भथ काले गतौते तु जमदस्िन्मेहातपाः। 
विदभेरानस्य सुतां प्रयत्नेन जितां खयम् ॥ 
भार्याये प्रतिजग्राह रेणुकां लच्चणान्विताम् । 
खा तस्नात् सुषुवे एचान्. चतुरो वेदसम्मतान् ॥ 

रुषरखन्तं सुषेण विग्धं विश्वावसुः तथा । 
पञ्चात्तस्यां स्यं जनने भगवान् मधुखदनः ॥ 
कारैवौगवधायाशर शक्रा; सकले; सुरैः । 
याचितः पच्चमः सोग्भूत्तेषां रामाहयस्तु यः । 
भारावतारणार्थाय जात; परगुना सद्ध। 
खदधजः पररश्ुस्तस्य तं जाति कदापिन। 

अयं निजपितामद्याञख्चरुभुक्तिविपयात्। 

ब्राक्चणः चत्रियाचारो रामोभभूत् करूरकन्भ- 
छत् ॥ 

स वैदानखिलान् जाला धनुनवंदांख सव्यतः । 
खलतातात् छतल दोश्ूडदविद्याविश्रारदः॥ 
कदा तस्म जननौ खानाये रेका गता। 

श. 45 
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रेणुका 
गङ्गातोये तथापश्यत्राख्ना चिचरथं बरृपम् ॥ 

भायाभिः सटशौभिश्च जलक्रोडारतं सुभम् । 

समालिनं सुकान्तख् तरुणं चन्द्रसच्निभम् ॥ 

तथाविधं बृप इष संजातमदना श्रम् । 

रेणका स्यदटयामास तस राज्ञ च मेथनम्॥ 

स्य हायुतायास्तस्यास्तु संक्तद्; समजायत । 
विचेतना तथा किन्नरा चस्ता सा खाश्रमं ययौ। 
अवोधि जमदग्ित्तां रेणुकां विक्तां तथा। 

धिक् धिक् पापरतेद्येवं निनिन्द च समन्ततः ; 
तत; खतनयान् प्राद् चतुरः प्रथमं सुनिः। 

रुषरवत॒परसुखान् सवान् रुकेकं क्रमतो रुतम् ॥ 
द्न्यिनां पापनिरतां रेणकां यभिचारिणौम् । 

ते तदतचो नेव चक्र्मएाश्चाखन् जडा द्व ॥ 

कुपितो जमदमिस्तान् शशापेति विचेतनान्। 

भवध्वंयुयं नचिरात् जङ्ा गोवद्धिगद्िताः 

अथाजगाम चरमो जामदम्मोगतिचगवान्। 

तच्च रामं पिता प्राह पापिष्ठां डिन्षि मात- 

रम् ॥ 

सथाद" तथाभूतान् दष्टा ज्ञानविवल्नि- 
तान्। 

पित्रा शप्रान् महातेजाः प्र परश्ना- 

च्छछिनत् ॥ 

रामेग रेणुकां दिन्ना ष्ट्रा चाक्रोधनोप्मवत्। 
जमद्मि; प्रसन्न; सन्निति रामसुवाच ह ॥ 

प्रौतोण्स्ि पुच्त भद्रं ते यक्लये मदत; सतम् । 
तस्ादिषटवरान कामान् त्वं पै वरय सान्यतम्॥ 
सतु रामो वरान वव्रे मातुरुल्थानमादितः 

वधस्यास्मरणं तस्या भ्नाट्ट णां शापमो चनम् । 
माढडइयायपनयं युद्धं सत्र पै जयम् । 
चायु; कल्पान्तपरथन्तं करमादे वृपसत्तम ! ॥ 
सर्व्वान् वरान् ख प्रददौ जमदनिन्भेदहातपाः। 
सुप्रोत्यितेव जननी रेणुकाप्यभवत्तट्ा ॥ 

वधं न चापि सस्मार सलप्रछतिं तथा । 

युद्धं जयं चिरायुषु लेभे रामस्तरेव हि ॥ 
माह ाद्पोहाव पिता तं बाक्यमन्रवौत् । 
न पच वरद्ानेन माटृहव्यापगच्छति ॥ 

तसातं त्रह्मकुणाय गच्छ स्तातु् तच्जले । 

तच्र खात्वा सुक्तपापो नचिरात् पुनरेष्यसि। 

जगद्धिताय प्च तवं ब्रह्मकुरं ब्रन द्रुतम् ॥ 
सख तस्य वचनं श्रुत्वा रामः पर्श््टक् तदा। 

उपदेशात् पितुर्थातो बद्षकुखं ठषोदकम् ॥ 
तच्च खानं स विधिवतलत्वा धौतपरश्धः । 
शरौरानिःखटतां सभ्यक् माटह्यां यलोकयत् ॥ 
जातसंप्र्यः सोग्य तौधंमासाद्य तं वरम् । 
वौधिं परश्रना छत्वा ब्रक्मपुच्मवाषयत् ॥ 

ब्रह्मकुखात् सुतः सोभ्य कासारे लोह्िताहये । 

केलासोपत्यकायास्तु न्यपतटूब्रक्मणः सुतः 
तस्यापि सरसस्तौरं ससुत्थाय महावलः । 

कुठारेण दिशं पूब्बामनयदूब्रह्मणः सुतम् ॥ 
ततोगपरच्रापि गिरिं हेमद्टङ्गं विभिदच। 

कामरूपान्तरं पौठमवादयदसु इरि; ॥ 

तस्य नाम विधिश्वक्रं खयं लोडितगङ्गकम्। 

रेतः 

लौद्दिद्यात् सरसो जातो लौहिद्यास्यस्ततो- 
परभवत् ¢ 

स कामरू्प्रमखिलं पौठमान्नाय वारिणा। 

गोपयन् सव्तौ्थानि दत्तिणं याति सागरम् ॥ 

प्रागेव द्चयसुनां सं्यक्रा बर्ण: सुतः) 

पुनः पतति लौहित्ये गत्वा दादशरयोजनम् ॥ 
चेते मासि सिताद्भ्यां यो नरो नियतेन्द्रियः । 
खाति लौहिव्यतोयेषठु स याति जह्यरः पदम् ४ 
चेच्रन्तु सकलं मासं शुत; प्रयतमानसः । 

लौ्िद्यतोचे य: चाति स कैवल्यमवाभ्रुयात् । 
इतिति कथयतं राजन् यदध मातरं पुरा। 
इन्तिधौरो जामदखो याह क्ररकम्भछत् ॥ 
इ्ट्न्तु महदाख्यानं यः श्टणोति दिन दिनि। 

स दौर्घायुः प्रसुदितो धरनवानभिनायते ॥ 

इति कालिकापुराणे ८५ अध्यायः ॥ 

रेणकासतः, प, (रेणकायाः सुतः ।) परशुरामः 

इति हेमचन्रः।३।५१२॥ (यया, महा- 

भारते । ३।६६।४३। 
५चआाचचँकनन्दनो रामो भागंवो रेण॒कासुतः॥) 

रेणरुषितः, पु. (रेणठना रुषितः; । ) गदभः । इति 

चिकाणखश्नोषः ॥ धलिम्रच्िते, चि ॥ 

रेणवाखः, पु, (रेणौ परागे वासो यस्य ।) मरः 
इति चिकाणडगरोषः ॥ 

रेणसारः, पु, (रेणठरेव सारो थस्य । ) कपूर: । 
इति चिकाखदरेषः॥ (गुणादयोभसद कपू रणन्दे- 
विन्नयाः॥ ) 

रेणसारकः, प, (रेणसार खव । खार्यं कन् ¦ ) 
कपरः । इति शब्द्रत्ावलौ ॥ 

रेतः, [स् ] ज्ञौ, (रौवते चरतौति।रौयड 
चरे + “सरोभ्यां तुट् च ।* उणा० ४।२०१। 
दति असुन् तस्य तुट् च।) शुक्रम् । (वथा,- 

^च््ीणां रनोमयं रेतो बौजाप्यभिन्दियं नरे। 

व्मात् संयोगतः एुतच्नो जायते गभेसम्भवः । 
प्रथमेएडनि रेतश्च संयोगात् कलनच्च यत् ॥” 

इति हारौते शारौरस्थाने प्रथमेश्ध्याये ॥ 
५“मातापिन्नोर्वौजदोषादगुमैश्वाटताल्मनः । 
गभेस्थस्य यदा दोषाः प्राप्य रेतोवद्धाः शिराः ॥ 
श्नोषयन्त्याश्रु तन्नाश्ाद्रेतखाप्यप्न्यते । 

तच सम्यणसव्धाङ्गः स भवत्यपुमान् पुमान् । 

रतै साध्या याखस्याता; सन्निपातससुच्छ्रयात् ॥“ 

इति चरके चिकिल्मास्थाने चिंेगध्याये॥) 
अप्सु रेतःपातनिषैधो यया,-- 

^न वामदस्तेनोद्धग्य पिवेद्क्रण वा जलम् । 
नोत्तरेदनुपस्यश्च नाप्सु रेतः ससुतृटजेत् ॥* 

इति कौर्म उपविभागे १५ अध्यायः ॥ 
पारदम् । इति मेदिनौ । से, ३३ ॥ 

(जलम् । इति निष्ट; । ९।९२ ॥ “ष्टि 

लवणानां अपां देवानां रेतस्वाद्रेत उच्यते । 

तथाचोपनिषत्) देवानां रेतो वषेमिति ।* 
इति तङ्टौकायां देवराजयच्वा ॥ यथा, ऋग्वेदे । 
६।७०। ₹। 

“असी रेतः सिष्वतं यन्मनुश्हितम् ॥) 



रेवतः 
रेतजा, स्त्री, (रेतमिव जायते इति । जन् + डः 

टाप्) सन्नं सान्ता दन्ताश्च इति न्यायात् 
अज्राकारान्तरेतशन्दः। ) वालुका। इति 

भावप्रकाशः ॥ 
रतनं, क्तौ, खक्रम् । इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
रेच्य, ङ्गे, पित्तलम् । इद्मरटिकाथां नोलकण्ठः। 

रेच, करौ, ( रौयते चरतोति। रौ + बाडलकात् 

चर; । ) रेतः । पौयुषम् । प्रटवासः;। तकम् | 

इति मेदिनो॥ 

रेपः, ड ऋ शब्द् । गमने। इति कविकल्पदमः 

( भ्वाग-या्म०-शब्दे अक०-गमने सक०-सेट् ।) 
ड, रेपते रिरेषे । क, अरिरेपत् । इति दुर्गा- 
दासः; ॥ 

रेपः, चि, ( रेप्यते निन्दते इति। रेप~+ घ् । ) 

जिन्दितिः। क्रुरः। रपण: ।! इति मेदिनो । 
पे, १० ॥ 

रेफः, ए, ( रिते इति । रिफ + घम् } यदा, 

“रादिफन् ।” इत्यनेन वशं स्वरूपा र शब्दादि- 
फनृप्र्य;। तथाच “रेफ इव्यौणादिकः।” 
इति छतस्च ५ पादे गे; !) रवण; । (यया,- 

^परेगेतो यः श्रिरखापि घाते 
समागते सद्मनि याति नन््रताम्। 

गुणै; परेषां ह्िगुखत्वमौ ते । 
रुफेण तुज्या प्र तिम्ने इालनाम् ॥* 

इ््ुद्धटः ॥) 

रागः। इति शब्दरन्नावलो ॥ ( गन्द: । यथा, 

भागवते । < । २० ।२५। 

^श्ियञ्च वच्तस्यरविन्दहस्तां 

कण्ठ च सामानि समस्तरेफान् ॥” ) 
रेफः, चि, ( पिष + “अवद्यावमाधमावेरेफाः कुत्- 

सिते। उणा ५।५४। इहि प्रत्ययेन 

निपातितः । ) कुद्वितः । इव्यमरः ॥ 

रेफः. [स्] चि, (रिफतौति। रिर्+ अस॒न् । ) 

करर; । अधमः) दुष्टः। छप्रण;ः। इति शब्द 

रन्रावले॥ 

रेभ, डक शब्द् । इति कविकल्पदुम; ( भ्वार- 

चआत्म०-अक० सेट् ।) ङ, रेभते रिरेभे। ऋ 
अरिरेभत् । इति दुर्गादासः ॥ 

रेभं, ज्ञौ, (रेभ न्द +भावे च्छृट् ।) गवां 
ध्वनि;। इति चिकार्डगोषः ॥ 

ररिाणः, पु, श्िवः। असुरः। इति मेदिनौ। 
शे, १०६ \ चौरः । इति शन्दरलावलौ ॥ 

रेव, ऋ ड ्ठतौ ब्रजे। इति कषिकस्पदुमः ॥ 
( भ्वा०-ऋअल्म°-अकण०-सेट् । ) क्तिः" वेन 

गमनम् । ऋ, अरिरवत्। ड, रवति कपिः 

उवृष्ठद्य गच्छतौग्यधे; । इति दुर्गादासः ॥ 
रबटं, कौ, दश्विरावरतश्रह्धम् । इद्यजयपालः ॥ 

रवटः, पु, (रवति इति। रेव+वाहलकात् 
अटच।) शूकरः वेश; । वातुलः। विषके्यः। 
इत्यजयपालः ॥ 

रेवतः, पु, जम्बौरः। इति जटाधरः ॥ ( यथा, 
इशुते। ४।५। 

१७८ 

रेवतो 
^ पिनत्तप्रवले द्रात्तारेवतकट्फलपयस्यामधुक- 

च्वन्दनकाष्सथकषायं शकंरामधुमधुरं पाय- 
„ चेत् ॥*) अरग्बधटच्तः। इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

राजविश्रोषः। सतु रोवतौपिता। बलरामश्वशु- 
रञ। इति महाभारतम् ॥ (अयं हि अआनत्तेपुचः 

श्र्यातिपौत्तः। ख खलु खपुच्तया रेवद्या वरं 
प्र्ुकामस्तया स ब्रह्मलोकं गतवान् जप्रखच 
जरद्यणा बलदेवाय कन्यां दत्तवान् । एखतदिवरणं 

देवौभागते 9 स्कन्यं 9 । ८ अध्यायतो द्रष्ट 
म् ॥) 

रवतकं, ज्ञौ, (रेवत द्व कायतीति। कै+-कः।) 

पारवतम् । इति रालनिधष्टः 

रोवतिः, स्त, कामदेवपलौ ) इति चिकाणडगरेषः। 
रेवती, स्रौ, ( रेवतस्यापद्यं स्त्रौ । रवत + अश् । 

न इद्धि; । डौष् । ) बलदेवपतरौ । नत्तज्रभेद; । 

माढकामेदः । इति मेदिनौ ॥ स््ौगवौ । इद्य- 

जयपालः ॥ दुर्गा । यथा,- 

ध्सेवातु नन्भदा देवी नदौ वा रेवती मता। 
अतिखण्डनतन्धा वा लोके देवौ प्रकौत्तिता ॥* 

इति दवौपुराणे ४५ अध्यायः ॥ # ॥ 

रेवलौनन्तचन्तु अश्विन्धादिसप्रविंशतिनच्चचान्त- 
गैतश्चेषन्तचम् । तस्य रूपं मव्याकति दाचिं- 
शत्ताराल्मकम्। तस्याधिाटदेवता पूषास्व; 

खयः; । वथा,- 

^ दन्तसं खभवने भासालता- 
वन्तमे लसद्नन्तमध्यगे । 

कोमलाङ्गि भिथनोदयात् भ्रिवे 

कालखानलकलाः प्रियेए्चलन् ॥” 

शति कालिदासक्लतराचिलसनिरूप्रणम् ॥#॥ 
तच्र जातफलं यथा,- 

५“ चारुण्ौलविभवो जितेन्द्रियः 

खतकुलः स्वभवनेकमानसः । 
मानवो ननु भवेन्महौपतौ 

रवती भवति यस्य जन्सभम् ॥” 
शति कोषटोप्रदौपः॥#॥ 

बालग्रदहविशरेषः । तच्लष्टस्य चि किल्वा यथा,-- 
^च्यश्वगन्धाजष्टङ्गे च शारिवाथ पुननेवा। 
सहा विदारौद्यतासां कायेन परिषेचनम् ॥* 
अनण्टङ्खो मेपाश्टङ्गो। खहा सेवतोपुष्य- 

जाति;। 

५ते लमभ्यद्चने काय्यं कु सजेरसे तथा । 
पलङ्कषायां नलदे तथा गौर कदम्बके ॥ 
सजेरसः राल;। पलङ्कषा गुगगुलुः। नलदं 
लामव्नुकसुश्रीरवत् पौतच्छवि। गौरकदम्बको 

हारिद्रकः हरड्या कदम्ब शति लोके। 
^ धवाशखकगककुभग्रल्लकौतिन्द्रकेषु च । 
काकोल्यादौ गे चापि लिद्धं सपिः पिवे- 

च्छिशुः ॥" 
अश्वकणे; सासु इति लोके । 
“कुलत्था; शद्वचुणंच प्रदेद्ट; साखगन्धिकः । 

यथ्रोलूकपरौषाणि यवान् यवफलो एतम् । 
सम्थयोरुभयो; कायैमेतदुहूपनं शिरो; ॥* 

रेवती 
यवफलो वंशाङ्कुरः। 

“युक्ताः सुमनसो लाजाः पयः शाल्योदनं दधि। 
बलिनिवेटो गोत रेवधे प्रयतात्मना ॥” 
गोतौचं गोष । 
“खानं धाचौकुमाराभ्यां सङ्घमे कारयैद्धिषक् ॥ 
नानाशस्त्रधरा दैवो चिच्रमाल्यानुकलेपना । 

चलतुकुणलिनगै श्यामा रवतो ते प्रसौौदतु ॥ 
उपासते वां सततं देयो विविघभ्रूषणा; 

लम्बा कराला विनता तथव बह्पुचिका। 

रवतौ शुष्कनाखा च तुभ्यं देवौ प्रसौदतु 1 

इति भावप्रकाशः ॥ #॥ 

बलदेवपन्नया विवरणं यथा,- 

«रवस्य रेवतः पचः ककुद्यात्राम धाम्निकः । 
शर्ट; पुत्तश्रतस्यासौत्तस्यां पुषं कृपोभभवत् ॥ 

ख कन्यासहितः प्रायाग्रेवतो ब्रह्मणोएन्तिकम् ॥ 

न जरा चत् पिपासा वान ख्लयत्तत्र कडि 
चित्। 

ऋतु चक्रव भवति ब्रह्मलोके हवि नोत्तमा; ॥ 

रैवतस्य गतस्याय सा पुरी राचरेद्धःता। 
तस्य पुचशतं यच व्यक्ता तामगसदिश्ः॥ 

तस्य वंशे तुये तत्र खर्ांता इति विश्रुताः । 
च्च्तिया दयभवन् विप्रा दि खन्ासु 

घाभन्िकाः॥ 
गते वहधुगे काले आजगामाथ रैवतः । 
सद तैभेकं मत्वाखौ ददश्चं यादवै ताम् ॥ 
छतां दारवर्तौ नाम बड्द्वारां मनोरमाम् । 
भोलटव्यान्धवे्गपरां वासुदेवएरोगमैः ॥ 

गत्वा तु रेवतः सम्यग् बलभद्राय रेवतीम् । 

प्रादादगुरुतरं तान्तु वलदेवो इलेन परै । 
समानां लुता नौत्वा उवाह स प्रहरतः ॥ 
दत्त्वा जगाम शिखरं मेरोस्तपसि रवत; । 
रेमे रामोण्पि घम्मातमा रेषद्या सद्दितः सुखी ॥* 

इति वद्धिपुराणम् ॥*॥ 

( बरह्मणो वाक्येनेव इयं रेवतेन बलदेवाय 
प्रदत्ता। रख्तह्धिवरणन्तु देवीभागवते 9 स्कन्धे 
= अध्याये द्ररटयम् ॥ ) रवतमनुमाता । तदू- 
विवरणं यथा,-- 

माकंखछय उवाच । 
^पश्चमोएपि मनुजेन रवतो नाम विश्रुतः । 
तस्योत्पत्तिं विस्तरश् श्टशष्व कथयामि ते ॥ 
ऋषिरासौन्मद्ाभाग ऋतवागिति विशत; । 

तस्यापुचस्य पएुचोभूत् रेवत्यन्ते मात्मनः ॥ 

स तस्य विधिवचक्र जातकम्भादिका; क्रियाः। 
तथोपनयनादौँचच स चाश्रौलोढभवग्मने ॥ 

यतः; प्रश्टति लातोग़खौ ततः प्र्टति सोप्यषिः 
दौचेरोगपरामश्ेमवापर सुनिपुङ्घवः 

माता चास्य परामात्ति कुरोगादिपौड्ता। 
जगाम स पिता चास्य चिन्तयामास दु;खितः॥ 

किमेतदिति सोप्प्यस्य पुतच्नोएव्यन्तसदुम्भतिः । 

` जस्रा भाग्यामन्यस्य सुनिपुतच्चस्य मन्दधीः ॥ 
ततो विषो मनसा ऋतवागिदसुक्तवान् । 

अपुच्तता मदुष्यणां ख्यते न कुपुत्तता ॥ 



रेवती 
ङ्पुधो इदयायासं सव्या कुरते पितुः । 
मातुश्च खगेसंस्थां श्च खपिष्टन् पातयद्यधः ॥ 

सुदं नोपकाराय पिद्टणां नापि प्रये 

पिचादुःखाय धिक् जन्म तस्य दुष्कतकम्भणः ॥ 

धन्धास्ते तनया येषां खलो क्ाभिसम्मता; 

परोपकारिणः शान्ताः साधुकम्भख्यनु्रताः 
चअनिदत्तं तथा खख परलोकपराङस॒खम् । 
नरकाय न सङ्गे कुपुतच्चालभ्बि य्मनः॥ 
करोति सुदं टेन्यमष्दितानां तथा सदम् । 
अकाले च जरां पि्ोः कुपएुचः कुरुते ह परे॥ ' 

माकष्डय उवाच) 

सोभ््यन्तद्ष्टस्य एुत्तस्य चरितम॑निः 

दद्यमानमनोटत्तिट द्रं गगमणटच्छत ॥ 
ऋषिरुवाच । 

स॒त्रतेन पुरा वेदा एदोता बिधिवन्मया। 
समाप्य वेदान् विधिवत् छतो दारपरिग्रहः ॥ 
सदारेण यथा काया; ख्नौता; साततैस्तया 

क्रिया, 

नानुन्धूना; छता; काश्िट्वावददय महासने ॥ 
गभाधानविघानेन न काममनुरुष्यता। , “ 

पुच्चाय जनितश्चायं पुत्राग्नो विभ्यता सुने ॥ 
सोम्यं किमाल्मदोषेण मम दोषेण वा सुने। 

अखरटूटुःखव हो जातो दौ; भ्रील्यादनधुश्योकदः 
गगं उवाच । 

रेवद्यन्ते सुनि्रेषट जातोभ्रयं तनयस्तव । 
तेन दुःखायते काले दु वादजायत ॥ 

न तै५पचारो गेवास्य मातुर्नापि कुलस्य ते । 
तस्य दौ; शोल्यद्ेतुलं रेवबन्तस॒पागतम् ॥ 

ऋतवागुवाचच । 
यखान्समै कपुत्चम्य रेवश्न्तससुद्गवम् । 
दौः; ्ौल्यमेतत् सा तस्नात् पततामाशु रेवती ॥ 

माकंरछय उवाच। 
तेनेव आदते श्राप रेवच पपात इ । 
पश्यतः सलोकस्य विसयाविष्टचेतखः ॥ 
रेव व्यच पतितं कुस दाद्रौ समन्ततः । 
भाषयामास सदसा वनकन्दरनिभरान् ॥ 

श्सुदाद्िश्च तत््ातात् स्यातो रोवतकोएभवत् । 

अतीव्ररम्यः सवयैस्यां एथिद्यां एथिवोधरः ॥ 

तस्यचचैस्य तु या कान्तिर्जाता पङ्कजिनौ खरः । 

वतो जते वदा कन्धा रूपेणातौव शोभना ॥ 
रेवतौकान्तिखंभूतां तां इष्टा प्रचो सनिः । 
तस्या माम चकारेत्यं रवतौति हि भागुर ॥ 
पोषयामास चैतरेनां खाश्रमाभ्याखसम्भवाम् । 
प्रसुचः; ख महाभागस्तस्सिन्नेव महा चले ॥ 

तान्तु यौवनिनीं दषा कन्यकां रूपश्लिनीम् । 
ख सुनिश्िन्तयामास कोस्या भत्ता भवेदिति ॥ 

खवं चिन्तयतः कालो जगाम स॒मद्दातनः। 

न श्वाससाद् सदशं वरं तस्या महासुनिः 

सतस्तस्या वरं प्रष्टमसिं ख प्रसुचो स॒निः 

विवेश वद्धिश्रालां वे एष्स्तं प्राह इयसक् ॥ 
महावलो महाव धियवाक् धमवत्यलः 
दुदेमो नाम भविता भक्ती दद्या महौपतिः । 

१७८ 

रेती 
माकंण्डेय उवाच । 

अनन्तरश् ग्टगवाप्रसद्धनागतो हने। 

तस्याश्रमपदं धौमान् इदमः स नराधिपः॥ 
प्रियत्रतान्वयभवो महावलपराक्रमः। 

पुच्छ विक्रमशौलस्य कान्दिनोजठरोडवः । 

स प्रविश्याश्रमपदं तां तन्वं जगतीपतिः; 

अपश्यमानस्त्टपिं प्रिये्यामन्त्य एष्टवान् ॥ 

राजोव्राच । 
क गतो भगवानसादाश्रमान्मनिपुङ्गवः 

तं प्रणन्तुमिदेच्छामि तत्त" प्रत्र प्रोभने॥ 

माकंय उवाच । 
अभिश्रालां गतो विप्रसतच्छुला तस्य भाषि- 

तम् । 

पियेव्यामन्तरणद्योव निश्चक्राम लरान्वितः ॥ 
स ददश मह्ा्मानं राजानं दुदंमं सुनिः। 
नरेन््रज्विद्सदितं प्रश्रयावनतं पुरः ॥ 

तस्मिन् इष्टे ततः शिष्यसुवाच सतु गोतमम् । 

गोतमानौयतां श्ौघ्रमर्घो्स्य जगतां पते; ॥ 
रुष तावदयं भूपञिरकालादुपागतः 

जामाता च विश्नेषैण योग्योध्चोस्य मतं मम॥ 

माकंख्डय उवाच । 

तत, ख चिन्तयामास राजाजामादटकारणम्। 

{वेद् न च तन्मौनी जररेगषेश्च तं टृपः ॥ 
तमासनगतं विप्र णहोताचे मद्धासनिः। 
प्रतं प्राह राजेन्द्रमपि ते कुशलं पुर ॥ 
कोषे वेय मिचेषु श्वयामाटेषु चेश्वर । 

तथाल्मनि मावा यच्च सं प्रतिष्टितम् ॥ 
पल चते कुशलिनौ यत खवाच्र तिष्टति । 

शच्छाभ्यस्यास्ततो नष्टं कुशलिन्दोभपरास्तव ॥ 

राजोवाच । 

लत्परसादादङकुशलं न कचचिन्सुनिसत्तम। 
जातकौतूदलचास्ि मम भायार कासने॥ 

ऋषिरुवाच । 

रेवती तु महाभागः चैलोक्ये सापि सुन्दरौ । 
तवभाथा वरारोहा मानवेन न वैतृसि किम् ॥ 

राजोवाच । 
सुभद्रां शान्ततनयां कावेरौतनयां विभो । 
ूराल्मजां सुजाताख्च कदम्बा वरूयजाम् ॥ 

विपाठा नन्दिनौदेव वद्धि भाथा रे ियाः। 
तिखन्ति मे न भगवन् रेवतीं वेद्धिका त्वियम् ॥ 

ऋषिरुवाच । 

प्रियेति साम्यतं येयं त्वयोक्ता वरवणिनौ । 

किं विच्छतं ते भूपाल श्चाच्येयं एदिणौ तव ॥ 
राजोवाच । 

खत्यसुक्तं मया किन्तु भावोदुष्टोनमे स्ने) 

नात्र कोपं भवान् कर्तं महया याचितः ॥ 
ऋषि रुवाच । 

सद्यं त्रवौधि भूपाल न भावस्तव दूधितः। 

वअाजदार भवानेवं वद्भिना बृप नोदितः ॥ 

मया एषो तवद्ध; कोटरस्य भर्तेति पाथिव । 
भविता तेन चाप्युक्तो भवानैवादय चागव्; । 
तद्र्तं मया दत्ता कन्धा तुभ्यं नराधिप! 

रेवतो 
प्रियेव्यामन्त्िता चेयं विच्वारं कुरुषे कथम् ॥ 

ओीमाकंकछय उवाच । 

ततश्च सोए़भवन्मौनौ तेनोक्तः एथिवौपतिः । 

ऋषिस्तथोदयतः करत तस्या प्रैवाष्दिकं विधिम् ॥ 
ससुद्यतख् पितरं विवाद्धाय मद्ामुने) 

+ उवाच कन्या सा किञित् प्रस्रयावमतानना॥ 

यदिमे प्रौतिमांस्तात प्रसादं कर्तमिच्छसि। 

रेव्यत्ते विवादं मे तत् करोतु प्रसादितः ॥ 
ऋषिरूवाच। 

रेवन्यत्तं न वे भद्रे चन््रयोगे दिवि स्थितम् । 

अन्यानि सन्ति ऋत्ताणि सुभे ववाड्िकानि 

ते ॥ 

कन्योवाच । 
तात तेन विना कालो विकलः प्रतिभातिमे। 

विबाद्धो विकले काले मदिधाया; कथं भवेत् ॥ 
चऋटषिरुकाच। 

ऋतवागिति विख्यातस्तपस्वौ रवती प्रति । 
चकार कोपं क्रोधेन तेनक्त तन्निपातितम् ॥ 
मया चास प्रतिन्नाता भार्येति मदिरेच्चथे। 
न चेच्छसि विवादं त्वं संकटं नः समागतम् ॥ 

कन्योवाच । 

ऋतवाक् स सुनिक्तात किमे कस्तप्रवांस्तपः। 

न त्वया खमता तैन ज्र्षवन्धो; सुतास किम्॥ 
ऋषिरुवाच । 

ज्ह्मवन्धोः सुता न त्वं वाले मैवातपखिनः। 
इता लवं ममयो देवान् कर््तुमन्यान् खसुतृखडे ॥ 

कन्योवाच । 

तपस्वौ यदि मे तातस्लत् कि्टक्तमिदं दिवि। 
समारोप्य विवादो मे नाच्च क्रियते पितः ॥ 

ऋषिरुवाच्च। 

रवं भवतु भद्रं तै भद्रे प्रौतिमतौ भव। 
अरोपयामौन्दरमागे रेवटत्तं छते तव ॥ 

ग्रोमार्क॑रेय उवाच । 

ततस्तपःप्रभावेन रेवद्यत्तं मदासनिः। 

यथाप तथा चक्रे सोमयोगे हिजोत्तमः 
विद्ादष्दोव दुहितु विधिवन्मन््रयोगजम् । 

निष्यादय प्रीतिमान् भूयो जामातरमयात्रवोत् ॥ 
ऋषिरुवाच । 

च्यौदाद्धकं ते भूपाल कथ्यतां किं ददाभ्य्टम् । 

इलैभ्यमपि दास्यामि ममाप्रतिहतं तपः ॥ 

राजोवाच । 

मनोः खायम्भवस्यादसुत्पपन्नः सन्ततौ सने । 

मन्वन्तराधिपः पुचचं लत््मसादाद्टणोभ्यहम् ॥ 
मुनिरुवाच । 

भविष्यद्येष तै कामो मजुस्तत्तनयो महान् । ̀ 
सकला भोच्यते भूमिं धम्भविच्च भविष्यति ॥ 

जओीमाकंय उवाच। 
तामादाय ततो भूपस्तदेव नगरं यथौ । 
तस्यााजायत सुतो रव्या रवतो मनुः ॥ 
समेतः सकलेधर्मेर्मानवरैरपरालितः। 
विक्नाताखिलश्ास्त्ार्थो वेदविद्याथेश्रास्वित् ॥* 

इति माक॑खेवएुराै रेवतमन्वन्तरं समाप्तम् । 



रेवन्तः 
{ गतैः। इति निषण्ट॒ठी कायां देवराजयच्वा । 
१।१०।१६॥) 

रेषतौभवः, पु, ( रवां भवर उत्पत्तियेस्य । ) 
श्रनञ्चरः;। इति हेमचन्द्रः! २।३४॥ (रेवत- 

मनुः; । इति माकर्ट्यपुराणम् ॥ ) 

रेतौरमणः, पु, ( रेवत्या रमणः पति; । ) वल- 

देवः। श्त्रमरः।१।१।२४॥ 

रेवलौश्रः, पु, ( रोवा ईशः!) बलरामः। इति 

देसचन्द्रः।२।१३८॥ 

रेवन्तः, पृ, खथगुच्तविग्रषः। स च गुद्यकाधि- 

पतिः । तस्ोत्पत्तियेधा,+-- 
“ललोएसौ योगमास्थाय खां भायां बड़वां रविः 
ददश् नियमस्यान्तामश्वरूपमथाकरोत् ॥ 

मेधुभायोपचक्राम खर्योभ्सौ च त्वरान्वितः । 
नेच्छन्तो तेन संयोगं परपुसोप्भिशङ्वा॥ 

संग्रहात् संसुखोौ तेनो संखनासिकया रवैः । 
देबी यतः प्रजायेतामश्छिनौ भिषजां वरौ । 
नासत्यौ हौ ढतौयश्च रेवन्तोभ्प्रवाहकः ॥* 

इति वद्िपुराणम् ॥ 

अपिच) 

^तनोभखरूपश्टक भानुरुत्तरानगमत् कुरून् । 
ट्ट तत्र संन्नान्तु वड़वारूपरधारिणौम् ॥ 
साच डा तमायान्तं परपुसोमिशङ्कया। 

जगाम संसुखं तस्य एर च्षणतत्परा ॥ 

ततञ्च नासिकायोगे तयोस्त समेतयोः। 
नासत्यदस्रौ तनयावश्ववक्राहिनिगेतौ ॥ 
रोतसोगन्ते च रोवन्तः खड्गौ धन्वौ तनुचष्टक् । 
अश्वारूएः ससुत्यन्नो वाणत्णसमन्वित; ॥ 
ततः; खं रूपममलं द्रं यामास भावुमान् । 
सस्य साच समालोक्य खरूपं सुदमाददे॥ 
स्वरूपघारिणोखमामानिनाय निजाश्रमम् । 
संज्ञां भागां प्रौतिमर्ती भास्करो वारितस्छरः॥ 
ततः पूब्सतो योस्या सोभ्भूरेव्वतो मनुः । 
हितौयञ्च यमः शापाद्म्भेडर्टिरभूत् सुतः ॥ 
कमयो मांसमादाय पादतस्ते महहौतलम् । 
पतिष्यन्तोति श्रापान्तं तस्य चक्रं पिता खयम्॥ 
घम्मडधियंनचासौ समो मिनच्नं तथाद्िति ) 
ततो नियोगं तं वाम्यं चकार तिमिरापहः; ॥ 
यसुनाच नदौ जज्ञे कलिन्दान्तरवा्नौ। 
अश्विनौ देवभिषजौ छतौ पित्रा मद्दाल्मना । 
शुद्यकाधिपतित्वं च र वन्तो विनियोजितः ॥» 
इति माकं्छेयपुराे पेवख्तमन्वन्तरे ॥ # ॥ 
सप्रद्निकरै्यनीराजनविधौ रेवन्तस्य राज- | 
कचकप्ूगाविधिर्यया, 
“खप्रमेङडितु रेवन्तं पूनयेत्तोरणाग्तर । 
खग्यपुचच महावाड' दिमुजं कवचोव्ललम् ॥ 
ज्वलन्तं श्युक्तपस्तण केशान् वितत्य वाखसा । 
कशां वामकर विभ्रद्चिेतु कर पुनः 

खड्गं न्धस्य महती चं सितसैन्धवसं सितम् ॥ 
खुवंविधन्तु रेवन्तं प्रतिमायां घटेएपिवा। 
खयपूनाविश्वानेन पूजयेत्तोरणान्तरे ॥” 
इति कालिकापुराये नौराजनगविधि; ८६ 

ए८० 
= 

रवतः 

यअध्यायः ॥ # + कोजागरपूथिमाराचौ इारो- 
पान्ते तस्य पूनाविधि्वया,-- 
“इारोप्रान्ते सुदौप्रसतु संपूज्यो हयवाइनः। 
यवाचतष्टतोपेतेस्तण्डलेशच सुतपितः ॥ 
संपूजितयः पूरणेन; पयसा पायसेन च । 
स्कन्दः सभार्यो रुद्रश्च तथा नन्दौश्वरो सुनिः+ 

गोमद्धिः स॒रभिः पूज्या छ्ागवद्धिद्ैताश्रनः । 

उरभरवद्धित्रणो गजवङ्धिन्धिनायकः । 

पून्यः सायञ्च रेवन्तो यथाविभवविस्तर; ॥* 
इति तिथ्यादितत्चम ॥ 

( रेवन्तदशनेन लच्छों प्रति नारायणस्य शाप- 

इत्तान्तं देवीभागवते ६ स्कन्धे १७ अध्याये 
द्रषट््यम् ॥ ) 

रेवन्तमनुखधः, च्छ, (रेवन्तं मनुख ते इति। 
ख-+ किप् । ) संज्ञा । इति चिकाग्डपरोषः ॥ 

रेवा, स्तौ, ( रेवति उतश्च गच्छतोति। रे३-- 
अच्च । टाप् । ) नममदानदौ। दइद्यमरः। १) 
१० । ३२ ॥ ( यथा, मेवदूते । २० 1 

^रेवां ्च्यस्युपलविधमे विच््यपादे विश्ीर्णम् ॥”) 
अस्यां शिवलिङ्गोत्पत्तियंया,-- 
“रेवया च छतं पूर्वे तपः श्रिवस॒तुष्टिदम् । 
मम त्वतखटश्ः पुच्चो भूयादिति विधो तथा ॥ 
अदं कस्यापिन सुतः किंकरिष्यामि चिन्त 

यन् । 
रेवायास्तु वरो देयववश्यं ग्टगलाञ्छ्न ॥ 
निशियेवं तदा परोक्तं प्रसम्नेनान्तरात्मना । 
लिङ्गरूपेण ते देवि! गजाननपुरस्कतः 

गभं तव वसिष्यामि पुच्चो भूत्वा शिवप्रिय! ॥ 
मम त्वमपर। खनति, ख्याता जलमय शिवा । 
शिवश्क्तिविभेदेन चावामेकत्र संस्थितौ ॥ 
रवं दत्तवरा रेवा मल्साच्निध्यमिद्ागता। 
रेवाखणडमिति स्यातं ततः प्रति गोपते ॥* 
इति वारादे सोभेश्वरादिलिङ्मद्धिमाध्यायः ॥ 

रतिः। साच कामपनौ। नौलोटत्तः। इति 
मेदिनी । वे, २९१॥ दुर्गा यथा,- 
^रेवा लु नम्भडा देवौ नदौ वा रेवती मता। 
अतिखखडनवन्धा वा लोके देवौ प्रकौभभिता ॥” 

श्ति देवौपुराे ४५ अध्यायः ॥ 
रेष, ऋ ङ दषायाम्। इति कविकल्पदुम: ॥ 

( भ्वा०-आल्म-अक°-सेट् । ) देषा धोटक- 
करचैकश्ब्दः + ऋ, अरिरेषत्। ड, रेषते रिरेषे- 
णः। इति दुर्गादासः ॥ 

› शब्दे । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वार-पर०- 
अकर-अनिट् ।) रेषफादिः। रायति। शति 
दुर्गादासः ॥ 

रवतः, पु, खर्णालुठरचः । (यथा, गारङ२०८अ । 
चतुरङ्कलसम्याको याधिषाताभिसंज्ञकः । 

विद्यादारग्वधं राजटक्तं रोवतघंन्ञकम् ॥*) 

परोलमेदः। ( अव्रेवाच्ल॑नः सभदरां इतवान् । 
यथा, महाभारते । २२१ । ६--८। 
“दभद्रा तथ श्रखेन्द्रमभ्यच्यव हि रोवतम् । 
ट्वतानि च खजा ब्राञ्चयान् खल्िवाच्यच। 

रेवतः 
प्रदच्तिणं गिरेः छत्वा प्रययौ इारकां प्रति ॥ 
तामभिदव्य कौन्तेयः प्रसद्यारो पयद्रयम् । 

सभद्रां चारसनाङ्गं कामवाण्प्रपौडतः ॥ 

ततः; स पुरुषवयाघ्र्तामादाय शुचिस्मिताम् । 

रथेन काश्चनाद्धेन प्रययौ स्वपुरं प्रति॥» ) 
शङ्करः । इति मेदिनौ । ते. ४५ ॥ टेयविश्रोषः। 
इति घरणिः॥ (सतु बालम्रहाणामन्धतमः। 

यथा, मद्ाभारते । ३। २२६ । २६ । 

“अदितिं रेवतीं प्राहं दस्तस्यास्तु रवतः 
सोभ्पि बालान् महाघोरो वाघते वै महा- 

यदह ‡ 1] ॐ 

रेबद्यां भवः । रेवतौ +अश। ) वर्तमान 
कल्पौयः पष्ठमो मनुः} स तु रेवतीग्भे दुदम- 
राजयपुच्तः। अस्मिन् मन्वन्तरं विकुण्डो५व- 
तारः; । विसुरिन््रः। भरूतरयादयो देवाः, 
िरण्यरोमादयः खप्रधेयः। बलिविन्वादय- 
स्तन्मनुसुतः; ¦ इति श्रीभागवतम् ॥ तद्धिवरणं 

यथा,-- 
«पञ्चमस्य मनोस्तदन् रेवतस्यान्तर श्ट । 
देववाह्ः सुवाहश्च पर्य; सोमपो सनिः ॥ 
हिरण्यरोमा सप्राश्वः स्ते ऋषयः च्छताः । 
देवाञ्चाभूतरजसस्तथःा प्रज्ञतयः च्छता; । 

चऋरुणस्तत्वद श्रं च वित्तवान् इवयपः कपिः। 
सक्तो निरुत॒सुकः सत्वो निरम्मोँहोग्य प्रकाश्कः। 
धमदोवलोपेता दभनैते रवताल्मनाः॥ 
ग्टगुः सुेप्मा विरजः सदष्णु्नाद ख च। 

विवखानतिनासा च ष्टिसप्रषेयोए्पर ॥” 
इति मातस्यं ६ अध्यायः ॥ #॥ 

माकंखडेवपुरायोक्तरोवतमनु विवरणन्तु॒॒रवतौ- 
शब्दं द्रश्यम् ॥ ( सद्रायामन्तमः;। वथा, 
माद्छे। ५।२६। 
«“अरेकपादद्ित्रपनो विरूपाचोएध रवत; ॥” 
मेषः । इति निघण्टः । १।१० 

रवद्धो गावः पश्वो वे रेवतौः।' इति श्चुते 
तस्यदम् ।' &।३। १२० । इद्यण । मेषोहि 

सन्ये वेति यवसं पानौयं च जनयित्वा 
तदौयो भवति पञैतस्तदत्तया । यदा, रयि- 

रस्य्ास्तोति मतुपि “रयेमतौ बहलम् ।*६।१। 
28 । इति सम्य॒सारयम् । “संज्ञायाम् ।` ८। 

२।११। इति वत्वम् । स्यस्य धनस्येश्रद- 
त्वात् रेवान् इन्द्रः मघवेति हि, तस्य नाम 

तदोयो रेवतः पून्धैवत् तदौयतवं बरट्यम् ॥” 
दरति तच्च देवराजयच्वा॥#॥ सोमलता. 

विचेषः । यथा, सुश्रुते । ४।२६.। 
“अनिष्टोमो रवतश्च यथोक्त इति सं न्नित; ॥” 
ऋधिविश्रोषः। वथा, मद्ाभारते ।२।५।१२। 

«नारद्; सुमहातेजा ऋषिभिः सदह्ितस्तदा । 
पारिजातेन राजेन्द्र रैवतेन च धौमता॥* 
धनवबति, चि । यथा, ऋखदे । ५।६०। ४। 

“वरा इवेद्रेवतासो {हर - 
रभिखधाभिस्तन्वः पिपिश्रे ।” 

^द्वैरताखो धनवन्तः ।* इति तद्भाष्ये खायणः॥) 



रोगः 
रैवतकं, कौ, ( रेवतकमेव । खाये अण् । ) पारे 

वतज्रच;। इति राजनिर्ष॑ण्ट; ॥ ( पारेबत- 

ब्दस्य गुणादिकं ज्यम् ॥ ) 

रोवतकः, पु, (रेवत ण्व। खवा कन्} ) रवत- 

पर्वतः । तत्प्रायः । उच्नयन्तः२। इति 

च्ेमचन््र;ः ॥ ( यथा, महाभारते ।१।२२०।१। 

“लत; कतिपयाहस्य तद्खिन् रवतके गिसौ। 
इष्ण7न्धकानामभवदुत्षवो कृपखसम ! ॥*) 

तस्य नामकारणं रवतोशन्द द्ररयम् ॥ 
रवतिकः, चि, ( रोवतौ + ̂ रेब्यादिभ्यडक् 1” 

8 ।१।१४६। इति ठक् । ) रवत्रा अप्म् । 
इति सुग्धवोधवययाकरणम् ॥ 

रोकं, को, (रो चतेभ्चेति । रुच् + घन । न्यङ्ा- 
दिलात् कुत्वम् । ) द्द्रम् । इ्व्यमरः ।१।८।२॥ 
नौका। चलम् । इति मेदिनौ॥ के, ३२ ॥ 

तोकः, पु, ( खच् +म् । ) क्रयमेदः । दौपनिः। 

इति मेदिनौ । के, ६१ ॥ ( यथा, ऋग्वे । ३। 
६।अ। 

५दिवश्िदाते रुचयुन्त रोकाः 

“तै रोकाख्वदौया दौप्तयः ।* इति तद्भाष्ये 
सावणः; ॥*)} 

रोगः, ए, { रु्यतेनेनेति ! रोजनमिति वा। 
रुज +- चज । यदा, रजतौति । रुज +- ̂“पद्- 
रुजविशशस्यश्रो घण. ।“ ३।३।१६ । इति कर्तैरि 
चण् ।) कुष्टौषधम् । इति मेदिगौ । गे, २३॥ 
देदभङ्गकारकः । तत्पथायः। सुक् २८ रुला ३ 
उपतापः ४ शाधि; ५ गदः ६ आमयः 9। 
इव्यमरः । २।९।५१॥ अपाटव; = अमः 
च्ातङ्कः १० भयः ११ उपवातः १२ भङ्ग; १३ 
च्पर्निः; १४ तमोविकारः १५ सानि; १६ चयः 
ॐ अनाच्नेवः १८ र्टलयु्ट्य; १६ । इति राज- 
निषेरटः; ॥ कमः २० इति जटाधरः + मान्यम् 
२९ आकल्पम् २८ । इति हेमचन्द्रः ॥ #॥ 

अस्य निदानादियया,- 
धन्वन्तरिरुवाच । 

“सब्वेरोगनिदानख् वच्छ सुश्चुत त्वतः । 
आज्रेयायेमनिवरेययापूमसदौरितम् ॥ 
रोगः पामा ज्वरो द्ाधिविकारो दुट्मामचवः 

यच््ातङ्कगदावाधाः शन्दाः पथायवादिनः 

निदानं पूसत्प्राणि रूपाणण पश्रयस्तथा । 
खंप्रापरञ्चति विज्ञानं रोगाणां प्चधा छछतम् + 

निमिद्ेलादतनप्रययोदयानकारणेः । 
निदानमाहुः पाच; परामूपं बेन लच्छते । 
उत्पितृसुरामयो दोषविश्रेषिणाणधिष्ितः॥ 

लिङ्गमव्यक्तसस्यत्वात् याधौनां तट्यथातथम् । 

तदेव यक्ततां यातं रूपमिव्यभिधौग्रते ॥ 

संस्थानं अञ्जनं लिङ्ग लच्चणं चिद्धमाल्लति;। 
देतु खाधिविपय्यस्तं विपथस्ता्धकारिणाम् ॥ 
च्ौषधघान्नविडाराणां उपयोगं सुखावदम् । 
विद्यादुपशयं याध; स छि खात्मममिति छतः ॥ 

विपरौतोभ्नुपश्यो याधिसाल्मयाभिषं जित; । 
यथा टेन दोषेण तथा चाल्मविखपेता ॥ 
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निडत्तिरामवस्यासौ संप्राप्नि्जातिरागतिः । 
संस्यएविकल्य प्राधान्यवलकालविशषतः॥ 

ख भिद्यते यथात्रैव संस्यन्तेरौ ज्वरा इति । 
दोषाणां समवेतानां विकल्यांशांश्कल्यना ॥ 

स्वातन्त्र पारतन््रयाभ्यां याचे; प्राधान्दमादिशेत्। 
देत्वादिकात् स्लपवयवेवेलाबविप्रोघणम् ॥ 

नक्तं दिनत्तैसुक्तांशवयाधिकालो यथा मलम्। 

इति प्रोक्तो निदानाधः ख ासेनोपदेच्छते । 
सव्वेषामेद रोगाणां निदानं क्पिता मलाः; ॥ 

कषन््रकोपस्य तु परोक्तं विविधा्ितसेवनम् । 

अदितच्तिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदादतः॥ 
तिक्तोषसकषायान्नरूक्ताप्रमितभोजनः 

गवनोदौरगनिशजागराद्यचभाष्रणेः॥ 

क्रियाभियोगभौ्नोकचिन्तायायाममेथनः;। 

मीद्राह्ोराचभुक्तान्ते प्रकुप्यति समोरणः 
पित्तं कद्म्बतीच्णोव्णकटक्रोघविदाह्िभिः। 
श्ररच्मध्याह्ूराचां विदा हसमयेषु च ॥ 
स्वादन्लवण सिग्धगु रभिष्यन्दि शरौ तलो; । 
आस्याखप्रसुखानीवदिवाखप्रादिठइरीः ॥ 
प्रच्छदेनादायोगेन सक्तमाच्वखन्तयोः । 
पूववा पूञराचरे च रइद्मा वच्यामि शङुरान् । 
सिश्रीभावात् खमस्त।नां सत्रिपातस्तथा पुन; । 
सङ्ोर्णाजोयोविधमविरुडाध्यश्नादिभिः॥ 
दापन्नमद्यएानौयश्वव्कग्राकासग्धलकेः 
पिण्याकग्डद्यवसरापू(तशुष्कलषामितैः ॥ 
दोषत्रयकरेसतेश्तेस्तथात्रपरिवतैतः। 
ऋतोद्ष्टात् एुरोवातात् वियद्ावै श विज्जवात् ॥ 
दुटामात्रैरति्चश्रयदेजेन्मकते पौडनात् । 
भिश्यायोगाश्च विविधात् पापानाख् निषेव 

दखात् ॥ 

श्चं प्रसते षम्यात्तथा मिश्योप्वारतः । 
प्रतिरोगमिति क्र्वा रोगविध्यनुगामिनः । 

स्सायनौं प्रपद्याशु दोषा देद्धे षिकुनते ॥* 
इति गारुडे. सव्धरोगनिदानं १५९ अध्यायः ॥ 

रोगविशरेषाणां आओौषधानि मारुड ९८६।१६.०। 
१६.१९ । २६२ । १६३ । १६४ । १६५ । १६६ । 

१६ॐ । १६८ । ९६६ अध्यायेखु द्वयानि ॥ 

सव्यरोगरपेव्यवकवव्व् तत्रैव २०० अध्याये 
द्रष्टम् ॥ #॥ अपित्त। 

“जनकः खव्व॑रोगाणां दुर्वारो ङारूणो ज्वर; । 

शशिवभक्तश्च योगो च स रव विकृतालतिः ॥ 
भौमख्जिपादच््िशिराः षडयजो नवलोचनः। 

भस्मप्रहरणो रौद्रः कालान्तकयमोपमः १ 
मन्दाभिस्तस्य जनको मन्दासेजेनकास्त्रयः । 
पित्तश्चश्रलमौराच्च प्राणिनां दुःखदायकाः ॥ 
वाञ्चन; पित्तजद्यैवश्ंश्रजख तथेव च । 
च्चरमेदाख्च चिविधाञखतुथेख चिदोघजः 
पाठकः कामलः कुषः शोधः न्नौदह्ा च श्ूलकः 
ज्वरातिखारग्रहणोकाशव्रगदलोौमकाः 

मजलच्छरख गुख्यश्च रक्तदोषविकारकः। 
अरिश्रो मेदनः कुल्लो गोदख गलगणकः ॥ 

भ्रमरौ सन्निपातश्च विद्धचौ दारुण्य सति। 

रोगः 
रुषां मेदप्रभेरेन चतुःषटटिरुजः ख्छताः 

्टगकन्धासुताश्चेते जरा तस्याख कन्धका । 

जरा च अ्राठढभिः साद शश्वटूभ्मति भ्रूतलम् ॥ 

रते चो पायवेत्तारं न गच्छन्ति च संयुतम् । 

पलायन्ते च तं इदा परैनतेयमिवोरगाः ॥#॥ 
च्चन्ुजलख् यायाम; पाद्ाधस्तेलसेवनम् । 
कखतलं खह्धितेल जराद्याधिविजाशकम् ॥ 

वसन्ते भ्रमणं वद्भिसेवाखवन्नं करोति चः। 
बालाष्च सेवते काले जरा तं नोपगच्छति ॥ 

खातश्रौतोदकचखायौ सेवति वन्दनद्रवम् । 
नोपयाति जरा त्ख निदाधेएनिलसेविनम्॥ 

प्राडडष्णोदकस्ञायौ घनतोयं न सेवैते । 
समये च समाहार चरातं नोपगच्छति ४ 

श्ररद्रौदरं न णुक्ञाति भ्नमशं तच्च वजंयेत् । 
खातच्ञायौ समाहारौ जरा तं नोपतिति ॥ 

खातखखायी च हेमन्ते काले बद्धं निषेवते । 

सक्तं नवाच्रसष्यश्च जरा तं नोपगच्छति ॥ 
शिशिरे शुकवद्धिख नवोष्णान्नख सेवते । 
य रखवोष्योदकक्लञायौ जरा तं नोपगच्छति ॥ 

चद्योमांसं नवात्र बाला सी ्तोरभोजणनम् ६ 

त्च सेवते यो {इ जरातं नोपगच्छति ॥ 
सडक्तं सदन्न' तका ढष्णायां पौयते जलम् 
नियं सेङक्त च ताम्बृलं जरा तं नोपगच्छति ॥ 
द्धि हैंवङ्गवौनश्च मवनोतं तथा सुभम् । 
नियं ाद्क्ते संयमौ यो जरातं नैव गच्छति ॥ 
शुष्कं च्छियो उद्वा बालाकं तरुणं दधि । 
संसेवन्तं जरा याति प्रद्ृष्टा भनाटमिः स्ट ॥ 

रतौ ये दधि खेवन्ते पुश्चलौष् रजस्वलाम् । 
तसुपैति जरा छृष्टा भाभिः; सदह सुन्दरि ! ४ 
रजखला च कुलटा चावौरा जारदूतिका। 
खूद्रयालकपन्नौ या ऋतुषहौनाश्च या सति ! ॥ 
यो डि ताक्वामन्रभोजौ बह्चहव्यां लमेत्त खः 

तैन पापेन साद्व सा जरा तस्तुपगच्छति + 

पापानां याधिभिः साह्न मित्रता सन्ततं ध्रुवम् । 

पापं याधिजरावौजं विघ्रकीजच्च निश्चितम् ४ 

पापेन जायते दयाधिः पापेन जायते जरा। 

पापेन जायते देन्धं दुःखं शोकं भयं कलिः ॥ 
ल्नात् पापं महावैरं दोषवबोनममङ्गलम् । 
भारते सन्ततं सन्तो नाचरन्ति भयातुराः ॥ 

स्वधम्मां चारयुक्त्च दोश्वितं इरिसेवकम् । 

शुरुदेवातिथौ ना भक्तं सक्तं तपःसु च # 
व्रतोपवाखञुक्तश्च खदा तौधेनिषैविशम् । 
पापा वन्ति तं इष्टा प्रेगतेवमिवोरगाः ॥ 
रखुतान् जरा न सेवेत याधिसद्ख दुष्लंयः । 
सवे बोध्यमखमये काटे सने य्ोष्यति \ # ॥ 
ज्वरश्च सव्धरोगाणां जनकः कितः सति) 
पित्तञ्चश्रषमौराञ् ज्वरस्य चनकास््रयः ॥ 
रुते यथा सश्र खयं यान्ति श्व देडिष। 
तमेव विषिधोपायं साध्वि मत्तो निश्रामय॥ 
च्ुधि जाच्चल्यमानायामाहाराभाव रुव च । 
प्राणिनां जायते पित्तं चक्रो च मखिपूरके + 
तालं विखफलं सेका जलपानखख सतृणम् । 



रोगः 
तदेव तु भवेत् पित्तं सद्यःप्राण्डरं परम् 1 

लपोदङष्ध शरदि भाद्र तिक्तं विशरोषतः। 
देउगरस्तश्चयो मुरक्तं पित्तं तस्य प्रजायते ॥ 

सश्रकर् धन्धाक पिष्ट श्रौतोदकान्वितम् 

चणकं सव्वेगयश्च दधथितक्रविवच्नितम् ॥ 

विल्वतालफलं पक" सव्वमश्वारमेव च ॥ 

च्ाद्रकं सुडयुष्च तिलपिष्टं सशकंरम् ॥” 
चअक्तारस्थाने रोत्तवमिति च पाठः| 
“पित्तच्तयकरं सदो बलपुष्टिप्रद् ५रम्। 

पित्तनाशब्च तद्वोलसुक्तमन्यं निबोघमे॥ 

भोजनावन्तरं खानं जलपानं विना दषा। 
तिलतैलं च्लिग्धतेलं च्िग्धमामलकी द्रवम् ॥ 
पय्यं षितान्न तक्र पकरम्भाफल द्धि । 

छायाम्बश्करातोयं सुल्िग्धस्यलसेवेनम् ॥ 

नारिङरलोदक रूच्ष्ञानं प्यं पितं जलम् । 
तरुसुञ्जपकफलं सुपककवःटीफलम् । 
खातचख्नच् वर्षासु लकं दद्मकारणम् | 
व्रह्यरन्धं च तज्जन्म मद्दोयविनाश्नम्॥ 

वद्िस्वदं श्टष्टिभङ्ख पक्त तेलं विश्रोषकम् । 

मणं सुष्कभच्चख शुष्कपकष्टरोतकौ ॥ 
पिखारकमपकञ्च रस्भाफलमपक्कम् । 

वेश्रवारसिन्धुवारमनाहारमपानकम्॥ 
सष्टलं रोचनाचण सदतं सुष्कश्रकंरम् । 
मरौचं पिप्पलोशुष्कमाद्रेकं जोरकं मधु॥ 
दयाण्येतानि गन्धव्ि सदयः प्रहराणि च। 
बलपुष्टिकरार्ये वायुबोजं निशामय ॥ 

भोजनानन्तरं खद्यो गमनं घावनं तथा। 

दटेदनं वद्भितापच्च शश्वद्थमणसेधुनम् ॥ 
ठडस्त्रौगमन्येव मनःसन्तापरव च। 
अतिरूचमनाडार युद्धं कलदमेव चच ॥ 

कटुवाक्यं भयं शोकः केवलं वायुकारणम् । 

आ स्तास्यचक्रो तच्जन्म निशामय तदौघधम् ॥ 
पक्ररम्भाफलख्येव सबौजं सकरोदकम् । 
नारिकेलोदकष्येव सटासूक्रं सुमिख्कम् ॥ 

माद्दिषं दधि भिश्ष् केवलं वाखग्रकरम्। ` 
रुद्यःपन्धषितान्र्च सौवौर ्रौतलोदकम् ॥ 

पकतेलविोषश्च तिलतेलखख केवलम् । 

लाङ्गलौतालखन् रसुस्तमामलकोद्रवम् ॥ 

ध्रीतलोष्णोदकस््रानं सुखिग्धचन्दनद्रवम् । 

स्तिग्धपद्यपचतल्यं सुखिग्धवयजन!निलः ॥ 
खुतत्तं कथितं वल्छे ! सद्यो वातप्रणाश्नम् !#; 

वायव्छिविघा; पलः कीश्रसन्ताघकामजाः॥ 
दाधिसंघञ्च कथितस्तन्त्राणि विविधानि चच । 

तानि खाधिप्रणाश्चाय कछंतानि सद्धिरेव च ॥ 

तन्त्रारयेतानि खनाणि याधिन्तयकराणि च। 

रसायनाद्यो चेष्ठ चोपायश्च सुदल भः ॥ 
न श्रक्तः कथितु' साध्वि याथाथ्यं वत्सरेण च। 
तेषाख् सर्यतन््राणं कतार्थानां विचन्तस; ॥” 

इति ब्र्मवेवर्ते ब्रह्मे १६ ध्यायः ॥ 
पय दयाधिलच्णम् । तच वागभटः। 

^ सोगस्तु दोषवेधम्यं दोष श्रान्यमरोगता । 

रोग दुःखच्य दातारो ज्वरप्रश्तयो हि ते॥ 

श८म्ट् 

रोगः 
ते च स्वाभाविका; केचित् केचिद्ागन्तवः 

खलाः । 
मानसाः केचिद्ास्याताः कथिताः केपि 

कायिका; ॥* 

तत्र खाभाविका, ए्रौरखभावादेव जाता; 1 
च्तुत्पिपासासुषृषाजागरान्टद्युषन्टतयः ॥ अथवा 

खस्य भावादुत्पत्त्नाता; खवाभाविकाः सजा 
इति यावत् । तेच जन्मान्धादयः। अग 

न्तवोएभिघातादिजनिताः। अथवा जन्सोत्तर- 

भाविनः। मानसा; कामक्रोधलोभमोदहभया- 

भिमानरेन्धपेशुन्यविषादेर्षाङयामात्सयीप्रश्ट- 
तयः । अथवा उन्मादापसनारखच्छाश्रमतमः- 
स्धएसप्रश्टतयः। कायिकाः पाण्डरोगप्र्टतयः॥ 

^कम्मना; कथिताः के चिदोषजा; सन्ति चापरे। 

कम्भदोषोद्धवाखान्यं याधयस्त्िविधा, छता ॥” 
तच कमजा वयाधय;। यत् प्राक्तनं दुष्कम्भ- 

प्रबलं दयाधिरू्पं केवलं भोगनाश्यं प्रायश्चित्त 

नाश्य वा ततो जाता; नतु इष्टवातादिदोधैख 
जनिताः । तथा| 

“याशाद्टनतु निर्णौता यथाद्याधि च्विकित्- 
सिताः 

नश्मं यान्तिये रोगास्ते जेयाः कम्भजा वुधैः ॥” 
दोषजाः मिथ्यादहारविद्धारप्रकुपितवातपित्त- 
कफजाः ॥ #॥ ननु मिथ्याहारविद्धारिणामपि 

प्राक्तनसुकनेन नेरुज्यं डश्चत एव ततो दोषले- 
प्वपि प्राक्तनकर्मनेव कारणं तत् कथं दोषला 
&ति। उच्यते । दोषजेष्वपि वस्तुत च्ादिकारणं 
इ्ष्कम्मे वत्तेत ख्व किन्तु तच मिश्याहार- 
विद्धारभरूषिता दोषा इेतवो दश्यत इति दोषना 
इलयुच्यत इति समाधि; ॥ # ॥ कम्नदोषोद्धवाः। 

^सल्यदोषो गरौयां सस्ते ज्या; कदोषलना, ।> 

अच्र कारणं दष्कम्नेप्रबलं यतो दोषाल्पत्वे४पि 
ाधेगे रोयस्तः तत्कम्भच्चवादेव ोखं भवति । 

दोषास्तु खल्या अपि निदानल्वेनोक्ता उश्यन्त 
रखुवेति । दोषाणां कारणन्तु मन्यत इति कम्म- 
दोषोद्धवाः 

«“कन्भचयात् कम्भछछता दोधजाः खखभेषः । 
कम्मदोषोद्धवा यान्ति कमादोषच्तयात् चवम् ॥” 
दोषजाः ख्स्वभेषजेरिति दोषलेव्वादिकारणं 
दुष्कम्मे तद्धेषजाथेद्रद्यत्षयादिज नतदुःखभोगेन 
कटुतिक्तकषायादद्द्यभच्चणादिजनितडःखभो- 
गेन च चयं याति। श्रोषादर्डेतवो दोषास्ते 
स्वस्ठभेषमै; चयं यान्तौद्यधैः । 
साध्या याप्या असाध्याख्च दयाधयस्तिविधाः 

ख्छता;। 

स॒खसाध्यः कषटसाध्यो हिविधः साध्य उच्यते ॥* 
याप्यलच्चणमाद । 
“यापनौयन्तु तं विद्यात् क्रियां धारयते हि तम् । 

क्रियायान्तु निठत्तायां सद्यो यञ्च विनश्यति ॥ 

प्राप्ता क्रिया धारयति सुखिनं प्राप्यमातुरम्। 

प्रप्रतिष्यदिवागारं स्तम्भो येन योजितः ॥ 
खाध्या वाप्यत्मायन्ति वाप्याच्चासाध्यतां तथा। 

रोगः 
घ्रन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणामक्रिवावताम् \* 
क्रियावतां चिक्ित्यारदतानाम् ॥ # ॥ 

अथोपद्रवलन्तम् । 

“रोगारम्भकदोषस्य प्रको पाद्पजायते ) 

योण््धो विकारः ख बुधेरुपद्रव इद्ोदित; ॥* 
अधारिष्टस्य लच्चण्मादह, 

“रोगिणो मरणं यस1दवप्यम्भावि लच्यते, 
तल्लच्चयमरिष्टं स्याद्रिृख्चापि तदुच्यते ॥ 

अथ रोगस्य चिकित्छालच्तणमाइ । 
“या क्रिया याधिहरणौ सा चिकितृसा निग- 

द्यते । 

दोषधातुमलानां या खाभ्यक्लत् सैव रोगत ४५ 
किया कम्म। वयाधिद्धियतेम्नचेति वाधि 

इरण । करणाधिकरणयोखेति खचेख करयार्यं 
ष्टृट् । तथाच। 
“याभिः; क्रियाभि्जायन्ते शरौरे धातवः समाः। 
सा चिकितृखा विकाराणां कम्म तद्भिषजां 

मतम् ॥ 
या द्युदौरे शमयति नान्छं याधिं करोति च ! 
साक्रियानतुया याधिं इरव्यन्धसुदौरयेत् ॥* 

क्रियाच चिकित्ा। तथा चामरसिंहः 

^च्यारम्भो निष्कतिः शिचा पूजनं संप्रधारणम्। 

उपाय कम्म चेष्टा च चिकित्छा च नव क्रियाः, 
इति ॥५॥ 

व्यथं चिकित्छाविध्युपदेशः । 
^जातमाचश्ि कित्षः स्यान्नोपेच्योल्यतया गदः। 
वद्भिश्च विपेसतुल्यः खल्यो?पि विकरोद्यसौ ॥ 
रोगमादौ परौच्चेत ततोगनन्तरमोषधम् । 
ततः कन्न भिषक् पञ्चात् ज्नानधृन्ने माचरेत् ॥ 
अयमथः । भिषक् अदौ रोगं परौच्धेत वित्ता- 
स्थेत् । ततोग्नन्तरं चौषधं विचारयेत् । ततः 
पञ्चात् रोगौषधरविचारानन्तरं ज्ञानपून्वे साव 
धानोनतु अवन्नया कम्म श्ठिकितृसामौषध- 
दानादिरूपं समाचरेदिव्ययेः ॥ #॥ रोगाज्ञाने 
चिकितृसाकरये दोषमादइ। 
“यस्तु रोगमविन्नाय कम्भाण्यारभते भिषक् । 
अपोषधविधानन्नस्तस्य सिद्धियेड च्छया ॥ 
यड छ्य! खेरितया सिदिभेवति नापि भवतौ- 
व्यथे; । अन्यच्च । 
“पौषधं केवलं कत्तं" यो जानाति न चामयम्। 
वेद्यकम्भस चेत् कुग्ादधमद्ेति राजत; ॥*॥ 
रोगच्चाने भेषलान्नाने दोषमाह । 
“यस्तु केवलरोगज्ञो भेषलेष्ववि च्चणः । 
तं वेदां प्राप्य रोगौ स्यादूयथा नौ््राविकं 

विना॥” 

नाविकं कर्णधारः विना यथा नौ; सङ्कटे प्रतति 
तथा रोगौव्यथेः । अन्यच । 
“वस्तु केवल शास्त्न्ञ; क्रियाखकुशलो भिषक् । 

ख सुद्धव्यातुरं प्राप्य भौरुः शस्त्रीव चाहवम् ॥* 

रोगौषधयोन्नाने गुणमाह । 
“यस्तु रोगविश्चेषन्चः सन्मेषज्यको विदः । 
देशकाल विभागद्वस्तस्य सिद्धिने संश्रयः॥ 
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रोगः 
आदावन्ते रुजां ताने प्रयतेत चिकित्यकः। 
भेषजानां विधानेभ्य तत; कुखाचिर्किल्सितम्॥* 

चिकित्सितमिद्यत्र भावै क्तः। इति भाव- 

प्रकाशे पून्ेखण्डः॥ #॥ अथ येन रोगाणां 
ज्ञानं स्यात्तत्तदादह। 

“^ेतुस्तदनु संप्राप: पून्वरूपख्च लच्तणम् । 
तयैवोपशयः प्रच रोगविन्ञानदहेतव; ॥” 
तच इहेतोलैच्त णमह । 

“यत्त॒ न स्याद्िना येन तस्य तदवेतुरुच्यते । 
शास्त्र संयवदहाराय तत्प्श्धायान् प्रवच्छमे ५ 
निदानं कारणं हेतुन्निमित्तश्च निबन्धनम् । 
ऋलमायतनं तत्त प्रल्ययोऽपि निगदाते ।” 

तत्र हेतुयाधौनां जानाय हेतुयेथा । वर्षा- 
रूचश्रमष्िमानश्रनातिमै थुनश्रोकन्वन्ताभया- 
दयो वातप्रकोपरदेतवो वातजान् दाधौद् बोघ- 
यन्ति। शरत्कद्स्नोष्णतौच्छक्रोधटषा्तुधाभि- 
चातादयः; पित्तप्रकोपडेतवः; पित्तजान् वयाघौन् 
बोधयन्ति। वसन्तमधुरच्िग्धश्ौतादयः कफ 
प्रकोपदेतवः कफजान् द्ाघौन् बोधयन्ति ॥#।॥ 

अथ संप्राप्रले्तणमाह। 
“यथा दुष्टेन दोषिण यथा चानुविसपैता । 
उत्पत्तर्बामयस्यासौ संप्रापिर्व्नातिरागतिः ॥” 
यथा इन दोषेण यथा कारणमेदेन देन 
दोषेण । यथा ̀चानुविखपंता अनेकधा दोषाणां 
विसपेणब्धड़धस्तिख्धगादिगतिमेदेन । तथाच 
विखपेता आमयस्य या उत्पत्तिः असौ 
संप्राप्निः। शास्त्र यवडाराय संप्राप; पथाया- 
वाह जातिरागतिरिति। संप्रा्रौपाधिक- 
मेद्ानादइ। 

«“संख्याविकल्यप्राधान्यवलकालविग्नोषतः। 

खा भिदते यथात्रैव वच्छन्त्टौ ज्वरा इति ॥” 
संस्यादिरत्पा ये विश्नोषास्तेभ्यः सा संप्राप्नि- 

भिद्यते मेदवतौ क्रियते दव्य; । त्र संख्यां 
विड्णोति। वचा च्वरोण़ट्धा अतौसारः षड़्- 
विध इव्यादि। विकल्पं विदणोति। दोषाणां 
समवेतानां विकल्योठशांशकल्पना। सम- 

वेतानां सखसदितानां दोषाणां अंशांशकल्यना 

इौनमध्याधिकमेरर्भागकल्यना विकल्पः ॥ % ॥ 
प्राधाच्चं विटणोति। 

^खातन्त्रयपारतच्यभ्यां याधेः प्राधान्यमादि- 

श्रत् । 
चाधेः खातन्त्रोण प्राधान्यं पारतन््राणाप्राघा- 

न्धश्च वदेदि्यधैः। यथा स्वतन्त्रस्य ज्वरस्य 
प्रा्टाच्वं ज्वराधौनानां श्ासादौनामप्राघा- 

न्धम् ॥ # ॥ वलं विदटणोति। 

^ देत्वादिकातु खा दयपेव्नलावलविगरे्रणम् ।» 
अत्रापि याचेरि्नुवत्तते। हेत्वादेः डेतुपून्व- 

रूपाणां कात् खयन साकद्येन । अवयवे; रक- 
देशेन । व्याघेञ्जलाबलयोविग्रोषणं विग्रेष- 

बोधः ॥ #॥ कालं विटरणोति। 
“नक्तं दिन्तमुक्ता श्री याधिकालो यथाबलम् ।” 
नक्तमनच्ताययं रानिवाचकम् । एतेनैतदुक्तं 

१८३ 
रोगः 

य्जिन्नक्तादेरंे यस्य दोषस्य प्रकोप उक्तोएस्ति 

सो?"शस्तदोषजस्य याधः काल दव्यधे; । 
नक्तादेरणेष वातादिप्रकोप उक्तो वागभटेन। 
^ते यापिनोऽपि इत्राभ्योरधोमध्योडंसं श्वाः । 
वयोग्होरालिसुक्तानामन्तमध्यादिगा; कमात्॥” 

ति ॥ 

ते वातपित्तकफाः । ऋतुषु वातादिकोपो वथा, 

“वसु शिशिरे वायु; पित्तं शरदि उद्मके। 

वखन्ते तु कफः कुष्येदेषा प्रछतिरा्तैवौ ॥*#॥ 
संप्राप्नियाधौनां ज्ञानाय हेतुयेधा । भिथ्या- 

हार विद्छारकुपितवाताद्यामाश्यगमनरसदूषण- 

कोषासिवह्िनिरसनकरू्पं ज्वरोतृपत्तिप्रकार 
बोघयति तथा दयाधौनां संख्यादोषांशांग- 
कश्यनापराधान्यवलकालांश्च बोधयति) तष 

तानेषु वचिकितसाविद्राषः;ः स्यात् ॥ #॥ अथय 

पूब्वेरूपरस्य लचरामाद । 

पूरूपन्तु तद्येन विद्याद्धाविनमामयम् । 
सामान्यच्च विशिष्च्च दिविधं तदु दातम् । 

खामान्धं तच दोषाणां विश्रोतैरनधिष्ितम् । 
विश्चिषटमषह्वयक्तं स्यात् विरोमे समन्वितम् ॥” 
दोषाणां विद्चेषाः जम्भातिश्रयनेत्रदाहामि- 

मान्यादय; । तच पून्वरूपं व्याधीनां ज्ञानाय 
हेतुयेधः । रमादयो भाविनं ज्वरं बोधयन्ति । 
चअथयव्वतं रव श्रमादयोऽतिश्रयितजुम्भायुक्ता 

भाविनं वातच्वरं नेचदाष्युक्ताः भाविनं पित्त- 
ज्वरं वद्भिमान्ययुक्ता भाविनं इध्रल्वरं बोध- 
यन्ति॥ #॥ अथ लच्तण्स्य लत्तण्माइ। 

५पून्वरूपं विशिष्टं यददाक्तं तक्ष्तणं च्छम् । 
संस्थानं लिङ्ग चिद च अञ्जनं रूपमाछतिः॥* 

दिगि पून्नरूपं दईेषट््यक्तं रूपं तदेवे सम्य 
ग्बाक्तं लच्चणं स्तम् ! तज शास्ते यवद्दाराय 
प्रथायानाह चंस्थानप्िव्यादि। लच्चेणं याधे- 

जानाय हेतुयेथा। खेदावरोधः खन्तापः 
सव्याङ्गयदणण्च युगपरेतल्नच्चणं ज्वरं वोध- 

यति ॥#॥ अथोप्रशयस्य लच्तणमाह। 
“व्यौ षधाच्रविद्धाराणासुपयोगं सुखावहम् । 
कृणासुपश्रयं विव्यात् स हि साल्यमिति ख्तः॥” 

तच्च वातस्योपश्चयमाद । 
५मधुरलवणसास्स्िग्धनस्योवानिद्रा- 

गुखुरुतचकरवस्तिखदसंमहनानि। 
दहनजलदश्राषाभ्यङ्गसन्तपेणानि 
परककपितपवमानं श्रान्तमेतानि क्थः ॥” 

अथय पित्तस्योपशयमादह । 
^[तक्तखादुकषावश्रौतपवनच्छायानिश्रावौलन- 

च्योत्खराभूरुहयन््रवारिजलद्च््ोगाचरसंस्य- 

शनम् । 
सपि; च्तौरविरकषेकरुधिरखावप्रदेदादिकं 
पानाद्धारविद्धारमेषजमिदं पित्तं प्रशान्ति 

नयेत् ॥* 

अथ कफस्योपश्रयमाइ। 
“रूच्चचारकषायतिक्तकटुकयायामनिष्टौवनं 
धूमादुष्य्ररोषिरेकवमनं खेदो पवासादिकम् । 

रोगः 
ड् घाताध्वनियुद्वजागरनलक्रौड्ाङ्गनासेवनं 

पानादह्ारविहारमेषजमिद्ं ्राणसुमरं हरेत्॥ 
जलक्रौड़ा कथं कपरं इरति तदा । जल- 

क्रौडाजनितररद्यनावरुह्देहोद्ा पङ्लिप्र- 
पाकामिरिवोयो भूत्वा कफं शोषयति इति 
समाधिः ।#1 उपश्रयो याचेन्नानाय ेत््यदुक्तं 
चरकेण । गृएलिङ्गं सङ्ोणेलचणच्च याधिसुप- 

श्रयानुपश्रयाभ्यां परौचचेतेति। तथा च सुशुते । 
५“अभ्यज्गखदनसरदेविकारो वातिको.न यः । 
शाभ्यत्तत्च तु विज्ञेयं रक्तमाच्राच्ति टूधितम्॥ 
स्वेषामेव रोगानां निदानं कुपिता मला; । 

तत्रकोपस्य तु पोक्तं विविधाहितसेवनम् ॥” 
सर्जषां रोगानां निदानं सन्रि््टं कारणम् । 
कुपिता; खदेतुदृष्ाः) मला बातपित्तकफा 

रुवेयन्वयः । तथा च दागमभटः । दोषा खद 
दच्ंषां शोगाणानेककारणमिलि । नत्वागन्बुज- 
वाधि यभिचारः; स्यात् । सत्र तच्रा्यत्पत्ता- 

नन्तरं दोषप्रको पस्यावश्यं भावित्वात्! उत्पन्न 
 द्रद्येषुं गुखयो गस्येव । इति भावप्रकाश; ॥ # ॥ 
पापजरोगा यधा । श्रातातपौयकम्भविपाके । 
^क्ुहषख राजयच्छा च प्रमदो हण तथा । 

मच लच्छ्राष्सरोकाशा अतिसारभगन्दरौ ॥ 
दुश्त्रणं गण्डमाला पचचाघातोग्त्िनाश्रनम् । 

दद्येवमादयो रोगा महापापोद्धवाः च्छता; । 

जलोदरयज्षत॒क्लीदश्ूलरोगत्रणानि च । 

श्वासाजोगेज्वरच्छटिंभममोहगलयहाः । 
रक्तान्वुदविसर्पादया उपपरापोद्धवा गदाः ॥ 
दछावतानकल्िचवपुःकम्यविन्वचिक्ः। 

वस्मौकपुरड रौकाद्या रोगा; पापससुद्ध वाः ॥” 
तथा। 
“अश्रेय बृणां रोगा अतिपापाद्धवन्ति दि । 
न्धे च वह्धा रोगा जायन्ते रोगसङ्करा; । 
उच्यम्ते हि निदानानि प्रायश्चित्तानि च 

क्रमात् ॥” 

सत्वरोगनाशकदानं वथा । डेमादिटतदान- 

खर्छ भगवदाक्यम् । 

^सुवणेदानं सर्वेषां रोगाणां नाशकारणम् । 
तसात् सबेप्रयद्नन कर्चदयं कमलोद्धव ॥* 

इति मलमासतत्वम् ॥ # ॥ 

अथारोग्य्लानदिनम्। तत्र तिधयो रिक्ताः 
प्रश्ताः। दशमौप्रतिपद्दितौयाचयोदग्रौ- 

पश्चमोभिन्ना सध्यमाः । तत्र नक्तचायि । खातौ- 
अवणाधनिषाश्रतमभिषान्येाइस्तापुष्यपून्वा- 
षापरापून्वफल गुनौ पून्वभाद्रपन्मघाभरणेग्टग- 

भिसांखि । तच्च वार्\; क्रराः। तच्च योगो यतौ- 
पातः;। अश्रोभनख्न्ेः। लसापेत्तया केन्द्रेषु 

पापग्रहः । इति ज्योतिस्तत्वम् ॥ अपि च्व । 

^चन्दराशुद्धौ यतौपाते भौमाकंश्रनिवासरे । 
व्रणस॒क्तो याधिस॒क्तः शशः च्लानं समाचरेत् ॥ 

पूव्वाच्रयमघाश्चषा भरण लत्तिका तथा । 
अद्रायाख तिथौ रिक्तं चारोग्य्लानमाचरेत्॥” 

इति श्योति;खारसंग्रड; ॥ 



रोग 
रोगघ्नं, कलौ, (रोगं इन्तोति। इन~+टक् |) 

च्यौषधम् । इति वद्यकम् । रोगनाश्रके, चि 1 
( च्ियां डप् । यथा, सुशुते । १। ४8 । 
५“चिषला सव्वरोगन्नौ चिभागह्तस्धच्छिता ॥*) 

रोगभर; चौ, ( रोगाणां भू; स्थानं याधिमन्दिर- 
त्वात् । ) श्रौरम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

रोगराचः, पु, ( रोगाणं राजा! टच् |) राज- 

यच्छा। इति राजनिषेरटः ॥ ( यधा, 
इति याधिसष्डइस्य रोगराजस्य हेतुजम् । 

रूपमेकादशविधं हेतुखोक्त्चतुविधः ॥” 
ति चरके चिकितृसास्थाने 5 अध्यायः ॥) 

रोगलच्षणं, क्तौ, (रोगाणां लच्चखम् ।) निदानम् । 
इति राजनिषेणटः ॥ 

रोगश्ान्तकः, प, ( रोगान् श्ाज्तयतौति। 
शान्ति + खल् । ) वेद्यः । इति शन्द चन्द्रिका ॥ 

रोगश्िला, च्छ, ( रोगाय रोगनिरृत्तये शिला ।) 
मनःश्रिला। इति राजनिषेण्टः ॥ ( विवरण- 
मस्या मनःश्िलाश्न्दे वि्गेयम् ॥ ) 

रोग्श्चिल्पौ, [न् ] प, ( रोगे श्िख्पौव।) ठच्च 

षिश्रेषः। इति. जटाधर;॥ शरालु इति 
भाषा॥ ` 

रोगखष्ठः, प, (रोगे अष्टः) ज्वर; । एति 
राजनिघर्टः ॥ 

रोग, ज्ञौ, ( रोगान् इन्तौति। इन् +डः । ) 
चऋौयधम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

रोगहरद्रयं, कौ, ( रोगदरं रोगनाश्कं द्रदयम् ।) 
रोगनाशकवस्तु । यथा,-- 

धन्वन्तरिरुवाच । 

५द्रञ्याणि मधुरादौनि वच्छे रोगदराण्यदम् । 
्ालिबचटकगोधमच्चौर ख्व तथा मधु ॥ 
मच्जाश्टङ्गाटकयवकशनारुकगोचुरम् । 
गम्भारी पौष्करं बोजं द्राच्चा खच्ंरकं वला \ 
नारिकेचेत्तात्मगुप्रा बिदारौ च पिवालकम् । 
मधुकं तालङ्द्माख सख्योएयं मधुरो गणः । 

च्छ{दाडप्रशमनः षड्न्द्रियप्रसादनः। 
छमिकत् कफछत् उष्य रखको५व्यधं निषेवितः ॥ 
छाखकाश्चास्यमाधुयस्वरघातान्वैदानि च। 
गलगख्द्मोपर्ानि गुडलेपादि कारयेत् \॥ #॥ 

दाङ्मिामलकाम्त्रश्च कपिव्यकरमदंकौ । 
मातुलुङ्गान्ब्रातकच्च बदर तित्तिरौफलम् ॥ 
द्धितक्रं काञ्चिकष्च लकुचं चाग्वैतखम्। 

न्ब) दन्तश्ठायुक्तो जारणः पाचनो रसः॥ 

क्रदनो बातत उष्यो विद्ाद्धौ चानुलोमनः । 
चन्वापखये सेयमानः कुष्यादे दन्तइषेकम् ॥ 

श रौरस्य च र धच्छस्वरकुखठनलद्धवेत् । 
ङ त्रभिन्नत्रणादोनि पाचयव्यभ्िभावतः॥ # ॥ 

खवणादियवच्चार; सव्नेक।दिश्च लावणः । 
श्रोधनः पाचनः कदो. विश्वषखपेणादिलत् ॥ 
मागरोधौ मादेवह्लत् स खकः परिषैवित; | 

गा्कण्डकोट भ्रोफवै वरये जनयेद्रसः । 
रक्तवातं रक्तपित्त पुस्ेन्द्रियर जा[दकम् ॥ # । 

ओोषश्रियु लक देवद च कुटकम् 

| 

१८४ 
रोग 

लवणं जम्वजफलं सुखा गुगगुलुलाङ्गलौ । 

कटको दौपनः शोधी कुष्टकणडकफान्तछ्लत् ॥ 

स्थौल्यालस्वज्ञमिष्रः शुक्रमेदोविरोधनः 
रुकोण््थ सेयमानो भमदाहादिछद्धवेत् 1#1 

छतमालः करीराणि हइरिद्धन््रयवास्तथा। 

स्वादुकरटकषेचाणि इहतीदयण्रह्िनौ ॥ 

गुडत्तौ च द्रवन्तौ च चिटन्मरखकपर्थपि । 

कारवेह्लकरवान्ाकुकरवौरकवासकाः 

रोहिणो श्रह्वपुष्यौ च कर्कोटो वेजयन्तिका। 

जातौ वरुणकं निम्बो ज्यो तिद्मतौ पुनन्नेवा ॥ 
तिक्तो रसश्दनः स्याद्रोचनो दौपनस्तथा। 
शोधनो जरटव्णाप्नो चछाकश्डलतिकाद्जित् 1 
विष्छृचक्ञोदसं रोषे अच्यंस च सेदितः। 
मन्यास्तम्भक्चेपकात्तिशिरःगूलव्रणादिद्धत् ।॥#॥ 
चिफलागश्रह्लकौ ज्व अस्वरास्त्रातवटादि्कम् । 
तिन्द्कं वकुलं प्राकं निष्यावं सुद्िखिकं ॥* 

निष्यावश्याने पाल्या इति कचित् पाठः| 

^कषायो माहको रोपौ स्तम्भनः कोदशोषणः । 
रखुकोप्यये सेयमानो हद्यादय पौडछत् ॥ 
सुखश्नो षज्वराध्वानमन्धास्तम्भादिकारकः ।#। 
रिद्रा कुष्टलवणमेषश्टङ्गोवलाहइयम् ॥ 
कच्छपौ शल्लको पन्नो पुनत्रैवा शतावरौ। 
अममिमन्धो ्रह्मदणटो स्देरेरणकं तथा ॥ 
यवकोलकुलत्धादि कषास्मैदसरूलकम् । 

एथक् समस्तो वातान्तो बङ्पित्तङरस्तया ॥ 
श्रताएवरौ विदारी च वालकोशौर्चन्दनम्। 

ङ्म] व्रटः पिष्यलो च दरौ शल्लको तधा॥ 
कदलौ चोत्प्रलं पद्मसुड्म्नरपटोलकम् । # । 
अथ श्द्रहरो वर्गो दरिद्रा गुडकुषटकम् । 
श्रतपुष्यौ च जातो च योषारधनाकुलौ ।#। 
सपिस्तेलवसामच्छ! खेषु प्रवरः तम् ॥ 
तथाधोच्छतिमेध्ाख्िकाङ्किणां शस्यते उतम् । 
केवलं पत्तिक सरपिंव्वात्िके लवणान्वितम् ॥ 

देयं बङ्कफे वापि योधचचारखमन्वितम् । 
मरन्धौनाङ्ोक्रमिद्च्ममेदोमारुतरोगिषु॥#।॥ 
तैलं लाघवदापएाय क्ररकोषषु देष । 
वातातपाखभावातियायःमन्तौणधातुषु ॥ 

रते कशत्तयाल्चखिवाताटतपरथषु च। 
लथा दग्धा इलथष्टा योनिकम्भा शिरोरुजि ॥ 

उत्तमस्य पलं मात्रा चिभिश्चा दोश मध्यमे । 
जघन्धस्य पलाद्ंन से दकायौषधेषु च ॥ # ॥ 
जलसुषां ते देयं एक् सेके न शस्यते । 
खे पौतितु ठष्णायां पिवेदुष्योदकं नरः ॥ 
वातानुलोमदौप्राभिवच्चैखिग्धसमं मतम् । 

रूचस्य क्यं काथमतिलख्िग्धस्य रूक्षणम् । 
श्यामाककोरदूषाच्रतक्रपिण्याकषष्टिभिः। 
बातञ्चश्मणि बाते वा कफे वा खद् इव्यते।॥ 
न खटयेटतिस्थलरू च ट्व्वलमच्छितान् ॥” 

इति गारुड योगसारे १७७ अध्याव; ॥*#॥ 

न्वन्तरिरुवाच। 

“इततेलादि वच्छयामि श्ण सश्चत रोगनुत् । 
श्र्पुव्यौ वचा सोमा ब्राक्ञौ ज्रक्षसुवच्चैला ॥ 

रोग 
अभया गुडत्तौ चेव अङ्रूषकवाकुत्तौ। 

रतेर्चसमै मागे धतपरस्थं विपाचयेत् ॥ 
कटका रसप्रस्यः च्षौरप्रस्यसमन्वितः । 

रुतदूत्राक्लौष्टतं नाम श्रुतिमेधाकरं परम् ॥#६ 

चिफलाविच्रकवलानिर्गखी निम्बवासकाः । . 

पननेवा गुडत्चौ तच ददतौ च श्रतावरौ ॥ 

रुतेचंतं यथालाभं सञओरोगविमदेनम् । # ) 

बलाशतकषाये तु तेलस्छाह एकं पचेत् ॥ 
कल्कभ्भधुकमञ्जिा चन्दनोत्पलपद्मकेः 
खच्योलापिष्यलोकुषटतगेलागुरुकेशरे; ॥ 
गन्याश्चजौवनोयैश्च जौराएकसमा{श्रतम् । 
रुतनूर्डहिना पक्रं स्थाप्रयेदरेजति शुभं ॥ 

स्वातविकारांस्तु सत्धावंन्तराश्नयान् । 
सलमेतत् प्रभ्ममचेदह्वलाख्ं राजवक्षभम् ॥ # ॥ 
प्रतावरौरसप्रस्थं चौरप्रस्यं तयेव च) 
श्रतपुव्यां देवदारु मांसा लेयक बला ॥ 
चन्दनं तगर कु माला चांशुमतौ तथा । 

खत; कषसम; कल्कास्तलग्रस्यं विपौचंयेत् ॥ 

कुजवामनपङ्गनां वधिरथङ्गङुष्ठिनाम् । 

वायुना भखगाच्राणां ये च सीदन्ति मथने ॥ 
जराजव्नेरगाचाणां चां्ानसुखश्रोषिणाम् ) 
त्वग् गताञ्चापिये वाता; शिराच्लायुगताञ्चयेध 

स व्ति्नाशयत्यानु तेश्चेव स्वाद्श्राङ्गकः 
नारावणमिद्ं तेलं विष्छनोक्तं रुग नम् ४४॥ 

एयक तेलं छतं कुशात् समस्तेरोषपैः एयक । 
श्रतावया गुड्च्यां वा चिच्रके रोचंगायुतः 
निम॑क्छया वा प्रसारणया करटक रसा- 

दिभिः। 
वर्षावानेलया वाधि वासकेन फलत्रिकैः ॥ 
ब्रा्मया चेरण्डकेनापि श्ङ्कराजेन सुखिना, 

ूषल्या दश्श्धलेन खदिरेण वटादिभिः 

वटिका मोदको वापि चर स्यात् च्गोग- 

नुत् | 

तेन मधुना वापि युक्तं खचगुङादिभिः। 
लवणे; कटुवोर्क्तः यथाभागश्च रोगजुत् ॥ 
चि्रककारुचिटठतामलघ्नद्धयमारकम् । 
स्वधा च वाला गणिका सप्तपशेसुवध्विकाम् + 

च्योतिश्जतोष्च संशश्य तेलं धीरो विपाचयेत् । 
शलभिष्यन्दनं तेलं ग्टशं दद्यात् भगन्दरे ॥ 
प्रोधमं रोचनण्डेव सु जवशंकर परम् । 
चिच्रकादयं महातेलं सन्रोगप्रभञ्जनम् ॥ 
अजमोदः ससिन्दरो इरिताकलनिश्रादयम् । 
चारहवयं फेनयुतमाद्रकं सरलोद्धवम् ॥ 

इनद्रवारुण्यपामागं कदले; कन्द लेः समै; 1” 
कन्दलः स्थाने स्यन्दनैः इति "च पाठः। 
“रभि; सपषेजं तेलमजाशजेश्च योजितम् । 
न्हहसिना पचैरेतत् अकत्तौरेण संयुतम् ॥ 
अनमोदादिकं तेलं गमालां यपोदहति । 

विदश्धस्तु पचेत् पक्रै' पकष्धेव विश्रोधयेत् ॥ 

रोपणं च्टद्भावख्च तैलेनानेन कारयेत् । 
अनमोदादिकं तेलं महावौ थश्च रोगत । 

इति गारुड १७८ अध्यायः! 



रोगो 
रोगदारौ, [न् ] पु, (रोगं हरति तच्छौलः। 

ह + णिनिः; ।) तव्यः । इव्यमर; । २। ६ । ५७॥ 
रोगनाश्के, चि ॥ 

रोगितरः, प, (रोगिणां शोकनाशकस्तरुः । ) 
चअशोकटक्तः । इति राजनिषेश्ट; ॥ 

रोगिवह्लभ, क्ल, ( रोगिणं बल्लभं प्रियम् ।) 
अौषधम्। इति शब्द चन्दरिका। रोगिप्रिये, चि ॥ 

रायौ, [न् ] चि, ( रोगोभ्ख्यासतौति। रोग 
इ्नि;। ) रोगदुक्तः। तत्प्रायः । याधित; २ 
विकछ्लतः ३ म्लानः 8 ज्वानः५ मन्दः € तुरः 9 
अभ्यान्त < अभ्यमित; £ रुम; १० सामयः११ 

अपटु; १२। इति राजनिधेण्टः॥ चअआम- 
यावौ १३ म्ला; १४। इत्यमरः ॥ #॥ अथ 

व्विकितृखाथे रोगिणः परौच्चा। तत्र वाग- 
भटः। 
^दश्नस्यश्ंनप्रतरेः परौच्छेदष रोगिणम् । 
चअयुरादि टश स्यशाच्छौतादेः प्रन्रतोण्प- 

रम् ॥* 

अयुरादि। अदिशन्दात् साध्यलासाध्य- 

ल्वादि। दशा दशनेन अचर सम्यदादिभ्य- 
अति भवे किप् । स्यात् श्रौतादेः । शौतोष्य- 
न्दुकटिनत्वादिना परौच्चण्ड। प्रज्रतः। 

उदरलाघवगौरवटषावुभु चषाबलावलादिना ॥ 
नभिश्याड्टा विकारा हि दुरास्यातास्तयेव 

च । 
तथा इष्यरिषटटाञ्च मोषहयेयु खि किल्कान् ५” 

तच द्रोनं नेत्रलिङ्ाख्चादैः कत्तैयम्॥ #॥ 
तच नेचपरौ क्ता यथा,-- 

“नेच स्यात् पवनादूक्त धूल्ववये तथारुणम् । 
कोटरान्तःप्रविषटच्च तथास्तश् विलोकनम् ॥ 

इरिदाखरवणेष्व रक्तं वा इरितं तथा । 
दौपदषि सद्ाश् नें स्वात् पित्तकोपतः॥ 

चच्चुचलाशबाइल्धात् लिग्धं स्यात् सलिल- 
तम्। 

तथा धवलवर्णष्च च्योतिषंनं बलान्वितम् ॥ 
नेचं हिदोषउाङ्कल्यात् स्यादौषदयलच्चणम् । 
चिदोषलिङ्गं सेवेत तन्मारयति रोगिणम् ॥ 

चिदोषदूषितं नेचमन्तम्भखं शं भवेत् । 

चिलिङ्खं सलिलखावि प्रान्तनोग्मोलयव्यपि ॥*# 

अथ जिङापरौच्ा। 
“श्राकपच्रप्रभा रूच्ा स्फुटिता रखनानिलात्। 
रक्ता श्यामा भवेत् पित्ताह्िप्रादां धवला 

कफात् । 
परिदग्धा खरस्य छष्णा दोषच्रयेधिके । 
ऊव दोषदयाधिक्ये दोषद्ितयलचणा ॥* 
चथ रूचपरौच्ा। 

“वातेन पाषश्डरं खतं रक्तं नौलख् पित्ततः। 
रक्तमेव भवेद्रक्ताद्ववलं फेनिलं कफात् ॥* 
अथ शरौरैल्य उण्यतादिज्नानाथे स्यशंनं 
कायम् । तच नाडौपरौच्तामाइ। 
“वलो दत्तिशदस्तस्य च्ियो वामकरस्य तु । 
च्ङ्ढस्धलगा नाङ्गे प्रौच्छेत भिषग्वरः + 
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धत्थ 
रोगी 

अङ्कलोभिस्तु तिष्टभिर्नाडोमवद्हितः सपशरेत् । 

तच्वेटया सुखं दुःखं जानौयात् कुशलोएखि- 

लम् ॥ 
सद्यःखातस्य सुप्रस्य चतुत्तषातपश्रौ लिनः । 

दायामश्रान्तदे हस्य सम्यक नाड्ौ न बुध्यति ॥ 
वातेएधिके भवेत्राड़ी प्रथक्ता तच्नंनौतले। 

पित्ते यक्ता मध्यमायां ढतीयाङ्कुलिगा कपे ॥ 

तनंनौमश्यमामध्ये वातपित्तएधिके स्फटा । 

अनामिकायां तव्नेन्यां यक्ता वातकफे भवेत् ॥ 
मभ्यमानाभिकामध्ये स्फटा पित्तककेधिक्े । 
अङ्ुलित्रितयेभ्पि स्यात् प्रयक्ता सन्निपातिनः। 
वाताह्ृक्रगतिच्नां ङौ पित्ताद्तक्षव्य गामिनौ । 
कफा्मन्दगतिर्गंया सन्रिपातादतिहुता ॥ 
वक्रसुतृक्चव्य चलति घमनौ वातपित्ततः। 
वदेदक्रच मन्दश्च वातद्च द्माधिके ततः ॥ 
उत्चव्य मन्दं चलति नाड पित्तकषेऽधिके | 
कामात् क्रोधात् वैगवदहा चौया च्विन्ताभया- 

क्ता # 

सिवा स्थित्वा चलेदूया सा न्ति स्थानथुता 
तथा| 

अतिच्ौणा च शौता च प्राणान् इन्तिन 
संशयः ॥ 

च्वरकोपेन धमनौ सोष्णा वैगवतौ भवेत् । 

मन्दासेः शौण्धातोञ्च रेव मन्दतर। मता ॥ 
चवपला च्ुधितस्य स्यात् ठप्रस्ये भवति स्थिरा। 

सुखिनोभ्पि शिरा श्रेया तथा बलवती मता 1” |` 
रोग्यं, चि, ( रोगाय हितमिति । रोग~+यत् । ) इति भावप्रकाश; ॥ 

( लच्तणान्तरादिकमाह। 

“सगो वच्यास्ति रोगौ स ख चिकिद्यस्तु 
याडशः। 

याड्श्श्चाचिकितस्योएपि वच्चमाणो निश्म्ब- 
ताम् ॥* 

तत्र चिकिद्छः । 

५निनप्रछतिवर्णाभ्यां युक्तः सत्त्वं न चन्तुषा । 
चिकित्स्ो भिषजां रोगौ वेदभक्तो जिते- 

दिय; ॥* 

सत्त्वं यसवाभ्युरयक्रियादिष्वविहृलताकरं तेन 
युक्तः । चच्छुधा चक्ुरुपलच्ितेन । ततोभन्घ- 

नापौन्दरियेख न्विकिव्छः रोगान् मोचयितयः। 
अन्यच्च । 

«+आयुद्मान् सत्ववान् साध्यो डवयवान् मित्र 

वानपि। 

चिकिद्छो भिषजा रोगौ प्रे्यवाक्यलदा- 
स्तिकः ॥* 

आयु॑दोभस्तीति मतियैस्य स आस्तिकः ॥ 
अथाचिकित्छः। 

^व्वरड; साहसिको भौर; छतप्नो खय रव च । 

ष्रोकाकुलो सच्छे च विहीनः करगीश्च य, ॥ 
वरौ तरेदयविदग्धश्च अद्वाहोगश्च शङ्कितः । 
भिषज्ञामविधेया; स्युर्नोक्रम्या भिषग्विधा; ॥ 
खुतानुपाचरन् वेदो बहन् दोषानवाभ्नयात् १५ 
चणोयन्तक्रोघश्रौलः। साहसिकः अविचाथ- 

रोचनः 
कारौ। भौरमैयश्रौलः। शतप्नो व्ियकतोप- 
कारलोपकः । अमो याङुलः। विद्हौनः कर- 

खेच्च यः निजेन्द्रियश्रक्तिरष्ितः। वैरी न 
चिकिद्छः कदाचिद्दोगोद्रेके अपवादभयात् | 
केयविदग्धो वेदधुरभः । तथा च सुश्रुतः! 
“ख न सिद्धयति वेदस्तु रे यस्य न पूज्यत 1” 
शङ्कितो वे्विश्वासरद्दितः। भिषजामविधेयाः॥ 
कैवयवचनाविधायिनः । भिषग्िधा वैयतुल्याः । 
र्ते नोपक्रम्याः न तचिकि्छा;ः। अथ दूतस्य 
लच्चणम् | 
“यच्चि किल्घंकमानेतु याति दूतः स कश्यते। 
खच याटक् ससुचितस्ताटगच्र निगदति ॥ 

दूताः स॒लातयोभ्ङ्गाः पटवो निम्भेलान्बराः । 
उखिनोःश्वटषारूफ़ाः युम्नपुष्यपले् ता; ॥ 
सखजातयः सचेष्टाश्च सजीौवदिशिसङ्गताः। 
भिषजं समये प्राप्रा रोगिणः सुखद्ेतवे ॥* 
सजातयः रोगिखमानजातयः । 

“यस्यां प्राणमरुद्वाति सा नाडो जौोव- 

संन्निता॥* 

अथ दूतस्य याचरायां शकनविचारः। 

^वेदयाह्ानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः छते । 
न सुभं सौम्य शकुनं प्रदो सखावहम् ५” 
प्रदौष्रमणिं दूतो रोगौ रिक्तदस्तो वेदं न 
पश्चत् । तथा च। 

^रिक्तदस्तो न पश्येत्त राजानं भिषजं गुरुम् ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूम्नेखर्ड प्रथमे भागे ॥ ) 

अपश्यम् । अद्ितम्। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

रोगसम्बन्धिनि च ॥ 

रोचकः, पु, ( रोचयतौति। रुच् + णिच् + 
खल् । ) चधा । तत्पायः; । वभुचा२ 
अश्ना ३ निष्ठ्या रुचिः५। इति डेम- 

चन्द्रः । ३।५७॥ कदलौ । इति श्ब्दरत्रा- 

वलौ ॥ राजपलाष्ः। अवदंशः। इति राज- 

निषेण्टः ॥ येन्थिपणेभेदः। भख्डिडर इति 
नेपालदेशरे ख्यातः । तत्पायः; । निशाचरः; र 

धनष्टरः ३ कितवः; ¢ गण्डासकः५। चस्य 

गुणाः । मधुरत्वम् | तिक्तत्वम्। कटुत्वम्। 

पाके कटुत्वम् । लष्ुलम् । तोच्छात्म् । हद्य- 
त्वम् । दिमत्वम्। कृषटकरकफानिलरक्तोएगो 

खेदमेदोएखज्वरगन्ध विषव्रणनाशि लख । इति 

भावप्रकाशः ॥ ( काचङ्प्यादिकारकः। वधा, 

रामायथे। २।८३। १३। 

«मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचका- 
स्तथा ॥* 

“रोचका; काचङ्ुप्यादिकक्तारः इति कतकः 1” 
इति तङ्ौका॥ ) रुचिकारक, न्रि॥ (यथा, 

सश्चते । १1 ४६ र्माखवर्गे । 
«सयाद रोचको वचल्यस्तेषामेणो ज्वरापद्ः॥*) 

रोचनः, पै, ( रोचयतौति । रोचि + नन्यादित्वात् 

च्छः!) कटशास्मलिः। इत्यमरः ॥ ( तस्य 

पथायो यचा,- 



रोचनि 
क्रल्छितः शाल्मलिः प्रोक्तो रोचनः कूट - 

शाल्मलिः ॥* 
इति भाव्रप्रकाश्।१।१। 

कभ्ि्लः। तत्प्रायो यथा,-- 

“क् {म्प्ल ककंशचन्रो रक्ताङ्गो रोचनोए्पि 
श्च ॥% 

इति भावप्रकाश्स्य पू्बखण्ड प्रथमे भागे॥) 
श्वतश्िखः। पलाख्डः। अर्धः । करञ्जः। 

अङ्ोठः) दाड्मि;ः। इति राजनिघरटः। 

{ देवयोनिविशेष: । यथा, इरिवंगे ।१६६।७५। 

^ कुम्भाणः कुम्भश्डह्वा च रोचनो वैकतोयह;॥” 
द्चिणापु्ताणामन्यतमः। स च खायम्भुवमन्व- 

न्तरे देवविश्रोषः। इति भागवतम् ।४।१।७॥ 
स्ारोत्विषमन्वन्तरे इन्द्रः । इति च तचचेव ।८।१। 

२०॥ भारतवर्धान्तगेतपरञ्तविश्चेषः। यधा, 
माकं्ये । ५७। १३। 
^तुङ्गप्रश्यो नागगिरौ रोचनः पाण्डराचलः ॥”) 
जरि. रोचकः। इति मेदिनौ। ने, ११६ । (यथा, 

सश्चते । २। ४६। प्राकवग। 

“उष्योणयं रोचनं इद्धं सखद लघु दौपनम् ५” 
दौभरिश्ालौ । यथा, इरिवंशे । १२६. । ३५ । 

“चन्तश्चर रोचनं चारुश्ाखं 
महाबलं धम्मनेतारमौव्यम्। 
सषहखरनेच्नं श्रतवम्भाण्सुयं 

मादेवं विश्वद्टजं नमस्य ॥ 
शोभमानः । वधा, भट्टि; । ६ । ७३ । 

भ्ङ्गालिकोकिलक्रङभि्वाशने; पश्य लच्यमण । 

राचनेभवितां पम्पाभसनाकं इदयाविधम् ॥* 

अनुरागकर;। बथा, भागवते ।९।१०।११। 

"मह्सङ्गानृमुक्तदुःसङ्गो दातु नत्त बुधः । 
कोचैपमानं बभ्रो यस्य खकदाकरय रोचनम् ॥०; 

रोचनकः, पु, ( रोचयतौति । रोचि + च्छु: । ततः 

कन् ) जम्बोरः । इति राजनिषेर्ट; \ ( गुणा- 
दयोम्स्य जम्बनोरश्न्द् (तचा; ॥) 

सोचनफलः, पु, ( रोचनं रुचिकरं पलमसखय । } 
च)प्ररकः। । इति राजनिषेर्ट; ५ 

रोचनफला, च््ौ, ( रोचनं रोचकं फलमस्या; । ) 
चिभिटा। इति राजनिषेश्ट; ॥ 

रोचना, च्छो, (रोचतया। रच् + “बहलभन्ध- | 
चापि।” उणा २। = इति च् ।टाप्।) 

रक्तककारम् । गोपित्तम्। गोरोचना इति 

स्मातम्। ( यचा, मनुः । < । २३४ 
“करौ चन्म च बालां वत्तं खायुख रोद 

नाम् । 
भश्च खामिगां ददात् खूतेष्वङ्गानि द्येत् ॥*) 
वरयोषित् । इति मेदिनो । ने, ११८१ (षतु 
रेउयन्नौ । बथा, भागवते। ६। २४ । ४१५ । 
“पौरको रोहिणो भद्रा मदिरा रोचना इला।, 

देवक प्रसुखाञ्चासन् पनया आनकदुन्द्रमे; ५५) | 

( सोचे) खार्यं कन् ।। 
टापि अत त्म् । ) वंश्रोचना। इति राज-, 

रोचजिका, चौ 

निष्ण. ॥ शुषडारोचनौ ¦ इति रन्रमाला॥ 

१८६ 
रोटिका 

रोचनौ, स्तौ, ( रोचते इति । रुच् + छयल्युटो ¦ 
बलमिति ल्युट् ¦ ततो इौष् । ) आमलकौ। 

गोरोचना । इति राजनिधेर्ट; ॥ मनःशिला । 

इति हेमच्न््रः॥ श्ेतज्िटरता। 

नौतिस्यातयिग् दरथम्। सत्पायः । काम्पिह्ञः२ 
ककंशः द चन्र; ४ रक्ताङ्गः ५। इव्यमरः॥ 
कभ्यिल्लः ६ कम्पोलः ७ कम्िलः < काम्यः. 
रेचनौ १०। इति भरतः ॥ पयेयान्तरः गुणाच 
कम्यि्लकशन्ट दरया; ॥ 

रोचमानः, पु, ( रोचते इति। रुच् +- शानच् । ) 
चअश्ग्रोवास्थरोमावक्चैः। यथा,-- 

^ग्रोडचो हदयावर्तो रोचमानो गलोद्धवः ५” 
इति चिकाण्डप्रोषः ॥ 

( बथा, माघे! ५१\४॥ 

५^अचा; प्यघुञ्सुमतौमतिरोचमाना- 
स्तणे पयोधय इवोम्भिभिरापतन्तः ॥ 

बृपविद्चेष; । यथा, महाभारते । १। ६७।१८। 

“वअश्वमस्रैव इति ख्यातः सत्वान् यो मदा- 

सुरः। 
रोचमान शति ख्यातः एथियां सोएमवन्न,पः॥ 

दौप्यमाने, चि। बथा, कथाखरितृखागरे। 
2 । अ= | 

रोचमान; समायुक्तचङामण्यङ्गदादिभिः। 
गन्वञङ्घलसम्भतिसं सिह्वरिव रूषितम् ॥* ) 

रोचिः, [स्] कौ, ( रोचतेम्नेनेति। रुच+ 

वाहलक।त् इखिन् । इय् ज्वलः; । २।१९२ ।) 
प्रभा । इव्यमरः॥ ( वथा, माघे।१।२१। 

५^स्थाङ्गप्ाशेः पटलन रोचिषा- 

खपिल्विषः संवलिता विरेजिरे ॥* ) 

रोचिव्छः, चि, ( रोचते तच्छौलः। रुच् + “अलं 

छज निराकजिलि।” ३। २। ९३६। इति 

इणणुच् । ) अलङ्कारादिना दौप्िश्रौलः। तत्- 

प्यायः । च््निार् २भाजिणुः३। इत्यमर; ॥ 
( बथा, कथासरिल्ागरे। ६४ ।६। 

“तच श्ूकरदन्दानि भिन्दन् बाखनिरन्तरम्। 

श्यामलाम्बररोतचिपस्तमांसोव रविः करः 

रोचकः । यथा, सुश्रुते । १।४५। मद्यवग । 
^सुगन्वि दौपनं छदः रोचिष्णु कमिनाश्यनम् ॥*) 

रोच, सो, (रोचते इति। रुच+डइन् । वा 

डोष । ) दिलमोचिका। इति शब्दरन्नावलौ॥ 

रोचौ, [न्] चि, (रोचते इति। खच् + खनिः) 
सोचिष्यः । इति हेमचष्रः॥ 

रोच्य, चि, (रुच् +ण्यः, “यजयाचर्चप्रवत्त- 

चश्च ।७।३।६६। इति कवगदेश्ो न।) 
प्रकाश्यम् । प्रौतिविषयः। रुचधातो; कम्मण 
यप्रव्ययेन निष्यन्नोभ्यम् ! 

रोट्, [ ष् ] चि, (रुष् + “अन्येभ्योपि इश्यन्ते ।* 
३।२। ०५ । इति विच् । ) हिंसः । वधकः । 

रोषतौति विति गुणः । इति सुग्धबोधटौकायां 
डुगदासः॥ 

रोटिका, स्रौ, परिश्कविश्नेषः। रोटौ दति रुटौ 

द्रति च भाषा | तक्करणप्रकारमाद। 

गुडारोच- 

रोदनं 
शुष्केगोध्मचणन किञ्खित पुष्टाश्चपोलिकाम्। 

तप्रके खदयेत् लला भ्रूयोफङ्गारेएपि तां पत्चैत ॥ ` 
सिदह्वघा रोटिका प्रोक्ता गुणानस्याः प्रचच्यरे) 

रोटिका बलज्लदव्याडंहणे) धातु वनौ ॥ 
वातघ्नो कप्छलदगुव्वौं दौप्राखौनां प्रपूजिता ॥" 
अथ लेटी। 

स॒हगोधमचूणन्तु साम्बगाएं विमदयेत् । 
विधाय वटकाकारं निर्धमेममौ शनै; पचेत् ॥ 
च्यङ्गारककटौ ह्यषा इंहणे मुक्रला लघुः । 
दोण्नो कफड्द्रल्या पौनसश्वासकासजित् ॥ 

अथय यवरोटिका। 

“वजा रोटिका र्या मधुरा विषदा लघुः, 
मलशुक्रानिलकरौ वल्या इन्ति कफामयान् । 
पौनसश्वासकासां श मेदोमेहगलामयान् ॥* 
अथ माषरोटिका। 

“दृ यच्छष्कमाघाणां चमसौ साभिधौयते । 
न्मरसौरच्िता रोढटौ कथ्यते वरलभद्विका ॥ 
म्स््चोवाा वातला व्या दौप्नाखौनां प्रपूजिता। 
माषाणां दालयस्तोये स्थापिताख्यक्तकखकाः 

ऋअतपे भोधिता यन्त्रे पि्टास्ता धूमसी स्ता । 
धूमसौर न्विता सेव प्रोक्ता भाभोरिका वुधैः ॥ 
भभारिकस्थाने भुभरिका इति शुर्गरिका 

इतिवा पाठः 

^“भभोरी कफपिततप्नी किञिह्वातकरीौ ख्छता ॥” 
अथ चण्करोटिका। 

“चाशकधारोटिकारूत्ता श्श्मपित्ताखनुद्गुरुः। 
विदम्भिनौ न चच्ुब्या तद्गुणा तिलश्रष्कुल \” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

रोड, श अनाद्रे। इति कविकल्पदमः ॥ (भ्वा०- 

पर०-सकम०-सेट्। ). ऋ, अरुरोडत्। इति 
डर्गादासः॥ 

रोदः, [स्] क्तौ ( रुट् + व्सुन् ।) खगे: । भूमिः। 
इति मेदिनौ । से, ३३ ॥ ( यथा, ऋग्वद । ६ । 

२८२।५। 
“र्ते एष्ठानि रोदसोविप्रयन्तो यानशु; ॥ ) 

रोदनं, क्त, (सुट्+च्य॒ट् । ) कन्दनम् । ( वथा, 
चाणक्वश्रतक । ६२। 

^डञ्लस्य बलं राजा बालानां रोदनं बलम् । 
वलं ष्ट खस्य मौनित्वं चौराणामनृतं बलम् ॥*) 
अल्ल । दूब मेदिनो ने, ११६ ॥ तस्य दुभादुभं 
यथा,-- 
^व्यनश्रु ज्िग्धरुर्दितमदौनं शुभदं बरणाम्। 

प्रचुरोश्ुदौनं रूत्त्च र्दितं न सुखावद्म् \ 

इति गारुड ६६ अध्यायः ॥ 
कपिलाधेनूनां नेच्रम्बुना रतसब्धहो जातः। 
यथा,-- 
“बुद्धं स॒निं षतं इष्ारुरोद कथिला सहः ॥“ 
इद्युपक्रम्य । 
^तदश्ुबिन्द्ना म रत्रसंचो वभूव इ ॥” 
रोद्नाश्पतनेन तानां नरकं स्यान् । वथा.-- 
«ज्ञानिनो मा खुद्न््व मा रोदीः एत्र साम्य्- 

तम्। 



0 ज तनि"; 

कवा 

रो धव 
रोदनाश्रुप्रपतनानृष्टतानां नरकं ध्रवम् ॥ 
इति ब्रह्मवेवत्त गणपलतिखरड २८७ अध्यायः 

तसुदिश्य रोदननिषेधो यथा, 

^क्ञ्राश्ु बान्धवेम॑क्तं प्रतो सेडक्तं यतोभ्वशः 

अतो.नरोदितदयं हि क्रियाः काया विधानतः॥ 
षति श्युद्धितत््वम् ॥ 

रोदनिका, स्त्री, (रोदनं अश्रु पाद्यत्वेनासत्यस्येति। 
रोदन +ठन् ।) यवास; । इति राजनिषेणटः । 
( विषयोणस्य यवासश्ब्दं ज्ञातव्यः |) 

रोदनौ, स्त्री, (रुदतैम्नयेति । रुद् + करणे च्यट् । 
डौष्। ) दुरालभा । इयमरः । २।४।६२॥ 

रोदसो, स्तौ, ( रोदस् + गौरादित्वात् ङौष्।) 
खगे; । भूमिः । इयमरः । ३।३।२२८॥ 

रोदसी, ख, खगे; । भूमि; । यचा,-- 
^दावाश्टयियौ रोदस्यौ रोदसी रोदसौति च॥” 

इति भरतशटतकोषः ॥ 

रौदस्यौ, स्तौ, भूमिखर्गौ। यथा,-- 
^प्रखरश्वापि भूयावौ रोदस्यौ रोदसौ चते ॥ 

स्द्यमरः। ३।३।२२८॥ 
“भूभूमिः दौराकाशं रुते सहिते विरहौते च 
रोदसौरोदःशन्दयोर्वाच्येते इति भूव्यावौ परा- 
ष्दष्येते रतेन ईवन्तसान्त्रन्द दयेन खक वच्- 
नान्तेनापि भूव्यादौ ससुदिते उच्येते । 
(तोदश्च रोदलौ चापि दिवि भूमौ एथक् एधक्। 
सखद प्रयोगेप्यनयो रोद; खयारपि रोदसौ ॥' 

षति विश्वः ॥ 

‹रोदसौ रोदसा सादं एष्वौ खगे दिवि चितौ ॥ 
इद्यजयः॥ 

रोदसौद्य्ययमप्यस्ति। यथा । द्यावाष्टयि्ौ 
रोदस्यौ रोदसौ रोदसीति चैति।” इति 
तद्गौकायां भरतः ॥ 

रोधः, पै, ( रुणद्धि जलमिति । रुध् + पचाद्यच् ।) 

नदीतरम् | इद्यमरटौकायां भरतः; ।१।१०।७॥ 
( रुध् + षन् । रोधनम् । यधा, माके । 

९३ । १। 
«अदं वेश्य॑कुले जातो लन्मन्धखात्त सप्तमे । 
समतीते गवां रोधं निपाने कंतवान् पुरा ॥* ) 

रोधः, [स्] जौ, (रुणद्धि वाखादिकमिति। रध + 
५“सब्धातुभ्योभसुन् ।* उणा० &। १८्८। इति 
असुन् ।) नदौतौरम् । इव्यमरः;। १।१० 1 9॥ 
(वथा, रघुः । ५।४२। 

५ख नमदारोधसि सौकरर्गे- 
मरद्धिरानर्भितनक्तमाके। 
निवैशयामास विलङ्किताध्वा 

क्तान्तं रजोधसरकेतु सेन्धम् ॥* ) 

रोधनः, चि, (रुण्डधौति । रुध + ल्यः ।) रोधक । 
( रुष +भावे च्य॒ट् ।) रोधे, जौ । इति याक- 
रम् ॥ (यथा, भागवति ।३।३०।२७॥ 

“पातनं भिरिष्दङ्गभ्यो रोधनं चास्वगत्तेयोः ॥”) 
रोधवक्रा, च््ौ, ( रोधेन वक्रा। ) नदौ। वथा । 

निच््गा रोधवक्रा चच खवन्ती सिन्धुरापगेति 

नदौपथयाये भागुरिः! इति भरत; । 

१८७ 

गोपण 
रोधोवक्रा, च्छ, ( रोधसा वक्रा।) गदौ। इति 

चिकाणशरषः ॥ 

रोधोवतौ, स्रौ, (रोधोणख्यस्या इति । रोधस् + 
मतुप् । डौप् । ) नदौ । इति राजनिषेरटः ॥ 

रोधं, जौ, (रध्यतेएनेन। रध + बाहुलकात् रन् ।) 
अपराधः । पापम् | इति मेदिनौ। रे, <! ॥ 

रोधः, पै, लोधः। इति मेदिनौ राजनिधेरटखख ॥ 
(वथा, सश्ुते। १।९१२। 

“मध्च्छ्टं समधुकं रोध्रं खव्नेरसं तथा) 
मञ्जिष्ठां चन्दनं खां पिष्टा सपिंव्विपाचयेत्॥”) 

रोधपुष्यः, पु, (रोधस्येव पुष्यमस्य ।) मधकटक्ः 
इति राजनिघेण्टः ( मणलिस्पेनाति- 

विश्रष;। तद्यथा ।“अआदशमर्डलः; खेतमरखलो 
रक्तमणलख्ि्रमखलः एषतो रोघ्रपुष्यो भमिलि- 

न्द्को गोनसः दव्ादिषु।” इति सुश्रुते कल्प- 
स्थाने चतुर्घएध्याये ॥ ) 

रोधप्ष्पिणो, स्तौ, (रोर इव पष्यातौति। पष्य + 

र्ति। डौप्।) घातकौटचचः; दति राज- 
निषेष्टः ॥ 

रोपः, पु, ( रप्यते9नेनेति । रुप विमोहे + च् |) 
बाणः । इव्यमर; ॥ ( रुह + यिच + घञ् । ) 
रोपणम् । इति मेदिनौ । पे, २॥ (यथा, महा- 
भारते । १३ ।५८। २४। 

^रुताजाद्यस्तु ठक्तार्णा तेषां रोपे युणाख्िमे ॥*) 

दि, क्लौ। इति हेमचन््रः॥ ` 

रोपणं, ज्ञौ, विमोहनम्। रुपधातोभविप्नटप्रय- 
येन निव्यन्नम् ॥ जननम् । प्रादुर्भावः। जान्त- 

रुहधातोः पडादेशे अनट् प्र्येन निष्यत्नम् । 
इति याकरणम् ॥ ( यथा, सुश्रुते । १९।१५। 

^सन्धिखं स षस्त हनरोपणपूरणवलसीलतशष्रा 
पच्चधा प्रविभक्त उदकम्भानुयद्ं करोति ॥*.) 
अञ्जनविश्रषः। वधा,-- 

^“रोपयं रसकं -पिष्ा सम्यक् खंल्ञाद्य वारिणा। 
गक्ञोयात्तव्नलं सनये यजेच्वणेमधौगतम् ॥ 

शष्कश्च तच्जलं सन्ये पपटौसच्निभं भवेत् । 

विचण्य भावयेत् सभ्यक् चिवैलं चिफलारसः 

कपू रस्य रसन्तच्र दशमांशेन नितिपेत्। 

अञ्जयेन्नयने तेन नेच्राखिलगद च्छिदः ५ 

इति भावप्रकाश्र्ः॥ 

(लि, रोपकः। यथा, सुश्रुते । ६ । १८ 

«लेखनात् चिगुणो धाथ; पटपाकस्तु रोपणः ।* 
त्रणरोगे मांसाङ्कुरजननाधेभ्रक्रियादिकम् । तटू- 
वथा,- 

“चआदौ विन्बापनं कुादधितीयमवकैचनम्। 
ठतौयसुपनादश्च चतुथी पटलक्रियाम् ॥ 
प्म ्रोधनेव षं रोपणमिष्यति । 
र्ते क्रमा व्रणस्योक्ताः. सप्तमो वै छतापद; ॥ 
जिम्बपच्रतिलेः कल्को मधुना चतश्रौघनः। 
रोपणः सखपिषा युक्तो यवकल्कप्ययं विधिः ॥* 
इति वैयकचक्रपाणिसंयदे व्रण्रोयाधिकारे ।) 

रोप्रच्े, क्तौ, ( रो पणस्य चणम् 1) नयनाञ्जन- 
विशेषः; । यधा, भावप्रकाश । 

रोमकं 
चथ रोपयश्चणम् | 

“ग्रिलायां रसकं पिष सन्यगान्ना्य वारिणा 

यक्ञौयात् तच्जलं सव्ये वलेन णगधोगतम् \ 
शुष्कं तच्च जलं सव्ये पपटौसःन्रभं भवेत् । 
विचणये भावधेत् सम्यक् च्रिवेलं चिफ़लारसेः ॥ 
कपूंरस्य रजस्तचर दशमांशेन नि्िपेत्। 
च्यञ्जयेन्नयगं तेन सव्धदोपषोपशान्तये । 
समस्तनेचरोगन्नं चुगमेतनत्र संग्रय; ॥” 

रोपणौवर्भिः, स्तौ, नेचाञ्जनभेदः। यथा। अध 

रोपण वरसि; । 

^अभौतिस्तिलपुष्याणि षष्टिः पिष्यलितख्लाः । 
जातीपुव्याणि पञ्चाग्रन्मरिचानि च्व षोडश \ 

खत्ता पिष्ट्ाम्बना वर्ति; छता कुसुमिकाभिधा । 
तिमिराच्जनशुक्राणां नाग्नौ मांख्टद्धिनुत् | 

रखुतस्या अञ्चने परोक्ता मान्ना सःदेहरेखका ॥* 

कुसुभिकादटौ रोपणौ | इति भावप्रकाशः! 
रोप्यातिरोष्यः, प, घान्यविश्नोषः । च्यस्य गुखः । 

«रोप्यातिरोप्या लघवः शौघ्रपाका गुणोत्तरः । 
अदाडिनो दोषरा बल्या खचविवद्वेनाः 1” 

इति राजवक्षभः॥ 

रोमं, कमे, जलम् । एति शब्दचन्द्रिका ॥ (लोम) 

यथा, मद्वाभारते । ३।११२।३। 

भद्रौ चास्य पिण्डावधरेण कण्ठा- 
दनातरोमौ समनोष्रौ च ॥* 

जनपद्विशेषः। इति केचित् ॥ ) 

रोम, [न्] क्ली, ( रौतीति) रु+^नामन्- 
सौमन योमन्रोमन्निति ।* उणा० £।१५८। 

इति मनिन्प्र्मयेन साधुः ।) श्ररौरनाताङकुरः ¦ 
रोया इति भाषा। ततृपश्याय;। लोम र 

च्पङ्गजम् ३ त्वगलजम् 8 चम्भजम् ५ तनरुष्धम् 

६। इति राजनिषेरट;॥ स्थानविशेषे तस्य 
शुभाशुभ च कत्वं यथा, 

“अल्परोमयुता खषा जद हस्तिकरोपमा । 

रोमैकैकं कूपकं स्यानृटृपाशान्तु मदहाह्मनाम् । 
इर रोमे प्डितानां श्रोचियागान्तयैव च । 
रोमच्रयं दरिद्राणां रोगौ निमांसजानुकः ॥» 

दूति गारुड ६३ अध्यायः ॥ 
रहस्यरोनोग्खश्यतं यथा, 
^न सपेशस्त्र; क्रोड़त स्वानि खानिनसंस्यरोत् । 

रोमाणि च रहस्यानि नाशन सद्ा ब्रजेत् |” 

इति कौं उपविभागे १५ अध्यायः ॥ 
( जनपदविश्रेषः। तदशवासिनि। धुं भूच्ि। 

यथा, महाभारते । ६।६।५५। 

सवानायवो दशाःपारा रोमाणः कुश्विन्द्रवः॥*) 

रोमकं, जौ, (रमे कायतीति। कै+कः।) 
पांशुलवणम् । ( यथा, सुश्ुतै। १ । ४२ । 

“सैन्दवसौवच्चैलविडपाक्यरोमकवासुद्रकपक्रिम 
यवच्चारोषप्रजतसुवस्विकाप्र्टतीनि समासेन 
लवणो वै; ॥) अयस्कन्तमेदः । इति राज- 
निर्व; ॥ ( रोमेव। जनपदविश्रेषः। तदथ 
वासिनि, पुभूज्नि। वथा, महाभारते।२।५०।१५। 

“सनौ ष्योकानन्त वासां रोमकान् पुरुषादकान् ”) 



रोमशः 
रोमकन्दः, पु, ( रोमयुक्तः कन्दो शलमस्य । ) 

पिषडालुः। इति राजनिषंण्टः ॥ 
रोमकपत्तन, ज्ञौ, ( रोमकं पत्तनमिति कम्भ 

धारयः! ) देशविशेषः) रुम् इति पारस्य- 

भाषा । यथा,-- 
^लङ्ाकमध्ये यमकोटिरस्याः 
प्राक् परिम रोमकपत्तनञ्च। 
अधस्ततः सिद्धपुर सुमेसः 

सौम्य५थ याभ्य वडवानल । 
ुटडत्तपादान्तरितानि तानि 

स्थानानि षड गोलविदो वदन्ति ॥* 
इति सिद्धान्तशिरोमणौ मोलाध्यायः ॥ 

रोमङ्कपः, पै, (रोमां कूपः । ) लोमविवरम् । 
यथा, 
प्रजापतिश्चान्तमालां ददौ बर्षा कमणलुम्। 
खमस्तरोमङ्गपेष निजरश्सोन्दिवाकर; ॥” 

षति माकंखडय पुराणे देवीमाहाल्माम् ॥ 
( तथा च। 

ऊड़ं नासाल्लिकणास्येमएयोनिगुदेरधः 
कुपितं रोमङ्रपे शख समस्ते स्ततुप्रवतैते ॥* 

इति वाभट निदानस्थाने ढतोयेएध्याये ॥ ) 

रोमक्ेशर, क्ौ, (रोम्णंकेशरमिव।) चामरम्। 
इति चिकाणखश्नोषः ॥ 

रोमगुच्छः, पु, (रोम् णां गुच्छस्तवकः।) चामरम् । 
इति हेम चन्द्र; ।२।३८१॥ छइारावलौ च ।१७३॥ 

रोमयुच्छकः, पु, ( रोमगु्छ खव । खार्थं कन् । ) 
चामरम् । £ति जटाधरः ॥ 

रोमन्थः, प, उह्नौयै चब्रम्। इव्यमरः॥ 
जाग्ओरकाटा इति भाषा॥ (यधा, रष्ुः। 
१९।५२.॥ 
^ ते वेभितरोमन्यसुटजाङ्गनभूमिषु \* ) 

रोमभूमिः, स्तो, ( रोमणां भूमिरिव।) चन्मे। 
इति राजनि; ॥ 

रोमलता, स्तौ, (रोमां लतेव । ) लोमावलि;। 
इति हेमचन्द्र; । ३। २.७० ॥ 

रोमवान्, [त्] त्रि, लोमविशि्टः। रोमणब्दा- 
द्ख्यथ मतुप् प्र्ययेन निष्यन्नः॥ 

रोमतिक्रारः, पु, ( रोम्णां विकारः।) रोमाश्चः। 
इति इलायुषः॥ 

रोमशः, पै; ( रोमाणि सन्यस्येति, रोमन् + 
*%लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलत्वः।» ५। 
२। १००। इति श्रः।) मेषः) इति हेम 
च्चन्द्र; ॥ पिष्ालु;। कुम्भौ । मूकर;। इति 
राजनिषेग; ॥ (ऋषिविशेषः । यथा, भागवते । 
६।१५। १४। 
^रोमशश्चावनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः ॥*» 
च्पस्य ऋषिरेकलोमपरतने रकेनद्रपालो भवेत् णवं 
सव्बलोमपतनकालस्तस्य परमायुः । रखतादश्ो- 
ग्प्यसौ जीवामि वा कियन्ति दिनानौति {चिन्त 
यन् निवस्तु' रदं न निम्भमे केवलं वर्षासु धारा- 
पातनिट़त्तये मस्तकविन्यस्तकटस्तपञ्चरति । 

पिेषविवरणमस्य ब्रदतरेवर्ते गरो्लणजन्भखख् 

श्ट 

रोमाञ्ि 
गर्यम् \ जौ, उपस्थम् । यथा, ऋमेदे । १०। 
८६।१६। 
“सदौ यस्य रोमशं निषेदुषो 

विजम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः; ॥” 
^निषिदुष; शयानस्य रोमशसपञ्यं विचम्भते 
वितं भवति ।” इति तद्धाष्ये सायणः ॥ ) 
अतिशयलोमविश्िरे, चि॥ (यथा, मनु; ।३।७। 
“हौनक्रियं निष्युरुषं निष्डन्दो रोमश्ाशेखम् ॥*) 

रोमश्रफलः, पु, ( रोमशं परलमच्य । टिखिश- 

उत्तः । इति राजनिषेणटः ॥ 
रोमशा, शौ, (रोमाणि सन्त्यस्या इति । रोमन् + 

श; । टाप् ।) दग्धाटचचः । इति राज निषे 
लोमश्रा च ॥ (ृदस्यतिकन्धा । यथा, ऋगरेदे । 
१।१२ॐ । | 

^स्ाहमस्ि रोमशा गन्धारौणामिवाधिका॥*) 

रोमकं, जौ, ( रोमवुक्तं शकं यस्य। ) स्थौओे- 
यकम् । इति भावप्रकाशः ॥ 

रोमहषः, पु, ( रोम्णां इषेः । ) रोमा; । इति 
हलायुधः ॥ ( यथा, गौतायाम् \ १।२६.। 

“वेपथुश शरौरे मे रोमदगे्च जायते ॥* ) 
रोमहषण, जौ, ( रोम् णं इषेणम् 1) रोमाषः। 
वमर; \ (रोम्णां इषं यात् । रोमाख- 
करे, चि। यथा, गौतायाम 1 १८1 ७४ । 

«सं वादमिदमग्रौषमह्धुतं लोमदहषेणम् ॥” ) 
रोमहषेणः, पु, खतः । यस्य यत्प त्तियेया, 

अस्यते सब्रोमाणि वन्वसा छषितानि यत् 

हेपायनस्य भगवैस्ततो त्रे रोमहषैणः । 
भवन्तमेव भगवान् याजद्ार खयं प्सु; ५” 

इति कौम्मं १ अध्यायः ॥ 
(सतु यासशिव्यः। यथा, भागवते। १०॥ 

अ । २२. 

५“सोःचितः सपरौवारः छतासनपरि मदः । 
रोमहषेणमासौनं महर; शिष्यसमैचत ॥» 
च्अस्यान्यद्धिवरणं लोमहषंणशरन्दे ब्रषटदयम् ॥ ) 
विभौतकटत्त; ॥ इति मेदिनौ । ने, ११६ ॥ 

रोमाखखः, पु, ( रोमणां अश्वः; उदट्गमः। ) रोम- 

इपेणम् । इत्यमर; ॥ पुलककगटकरोमविक्रिया 
रोमोहमरोमहषेखाच्र । इति भरतः \ (सतु 
खाच्िकभावानामन्यतमः। वथा, साहि 

दपंणे । ३। १६६१ 
“स्तम्भः खेदो५य रो माच्च: खरभङ्गोपय वैपथः 
वेबण्यं मश्ुप्रलय दयष्टौ साच्िका; श्छताः 
“इर्षाद्ुतभयादिभ्यो रोमाष्ठो रोमविक्रिया ॥*) 

रोमाश्िका, स्वी, ( रोमा उत्पादयलवेनाख्यस्या 
इति । रोमा +न्!) रुदन्तौटचच;। इति 

राजनिषेण्टः ॥ 

रोमाचितः, चि, ( रोमा: सञ्जालोभ्स्येति। 
रोमा + “तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य 

इतच् ।*५।२।३६। इति इतच् । ) जात- 
पलक: । रोमाख्विशिष्ट;। तत्परयायः। श्ट 
रोमा२। इति चिकाणश्रेष;॥ (यथा, 

माकैखेये । १०० । ६०। 

रोलम्बः 
^ख च श्रान्तिगते वह्ौ परितुष्टेन चेतसा) 
इषेरोमाख्िततनु; प्रविवेशाश्रमं गुरोः ॥" ) 

रोमालौ, स्रौ, ( रोमृणां आलो अेखि्यंत्र । ) 
वयःख्न्धिः। इति शन्दमाला॥ (रोम्णं 
चअलौ।) रोमावलौ। ( यथा, अयासप्त- 

श्यम् । ३६८ । 

^निधिनि;चेपस्थानस्योपरि चिदह्धार्थमिव 
लता निदिता) 

लोभयति तव तनद्रि जघनतटादुपरि 

रोमालौ ॥*) 
रोमाबुः, पै, ( रोमविशि व्यालुः । ) पिखारुः 

इति राजनिषेरटः 

रोमालुषिदपौ, [न्] पै, ( रोमा्ुरिव विटपौ 

ठच्तः। ) कम्भौटचचः। इति राजनिषंशटः ॥ 
रोमावलौ, स्तौ, ( रोम्णामावलौ । ) नामेरूत- 

लोम्रेणौ । तत्पथायः;। रोमलता) इति 
हेमचन्द्रः ३। २७० ॥ रोमालौ ३ इति 
श्रन्दमाला ॥ लोमराजौ 8 । यथा, 

त्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्धु 

रराज तन्वौ नवलोमराजौ । 
नौवौमतिक्रम्य सितेतरस्य 

तन्मेखलामध्यमणेरिवाचिः ॥ 
इति कुमारसम्भवम् ॥ 

खा च यौवनारम्मे भवति। अन्नातयौवना 
यथा, 

^नौरान्तौरसुपागता अवणयो; सौगि स्फ्र- 

नेत्रयोः 
श्रोत्रे लममिदं किसुत्पलमिति ज्रातु' करं 
०८००८८५ न्धस्यति । 

देवालाङ्करशङ्कया श्रशरिसखो रोमावली 
प्रोञ्कति 

श्रान्ताखौति सुह; सख्खौमविदितथ्ोगभरा 
एच्छति ॥” 

इति रसमञ्जरी ॥ 
रोमाश्रयषला, श्लौ, ( रोमाश्रयं फलमस्या; । ) 

भिच्छिरिष्टच्तुपः। इति राजनिषेगटः ॥ 
रोमोहमः, पर, ( रोमृणासङ्मः । ) रोमाणः । 

इति हलायुधः + ( यथा, कुमारे । ७ । ७ | 

“सोमोहमः प्रादुरशरदुमायाः 
खिब्राङ्कुलिः ङ्ग वकेतुरासीौत् । 
इत्तिस्तयोः पानिषसमागमेन 
समं विभक्तव मनोभवस्य ॥” ) 

रोमोद्धदः, पै, ( रोमृणास॒द्धदः। ) रोमा: । 
इति चिकाण्डशरेषः॥ ( यथ, प्रगोषच्वन्दरोदये । 
१ खद । 
“स्फुरद्रोमोद्धदस्तरलतरताराकुलडशो 
भयोत्म्योत्तङ्गस्तनयुगमभरासङ्गसुभगः ॥” ) 

रोलः, पै. पानौयामलकम्। इति शन्दचन्द्रिका ॥ 
(पानौयामलकशन्दठस्य गुणादयोएभिदिताः\) 

रोलम्बः, पु, ( रौतीति । ख+ विच् । रौ; कुजन् 
सन् लब्बति स्थानात् स्थानान्तरं गच्छतीति। 

लम्ब +अच् ¦ ) भमर; । इति चिकाखशेषः ॥ 



= 0 भ~ र 

रोहन्तः 
( यथा, वक्रोक्तिपश्चाशिकाथाम् । ४०। 

ग्ड टानवनाश्िनो गणपतेः कुन्यैन्ति 
कोलादक्ल 

रोलम्बा दनुखलुनाश्रनविधौ सक्ताः स्युरेते 
कथम् ॥” ) 

रोषः, पु, (रुष +घन \ ) क्रोध; । इद्यमर; ॥ 
( यथा, अयासप्रणवाम् । ४४६ । 

“सुखि कि मानवती यवसायाद्दिगुणमन्यु- 

वैगेति। 

सेभव; पयसाभि; सान््ेन च रोष उन्मि- 
धति ॥*) 

रोषः, पु, (रोषति तच्छौलः। रुष् + “क्रध- 
मणाथभ्यश्च ।३।२।१५१। इति युच् ।) 
पारदः । हेमघपेणोयलः; । इति मेदिनी । ने 
३  कषरभ्ूमिः । क्रोधने, चि । इति हेम 
चन्द्रः ( यथा, माकंर्छेये । ११२ । १५ । 
५न धम्मे क्रोधग्रौलस्य नारधंखाप्नोति रोषणः । 
नालं खाय कामाभिः कोपेनाविष्टचेत- 

साम् ॥*) 

रोहः, पु, ( रोहतौति । रुद् + अच् । ) अङ्कुरः । 
इति हेमचन्द्र; ॥ ( यषा, महाभारते। १२। 

१२० । ३८। 
“अग्मि स्तोको वदंतेरप्याज्यसिक्तो 
बोजखखेकं रोदसाइसरमेति। 
अय्यो विपुलौ सन्निशाम्य 
तस्मादल्पं नावमन्येत वित्तम् ॥ 

रोहणोये, ल्रि। यथा, वाजसनेयखंद्िता- 
याम् ।९३। ५१। 
“तेन रोहमायन्नुप मेध्यासः 1” 
“रोह रोदणयेय खगम् ।” इति तद्भाष्ये महौ 
धरः ॥ ) 

रोहकः, पु, ( रु + खल् । ) प्रेतमेदः । वोषएरि, 
चि! इतिमेदिनौ । के, १४६ ॥ ( यथा, महा 

भारते । <। ३४ । ३२ 

^स्िनौवालौमनुमतिं कुड" राका सुव्रताम् । 

योक्रएणि चक्रर्वादहानां रोदहकांस्तच कणट- 
कान् ॥*) 

रोहणं, क्ती, ( रोहव्यनेनेति। रुद्ध +करयो 
ल्ट । ) शक्रम् । इति राजनिषेपटः॥ जन्ष। 
प्रादुभावः। इति रुदष्टातोभविप्नट्प्रयेन 
निष्यन्नम् ॥ 

रोहणः, पु, ( रोह्यस्लित्रिति। रुद +चअधि- 
कर्थ च्छयुट ।) प्वतविश्रोघः;। तत्पथ्यायः। 
विदूराद्विः २1 द्रति जटाधरः॥ (यथा, 

राचैन्द्रकणेपूरे (*५२। 
^अपारपुलिनस्थलोभुवि हिमालये मालये 

निकामविकटोन्नते दुरधिरोहणे रोदये.। 

महन्ममरभूधरे गहनकन्दरे मन्दरे 
भ्रमन्ति न पतन्त्यो परिणता भवत्कौन्नयः ॥*) 

रोहन्तः, पु, ( श्द्यादिति। रद्+“सुड्िनन्दि 
जौैविध्राणिभ्य; षिदाशिषि। उखा० ३। 

१२८७ । दरति ऋच । ) ठचमेद; । दद्युणादि- 

२८१५ ४, 42 

९८९ 
रोहिणी 

कोषः ॥ उत्तमाम् । इति सं चिप्रतारोणाटि- | “कट्फलः सोमवल्कास्थः रोमटच्तच्च रोहिणो । 

उत्ति; 

रोदन्तो, पु, ( रुद + भाच । धित्वात् ङौष्  ) 
| लताभेदः । इद्युणादिकोषः ॥ ललामाचम् । | 

इति संचिप्रसारोणादिटत्तिः॥ । 
रोह्िः, प, ( रोहतौति। रुह + “छपिषि- | 

रुद्धौति।“ उणा०9। ११८। इतिदष्न्।) 

बौजेम् ¦ उत्त; । इदयणादिकोषः॥ धाम्मिकः। 
षति खिद्वान्तकौसुशधासणादिटत्तिः ॥ 

रोद्िणं, कलौ. (रुह + ̂ “र्डेश्च 1 उणा० २। 

५५। इति इनन् । ) कालमेदः । इ्युणादि- 

कोष;ः॥ सतु दिवसौयनवमसह्ूत्तैः। पूर्वाह्न 
शरा्स्य गौणकालत्वेनोत्तरावधि; ! अपराज्ञ 
श्राइस्य पूरन्वावधिः। रकोदिष्श्राहस्य समा- 

पनकालः । रौष्डिणच्धास्य नामान्तरम् । यथा । 
अत्न पूर्न्वाक्ञे शआ्राहमभिधाय रौष्दिणन्तु न 
लङ्न्येदित्यभिधानेन पूब्बाह्णश्राहस्य सङ्गवात् 

परो रौद्दिणपयन्तगौणपूरव्वाह्नकालः; प्रतीयते 
तेन रोौहियं पूर््वाक्णश्राइस्य गौण्काललतेनो- 
त्रावधि; अपराद्वशाद्स्य पूव्वावधिरिव्यव- 
गम्यते। रौष्िणन्तु दिवसस्य नवमसुहतैः। 
तस्य च्योतिषोक्तरोष्दिणौदेवतत्वात् रौद्दिण्व- 
मिति। यासः 

आरभ्य कुतपे खरां कु्याद्ारौदह्दिणं बुधः 
विधिन्नो विधिमास्थाय रौद्धिगन्तु न लह्न्येत् \“ 

इति आ्राह्नतत्छम् ॥ 

रोष्िणः, पु, (रोहतौति। रुह + “रुदश्च ।*उया० 

२।५५। इति इनन् । ) भूटणः 1 वटडत्तः। 
रोद्ितकडच्त;। इति राजनिषंण्टः ॥ (शाल्प्मल- 
दौपस्यपव्तविद्धेष; । यथा, माल्ये । १२१।६६। 
^ रोष्दितो यस्लृतौयस्तु रोद्धिको नाम विश्चुतः॥*) 

रीष्िणिः, स्त्री; रोद्िणौनच्चचम्। इति शन्द- 

रन्नावली ॥ (यधा, इहतसंदितायाम् ।१०७।६। 
भघ्ारणंवधेगरोष्धियि- 
वायद्याषाएभाद्रपदयोगाः; । 

त्णट्शटि; कुसुमलताः 

खन्या चिदं दिश्रा दाः ॥“) 

रोहिणिका, स्री, ( रोह्िण्येव खाये कन् । टाप् 
ष्वश्च | ) कोपादिना रक्तवर्णं ख्े। इति 
जटाधरः ॥ 

रोष्दिणौ, सी, ( रुह+श्नन्) गौरादित्वात् 
ङौष् । ) स्तोगवौ | दद्यमर; ॥ (वया, माधचे। 
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^प्रौत्या निदुक्ताल्िडहतीः स्तनन्धया- 

त्रिण्ह्य पारोसुभयेन जानुनोः; 

वद्धष्णुधाराध्वनि रोहिणो; पय 
शिरः निदध्यौ दुहत; स गोदुहः ॥” ) 

तडत् । कटम्भरा ¦ (यास्याः पथ्याय; । 
“कडीतु कटुका तिक्ता रंष्यमेदा कटुम्भरा। 

अग्रोका मन्यशकला चक्राङ्गी शकुलादनी ॥” 

दति भाव्रप्रकाश्रश्य पून्खण्ड प्रधमे भागे 1) 
सोमवल्कः । (यथादा, प्रथायो रत्नमालायाम् । | 

| 

रोहिणो 
ॐ 

महाश्वेता । तत्पश्यायो यथा,-- 

«कटभी किनिद्धी श्वेता महाश्वेता च रोहिण ॥ 

ति व्रैद्यकरत्नमालायाम् ।) 
शूोद्धिता। इति मेदिनौ। शे, ३७ ॥ जिनानां 

विदाएदेवीविग्रेषः। इति रेमचनरः + कापष्सर । 

इरोत्कौ । मह्धष्ठा। इति राजनिधेण्टः + 

कपिह्व्ण वत्तुलाकारा विरेचने प्रशस्ता हरौ- 
तकौ । इति राञवक्लमः॥ # ॥ बलदेवमाता 1 

सा वुदेवभाया कश्यपपनौसुरभ्यं्रलाता। 
यथा,- 

५देवकौ रोद्हिणौ चेमे वसुदेवस्य धौमतः। 
रोष्िणौ सरभिरदेवौ अदितिंहेवकौौ ह्यभूत् ५” 

ति मद्ासारते दरिः ॥#॥ 

सरभिकन्धा ¦ यशा,-- 

श्रीमाकौस्छेय उवाच) 

“दत्तस्य तनया याभूत् सरभिर््राम नामनः। 
गवां माता मह्ाभागागा सव्लोकोपकारिण्ये॥ 

तस्यान्तु तनया जन्नं कश्यपात् प्रलापरतै;। 
नान्नाखा रोहिणो गुभ्रा सञकामदुषा 

जरृणाम् ॥ 

तस्यां यक्ते शूरसेनाहसोरिति तपोच्नलात् । 
कामधेनुरिति ख्याता स्लत्तणसंयुता ९ 

दरति कालिकापुराे रेषाध्यायः॥ #॥ 

नववर्षौया कन्धा । यथा,- 

^अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोद्धिणौ। 
दश्रमे कन्यका प्रोक्ता अत ऊर रचखला ५ 

द्यु दाषतत्चम् ॥ # ॥ 

( पश्चवर्षां कुमारौ । यथा, देवौभागवते । ३ । 
२६ । ४२ । 
“रोद्िणौ पशवर्धा च षड्वर्षा कालिका 

स्ता ॥* 

सोगनाश्रायैवास्याः पूजा क्षैद्या । यथा, तत्रैव 
द।२६। ४८। 

“सोष्दि्णौं रोगनाश्ाय पूजयेद्धिधिवन्नरः 
अस्याः पूनामन्ो यथा, तच्चेव । ३! २६।५६ । 

“रोहयन्तौ च बौजानि प्रागलश्छसख्ितानि 
बे। 

या देवौ सचभरूलानां रोहिणो पूजयाम्यहम् 1" 
हिरण्यकश्िपुकण्या। यथा, मद्ाभारते। 

३। २२० | १८। 

“कन्धाखा रोदिणो नाम दिररखयकशिपोः 
सता ॥*#॥ 

रोहिखि+ पचे रौष्।) अश्िन्धादिसप्र- 
विं्रतिनच्चचान्तगं तचतुधेनत्तचम् । तत्पायः । 
रोहिणि; २। दति शन्दरत्रावजौ॥ ब्रास्लौ ₹। 
ति हेमण्वन््रः॥ (यथा, मदहाभारतै। १। 

१४६ । ३३। 

“चअष्टमेएडनि रौद्र्यां प्रयाताः फालगुरस् 
ते। 

वारथावतमाखादय ददशरुर्गागरं जनम् ॥*) 
तत्त श्कुलाष्टति पष्चताराद्मकम्। तसख्याधि- 
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ष्टात्रौ देवता ब्रह्मा । गगनमध्ये उदिति घसति 

सिंहलमस्य अश्चिंशत्मरलाधिकदणडचितयं गतं 

भवति । यथा, 

“कम्बकचिि ! श्कुलालतौ नभो 
मध्यमागतवति प्रजापतौ । 
पञ्चमे गजकुपच्चलिप्िका 

नि;षता; सुसुखि } सि दलतः ॥* 

इति कालिदासक्लतराचिलपनिरूपणम् ॥ #॥ 

तत्र जातफलं यथा.-- 

“च्याद्वमका्थें कुरलः कुलीनः 
सचारुदेहो विलसत्कलेवरः । 

खारामिनाकुलिताखिलाश्यो 
थो रौह्दिणौजैः स धनौस मानौ ॥* 

इति कोष्टौप्रदीप; ॥ # ॥ 
गलरोगविश्ेषः। वथा। रोश्डियौनामकगल- 

रोगाणां नामानि संख्या खाइ । 
“रोद्िणौ पञ्चधा प्रोक्ता कच्छश्चालकं रव च। 
अधिलिहृख वलगोएलासनामरडन्दकः 
ततो इन्दः शतन्नौ च गिलायु; कणठविद्रधि;। 
गलौषः प्रखरत्नच्च मौसतालक्तयेव च। 
विदादौ कणडदेरेतु रोगा अरादथ् च्छताः॥” 
तत्र पष्चानामपि रोद्िनौनां सामान्यं प्रातषि- 
माइ । 

^गलेठनिलः पिनकपौ च मच्छितौ 
प्रदूष्य मासश्च तेव श्रौितम् । 
गलोपसंरोधकरस्तथाङुरे- 
निंडन्यखन् याधिरियं हि रौहिणौ ॥* 

अनिलः गच्छित; प्रठह्ः कपपित्तौ चणच्छितौ 
पित्तंवा खच्छितं कपो वा खच्छितः। गल 
योऽपि खच्छिताः एथग्दोषनःएय! अ विवच्च- 
माणत्वात् ॥ तस्या बातजाया लच्चणमाड 1 

^जिहासमन्तादृश्शवैदनास्तु 

मांवाङ्कराः कण्ठविरोधनाः स्युः । 
सा रोहिण वातकछ्लता प्रदिष्टा 

वाताल्मकोपद्रवगाएएञुषटा ॥* 
जिह समन्तात् जिहाया; सर्वत; । वाताह्मको- 

पद्रवगाएएज्ुा स्तम्भादिभिरतिश्येन युक्ता ॥" 
पित्तजामाद ॥ 

“चिप्रोहमा चिप्रविदाहपाका 
तौव्रज्वरा पित्तनिमित्तजाता ॥” 

शश्रजामादइ। 

«“सोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका 
गुव्वीं स्थिरा सा कफसम्भवातु॥* 

शोत्रोएच कष्छखोतः ॥#॥ सन्निप्रातजामादइ। 
५ गम्मीिरपाकिन्यनिवाथवौगा 

चजिदोषलिङ्गा भवा भवेत् सा॥ 

रक्तजामादइ। 
“स्फोटेश्िता पित्तसमानलिङ्गा 
साध्या प्रदिष्टा रुधिराल्मिका तु ॥* 

रक्तजेतरासंइारकलत्वेवधिमाइ । 

“सद्यच्छिदोषजा इन्ति चाडात् कपससुद्धवा। 
पश्चात् पित्तसम्भूता सप्रा हात् प्वनोत्यिता॥” 

१९० 
रोहिगो 

कणश्रालकमादइ। 
«कोलास्थिमाचः कफसम्भवोयो 

भरन्थिगके करटकमकभूतः 

खर; स्थिर; शस््रनिपातसाध्य- 

श्तं कण्ठश्राल्कमिति वन्ति ॥” 

कणटकमूकभूनः कणटकवचछ.कवदेदनाजनकः 1 
अधिजिङ्ामादइ)। 

“जिह्णापरूपः यथ; कफात 
जिह्णोपरिष्टादष्टजैव मिश्रात्। 
योधिनि; खलु रोग ख 
विवच्नेयेदागतपाकमेनम् ॥“ 

अजा मिभ्ादेषैलन्वयः\ * ॥ वलयम) 
“बलाश्च रुवायतसन्रतश्च 

श्नोधं करोधन्नगतिं जिषाथ। 
तं खब्ययेवाप्रतिवाथवी्ं 
विवच्णैनौयं वलयं वदन्ति ॥” 

अलाखमइ। 
“गचै तु श्रोधं करतः प्रब्ह्ौ 
शोश्मानिलौ श्वासरनोपपन्नम् । 
मन्येच्छिदं दुस्तरमेनमाडइ- 
रलासं नं भिषजो विकारम् ॥*” 

मन्भच्छिदं हदयमम्भेणि हेदेनेव वैदनाजनकम्॥ | 
रुकठन्दमा इ । 

^हइृत्तोत्रतोपन्तः यध सदाः 
सकररो?पाक्यन्ददुगं सच्च । 

नागेकटन्दः परिकौतैयतेग्सौ 
अाधिन्बलाशः चतजप्रखतः॥* 

न्त; गलभध्ये । अपाकौ दैषत् पाकौ । अष्टु 
ईेषनृच्दु; ॥ # ॥ ठन्दमाषह। 

“खसुन्नतं इत्तममन्ददाचं 
तौव्रज्वरं इन्दसुदारन्ति। 

तच्चापि पित्तच्चतजप्रकोपा- 

हिद्यात् खतोदं पवनाह्मकन्तु ॥* #॥ 
श्रतन्नीमाइ। 

^वर्तिषेना कणडनिरोधिनौ तु 
वितातिमाच्रं पिशितप्ररो देः । 
अनेकरक प्रागरौ चिदोषा 
जेया शतप्नौषटश्यी शतन्ती ॥* 

चना कठिना। अनेकरक् वातपित्तकफलज- 

तोददाहकरादियुक्ता। प्रत्न षडश्रौ लोह 
करटकसंत्रा शतन्नौ महतौ शिला । तत्तल्या 

यत; प्राण्रौ ॥ # ॥ गिलायुमाइ। 
सस्थिगेले तामलकास्थिमाचः 

स्थिरोऽल्परक स्यात् कपर क्तिः । 
संलच्यते शक्तमिवासित्च 

ख श्रस्तसाध्यस्तु गिलायुसं जः ॥” 

गलविद्रधिमाषह। 

“स्वे गलं याप्य ससुत्थितो यः 
प्रोफो रज; सन्ति च यन्न सना; । 
स सन्वेदोषेगेलविद्रधिस्तु 
तस्यव तुल्य; खलु सवयेजस्य ॥* # ॥ 

गलौ घमा इ । 

रोहिणो 
^श्नोधो महान् यस्तु गलावरोधी 
लौव्रज्वरो वायुगते निहन्ता । 
कफेन जातो रुधिरान्वितिन 

गले गलौघः परिकीनैयतिकसौ ॥* 
वायुगतिनिदहन्ता उदानवायुगतिरोधकः॥ # ॥ 
खवरत्नमाङ। 

^यस्ताभ्यमानः श्वसिति प्रसक्तं 
भिन्नस्वर; शुष्कविसुक्तकण्ठ; । 
कफोपदुटष्वनिलायनेषठु 
क्ेयः ख रोगः शवसन।त् खरन्न; ॥» 

ताम्यमान; तमः पश्यन् । शष्कविसुक्तकण्ठः 

शयुव्वो विभुक्तोर्खाधीन; कण्डो यस्य सः, 

अष्लाधौनता यक्तं गिलितुः अशक्यत्वात् । 
चअनिल{यनेदु वायुवल्मेस। श्चसनादातात् ५४॥ 
मांसतानमाद। 

^प्रानवान् यः ययु; सको 
गलोपरोधं कुरुते क्रमेय । 
ख मांसतानः कथितोग्वलब्बौ 

प्राण्प्रण॒त् सबछतो विकारः” 

प्रतानवान् विस्तारवान् । सकष; अतिश्रयितं 

कष्टं यच्च स;॥#॥ विदारोमादइ। 

“खद्ाइतोदं यथ ̀  सुतान 
मन्तगंले पूतिषि्ौयं मांसम् । 
पित्तेन विद्याहदने विदारीं 
पां विश्रेषात् सतु येन श्रते ॥* 

शां वि्येषात् सतु येन भ्रति ख पुरुषो येन 
पान्न विशेषाद्वा इल्येन श्रेत तिन् पासा 
विदारौ भवति दद्य्थेः ।#॥ अथ गलरोगाणां 
चिकित्षा। 

“^सोद्किणौनान्तु साध्यानां खितं शोखितमोत्त- 
णम् । 

वमनं घमपानश् गणडषो नस्यकमम प्य ॥ 
वातजान्तु छते रक्तं लवणे प्रतिखारयेत् । 

सखोष्णान् संह गण्डघान् धारयेचाप्यभौच्छाश्ः। 

विखाद पित्तसं भूतां -सिताचौ्रप्रियज्कुभिः 
घषेयेत् कवलो द्राच्चापरूषे; कथितो त; 

अगारधमकटफः कफजां प्रतिखारयेत् । 
अगारधूमः भल इति शोके। कटकानि 

श्रो पिष्यलौमरिचानि। 
“श्वेताविड्ङ्गदन्तोषु तलं सिद्धं ससेन्धवम् । 
नस्यकम्भणि दातदयं कवल कफोच्छरये ॥ 
अता अपराचिता। 
«पित्तवत् साधयेद्धेयो रोषि रक्तसम्भवाम् । 
विखाद कण्श्ालकं साधयेत्तण्डिकेरिवत् ॥ 

रखककालं यवान्नष्व सेञ्जौत {खग्धमल्पशः । 

उप्रजिहकवच्वापि साधयेदधिजिहकम् ॥ 

रशकटन्दन्तु विस्रा विधिं भोधनमाचरेत् । 
रखुकटन्दमिव प्रायो इन्द समुपाचरेत् ॥ 
गिलायुश्चापि यो याधिस्तश्च शस्छेण साधयेत् । 
अमम्मस्थं सख पक हेदयेद्गलविद्रधिम् \” 

इति भावप्रकाथः॥ 

( ष्थूके, चि । यधा, महाभारते ।२।६१।६३। 
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रोहिण्य 
नेव इष्वा न महतौ नरश नापि रोहिणो 
नौोलकुश्वितकेश्ौ च तया दौवयाभ्बद्धं त्वया ॥*) 

रोष्िणौपतिः, पै, ( रोहिण्याः पति; । ) चन्र; । 
श्यत हेमचन्ध;। २।१८॥ ( यथा, दैवौभागः 

वतै ।१।११।१८। 

^्येवं भाषमाणं तसुवाच रोह्िणौपति; । 
गुरु" क्रोधसमायुक्तं कान्ताविरदुःखितम् ॥* 

वस्सदेव;। ठषभश्च॥) 

रोहिणौरमणः, प, (रौद्र्या रमणः । ) उषभः । 
इति राजनिषैरट; ॥ वसदेवश्च॥ ( चन्रः। 
यथा, गौतगोविन्डे । ३।१०। 
“वणितं जयदेवकेन इरेरिदं प्रवणेन । 
केन्हरविखखखसुद्रसम्भवरोिणौरमयोन ॥*) 

रोहिणौवक्लभः, पु, ( रोहिरा वल्लभः ।) चन्र; । 

इति इलायुधः । वसुदेवञ्च ॥ 

रोहिणीशः, पृ, ( रोह्िखया इश; ) चनः 
इति हेमच्न्र; ॥ ( यथा, माधे । ३।६०। 

यां रेवतौजानिरिथेष इातु' । 
न रौदह्िथियो न च रोहिणीशः ॥*) 

वञ्देवश्च ॥ 
रोश््यशटमौ, स्तौ, ( रोश्िणौयक्ता अशटमी।) 

रोखिणोनचच्रयुक्तभाद्रकष्णारमौ । यया, 
“कष्णादन्याख्च रोदिरयामह्वराचेरचैनं इरे; । 
काया विद्धापि सप्तभ्या इन्ति पापं चिनन्म- 

म् । 

उपरीचितोगचैयेग्मनरेस्िधिभान्ते च पारणम् ॥ 
योगाय योगप्रतये योगेच्राय योगसम्भवाय 

गोविन्दाय नमो नमः;॥ ख (नमन््रः। यज्ञाय 

अज्ञेश्वराय यज्ञपतये यञ्चसम्भवाय गोविन्दाय 
नमो नमः; ॥ अचचैनस्य | विश्वाय विष्धेश्चराय 
विश्वपतये विष्छसम्भवाय गोविन्दाय नमो 
नम; । शयनस्य । सन्धाय सर्वेश्वराय सब्ध- 
पतये ख्सम्भवाय गोविन्दाय नमो नम;॥ 
पारण्स्य। 

स्थण्डिले पूजयेर्वं सचन्द्रं रोष्दिणौन्तथा । 

शद्च तोयं खमादाय सपुष्यफलचन्दनम्। 
जानुभ्यामवनौं गत्वा चन्दरायाध्य निषैदथेत् ॥ 
च्ौरोदागंवसम्भत अचिनेचससुद्धव । 

यहाणाध्यै शशाङ्दं रोहिण्या सष्ितो मम । 
धिये वसुदेवाय बलदेवाय नन्दाय थधोदायरै। 
अनघं वामनं श्रौरिः वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम् । 
वासदेव हइषोकेश्ं टचि रेत्यददनम् ॥ 
वाराहं पुषडरौकाच्ं मीकान्तमजमय्यम् । 

दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजम् ॥ 
गोविन्दमच्युतं दैर्वमनन्तमपरा जितम् । 
अधोच्चजं लगदूकौलं सगं स्थित्यन्तकारकम् ॥ 
अनादिनिधनं विष्णु चिलोकेशं चिविक्रमम् । 
नारायणष्चतुर्वांह' शङ्धचक्रगदाधरम् ॥ 
पौताभ्बरधरं दियं वनमालाविश्रूषितम्। 
ओौवत्साङ्कं जगद्धाम ओीपतिं गोधर हरिम् ॥ 

यं देवं देवकौ रवौ वसदेवादनोजनत् । 
भौमस्य ब्रह्मणो गुते तस ब्रक्माह्मने नमः । 

रोष्दितं, जौ, 

१९१ 

रीहितः 
नामन्येतानि संकौद्यं गश्यधे प्राथैयेत् एनः ॥ 
चादि मां सन्ेपापन्न इःखश्रोकाणेवात् प्रभो । 
देवकौनन्दन श्री इरे संसारसागरात् ॥ 
इव त्त स्छायसे विष्णो ये छारन्ति सत् सलछलत् । 
सों देवातिदुवुं त्तादि मां ्रोकसाग- 

रात् ।॥ 
पुष्करा निममोणहं मदव्यन्नानसागरे । 
च्राष्ि मां देवदेवेश त्वाखतिण््यो न रच्तिता॥ 

स्वजन्म वासुदेवाय गोत्राक्णश्िताय च । 
जगद्धिताय छष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 

शान्तिरस्तु शिषख्ास्तु धनदहिंस्यातिरान्य- 
भाक् ॥” 

इति गारुड १३२ अध्यायः ॥ 
रोदित्, पु. (रोहतीति । स + “छदरदह्ियुषिभ्य 

इति;ः। उणा० १।६६। इति इति;।) 

खथ; । इति मेदिनौ । 2, ९४७ ॥ बभेद । 
मव्छभेदः। इति शंच्चिप्रसारोणादिडत्निः । 
( ऋष्य्टग;। यथा, बाजखनेयसं दितायाम् । 

९.४ । ३० ॥ ^मदुष्यराजाय मकंटः ~ 

लाय रोहित्“ “रको रोहित् ऋष्यः ष = 

इति तद्धाष्ये मष्ठोधरः ॥ रोद्ितवणे- 
विधिर, चि । (थथा, ऋशवेदे । १।१००। १६। 
“रोहित् श्यावा समदंशुलंलामो; ।» 
“रोहित् रोद्ितवरणां श्यावा श्यामवर्णां । 
इति तद्धाष्ये सायणः; ॥ ) 

रोहित्, स्तौ, ( रष + “हदटरद्ियुधिभ्य इतिः ।* 
उणा०१५।६६। इति इतिः।) खगौ 

(“ऋष्यस्य गस्य चगो रोहिड्च्यते। तथाच 

मद्दिन्ब; स्तवे । गतं रोखिबूतां रिर्मयिषु- 
्छष्यस्य वपुषा।“ इद्यव्नलः । १ । ६६. ॥) लताः 

भेदः । इति मेदिनौ। ठे, १४७॥ ( बङ्वा। 

यथा, ऋग्वेदे । १।१४। १२। 
“चुह्यदषौ रथे हरितो देवा रोषितः ॥* 
५ देवास रोहितः रोडिच्छन्दाभिधेयास्वदौया 
वडवा; रथे चु बज योजय ।” दति लङ्धाष्ये 
सायणः 1#॥ रोदन्याभिर्वौंजानि तच्जलेन दि 
बौजानिप्ररोहन्तीति तथात्वम् । नदौ । इति 

निधण्ट; । ९।१३६।१८॥ निगमेषु बह्वच 
नान्ततवेन प्रायश; अवात् बद्वचनान्तत्वम् 1) 

(खु+^श्डे रञ्चलो वा।* 
उणा ३।६४। इति इतन् । ) ज्कुमम् । 
रक्तम् । ऋलुशक्रश्यरासनम् | इति मेदिनौ। 

ते, १४५ ॥ ( वथा, मु; । १।३५८। 
^“विदयुलो४प्रनिमेषा ख रोहितेनधन्'धि च्व । 
उल्का निर्घातकतुं ख च्योतौँष्युचावन्वानि च ॥*) 

रोह्ितः,.प, ( रोहतौति । सुह + ̂रुहेरञ्चलो 
बा ।* उणा० ३। ६४ । इति इतन् । ) मौन- 
विशेष; । ( यथा कञ्चित् । 
^इईलौशो जितपौयषो वाचा वाचामगोचरः 

रोषितो नो शितः प्रोक्तो महरो महरो 
प्रिव; ॥* ) 

रोडदितमव्छस् लचणं गुणाच यथा, 

रोहित 
“शवा; शल्कौ ्तकुच्िस्तु मवयो 
यः शेष्ठोभलौ लोहितो एत्तव्तः । 
कोषां बच्छ रोहितस्यापि मांसं 

बालं इन्ति ल्जिग्धष्डक्नाति कीम् ॥* 
इति राजनिधरट; । 

अपिच । 

“रक्तोदरो रक्तसखो रक्ताच्चो रक्तपक्ततिः। 
छशपश्चो भालश्मो रोहित; कथितो षुधः। 
रोषितः सब्धमल्यानां वरो इष्योएदिंता्निजित्। 
कषायानुरसः स्वादुर्व्वातप्नो नातिपित्तछ्लत् ॥ 

ऊडंजच्रगतान् रोगान् इन्यागोषितसणकम् \ 
षति भावप्रकाशः । 

(तथाच । 

^“बालन्नो नदि पित्तशृद्रलकरः स्याद्रोह्ितः 
स्यद् ॥ 

इति इारीते प्रथमस्थाने रुकादशेएष्याये ॥ 

^द्चोवलाहारभोजित्वात् खप्रस्य च विषच्णैनात् । 
रोहितो रौपनौयच् लघुपाको महाबलः ॥” 

इति चरे सदचस्थाने सप्रविशरोण्ध्याये ॥ 

^कषायाचुरसस्तेषां श्यव्यप्रोवालभोजनः । 
` शोषितो मारतदरो नाद्ये पित्तकोपणः ॥” 

दरति सश्चते खच्रस्याने ४६ अध्याये ॥ 

खनामस्यातो इरिच्न्रश्च बृपरतेः एत्र; यधा 

देवौभागव्ते। 9 | १५।१५॥ 
“राजा एच्रसखं दष्टा सुखमाप्र महत्तरम् । 
नामाद्य रोदितश्च ति चकार विधिपून्वकम् ॥” 
पस्य विषरणन्तु तथैव ब्रश््यम् ॥ ) चगमेदः। 
रादितकटरच्लः। इति मेदिनो। तै, १४६॥ 

( रोह्धीतोणपि पाठः| रोहौतक्ष्न्ददशंनात् । 
यथा, सश्चते । ६।१अ। 

^पलाशरोहौतमधूकला रसाः 
छौ युक्ता मदिरामिभधिताः 

पअगम्िचोटकः, इति निष्ट; । १।१५॥ 
“रोदन्ति आरोहन्ति रथं वदहन्यादिवमिति 
रोहितः“ इति तन्न देवराजयज्वा ॥ यथा, 
ऋग्वेदे । १ ।६४। १०१ 
“बदयुक्था अर्षा रोषिता रथे ॥* 

“रोषिता लोहितवर्ण रोषित इद्यमेरश्चस्दास्या 
शोश्ितोण्मेरितिदश्रंनात् रोद्ितैनत्ना मिहं वतां 
गसयत्वितिमन्तरवर्णा च । “इति तद्धाग्ये सायणः \) 
रक्तवणं;। रक्तवगेविश्िट, चि। इत्यमरः ॥ 
( चथा, बाजसनेयसंदितायाम् । ६६ । १६ । 
नमो रोहिताय श्यप्रतथे इच्चएणां प्रतथे नमो 
नम; ॥* ) 

रोह्ितकः, ध, (रोद्धित रव। खार्ये कन् । ) 
इच्च विशेषः । रोड़ा इति भाषा । तत्पायः । 
रोषौ नभोदश्च; ३ दादिमपुष्यकः४। 
इद्यमरः ॥ रोहतक; ५ रोद्ितः ६ रौद्िणःॐ 
ज्ञशास्मलि; = दाडङ्मिपुष्यः ६ सद्ाप्रखनः ९० 

कूटश्चास्मलि; ११९ विरोचनः १२९ शास्म 

लिकः ११। अस्य यणा; । कंदुत्वम् । च्िग्ध- 
त्वम् । कषायम् । सु्ौतलत्वम् । समिदोष- 



कै 

रौच्छ 
अणशजजोहरक्तनेत्रामयाण्डत्व्च। इति राज-| 

निचंगट; ॥ अपि च। | 
“रोहितो लोहितो रोदौ लोहो डाड्मि- 

पुष्यकः। 

राहौतकः प्नोहषातौ स्यो रक्तप्रसाद्नः॥ 

इति भावप्रकाशः । 

चन्यं) 

“रोद्धोतको यकछ्लत्नौहगुस्मोदर हरः श्छतः ॥ 

इति राजवल्लभः ॥ 

(गणविद्रेषः;। यथा, मदाभारते ।३।२५३।१६। 

“भद्रान् रोद्ितकां्चेव असयान्मालवानपि। 
गणान् सज्वान् विनिजिंद्य नौलतिछत् प्रहसन्निव। 

शश॒क्ञान् यवनांद्ेव विजिग्ये तनन्दनः ॥* ) 
रोहिता, ( रोद्दित+टाप्। ^“वर्णाद्नु- 

दात्तान्तोपधातोनः।*” ४।१।३६। इति, 

पाच्चिको ङौष् लकारस्य नकारादेश्रश्च न।) 
रागादिना रक्तवण । यधा,-- 

“सरोद्धी रोहिता रक्ता लोदिनो लोद्िता 
च्व सा । ॐ 

इति जटाधरः ॥ , 

रोहिताच्ः, पु, (रोहितः अशठो यस्य ।) अग्मि; । 
दृद्यमरः;॥ इरि्न्द्रराजयुचः। <ति मेदिनौ । 

त, ६३॥ 
रोह्हितिका, स्त्रो, ( रोडिनो वर्णोभख््यस्यए इति । 

रोषित +ठन् । } रगा रक्तवर्णा । इति 

जटाधरः 
रोष्डितेयः, पर, ( रोष्ित रण्व। खाच एः) 

रोदितटच्तः। यथा,- 

“^ ज्ञोदारौ रोदितेयः स्यात् रक्तुष्यञ्च 
रोहितः ५ 

इति भरतष्टतरन्रकोषः॥ 

( उिवरणमस्य रोदितकश्रन्दे ज्ञातव्यम् ॥ ) 
रोद, [न् ] पृ, ( अवश्यं रोहतौति। रुद् + 

च्ावश्चके णिनि; ) रोहदितकडच्च;ः। ( व्यस्य 
प्रव्ायो यथा,- 

“रोहो रोइितकः नौहाश्तचुदाङमपुष्यकः ॥ 

षति विदयकरन्रमालायाम् ॥ 
“सो हौतको रोहितको रोद्दौ दाड़मपृष्यकः ॥" 
इति भावप्रकाश्स्य पूञ्खख प्रथने भागे \) | 

अश्वत्यटच्तः। वटडच;, दति मेदिनी; ने, 

१२.० ॥ 

रोद्धौतकः, द, ¦ गोहीत र्व.) स्वार्थे कन् ।) 
रोह्दितकडच्च;ः। इति राजनिषेर्ट; ॥ (वथा, 
इत् खं तायाम् । ५४ । ६८। 

“रोितकस्य पञ्चादद्धिवाखद्चत्रिभिः करै- 
यग्वि ॥* 

तथास्य पायः । 

“रोद्धौतको रोह्ितको रोही दाड्मिपुष्यकः।* 
इति भावप्रकाश्स्य पून्वखश्ड प्रथमे भो 1) 

रोच, लौ, ( ूचस्य भावः। रूच +व्यन । ) 
स्च्च्ता। चस्य भाव इद्र च्छ्प्रद्ययेन 
निष्यन्रम् । तथा इ । 

१६२ 

रौद्र 
^ केलं यद्रौच्यदोषप्नं तैलं यचांकं श्छतम् । 
तेन त्वां लापयाम्बद्य जगन्मातरमम्बिकाम् ॥* 

इति दुर्गापूनायां महाश्मोमहानवम्योमं हा- 
स्रानप्रकरणे देवोपुर्ाणम् ॥ ( तथा च। 

ध्ये रसा बातश्मना भवन्ति यदि तेषुवे। 

र)च्यलाघवश्रोद्यानि नते न्यु; समोरणम् ॥* 
{3 सुशुते खच्नस्याने ४० अध्यायः ॥) 

| रौच्यः, द, ( रुचेरपदययमिति। रुचि +स्यण् । ) 
मनुविश्रषः। यघा,-- 

“रौच्यादयस्तथान्ये४पि मनवः. सं प्रको सिताः । 
रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रौच्यो नाम भविष्यति।” 

ति माद्छ६ अध्याय; ॥ 

तन्मन्वन्तरे देवादयो यया, 

^च्रयोदश्रस्य पयाये ये रौच्यस्य मनोः सुराः। 
सप्रषौंखन्रपांश्चव वदतो मे निशामय ॥ 
सुपब्दाणः सुरास्तत्र सुकम्माणस्तथापरे। 

सश्न्माणस्तथा द्यते समस्ता सुनिसत्तम ॥ 
मदहावलो मदाबौय्यस्तषामिन्द्रो दिवस्पति; । 

भविष्यद्यय सप्र्घान् गदतो मे निशामय ॥ 

शतिमागखयञ्ेव तत््चदत्तीं निरुनसुकः । 
निम्नो; सुतपाश्चान्यो निष्प्रकम्यञ्च सप्रमः॥ 

चिचसेनो विचिचञ्च नयकछ्लन्निभेयो दष; । 
सनेचः च त्तवुह्किञ्च सुरतश्चेव ततृस॒ताः ५ 

इति माकंष्डयपुराणम् ॥ 

अन्धद्िवरणं लच्िश्रन्द दर्टयम् ॥# ॥ विख्व- 
काण्ड; । तत्पायः । वख; २। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ (क्ल, रोच्यस्यदमिति। अण् । मन्वन्तर- 
विश्रेषः; । यथा, माकडेय । १००।३६.। 

^्ातिष्डो गुण्यक्तो दचसावणके श्रुते । 

निश्ातवद्यरिवलं रौच्यं श्रता नरोत्तमः ५५) 
रौट, ऋ नाद्रे। इति कविकल्यदमः ॥ (भ्वा०- 

परर०-खक०-सेट् । ) चतुदेशखरौ, ऋ, अस- 
रौटत् । नादरोभ्नादरः। रौटति खलं लोकः। 
शति दुगादासः॥ 

रौड, ऋ अनादरे । इति कविकल्पदुम; ॥ (भ्वा०- 

पर०-खक०-सेट् । ) ऋ, अरुरोड्त् । इति 

दुर्गादाख; ॥ 
| सौं, क, ( रद्रस्येदम् । रुद्र+अण् । ) श्टङ्गा- 

रादयष्टरसान्तगंतश्ाघरसः। तत्पर्यायः। उग्रम् २। 

इत्यमरः \ इ क्रोधस्याखवे। रुद्रो देवता यस्य 

रौत्रम्। यदाडइ भरतः 
श्टङ्गारो विष्णदेवः स्याद्वासः प्रमथदेवतः 

करुणो यमदेवः स्याद्रौगो सत्राधिरेवतः ॥*दइति 
इ क्रोधस्याश्रये । उच्यति क्रुधा समवेति उण; 
उव्वियं खमवायने नान्नौति रक् निपातनाच्स्य 
गः। सव्वाभिभाविता रौद्रः । वथा, रावण- 
चरितादि। ण्डु वौभत्सरौद्र कौवै रूपभेदात् 
अन्यं पुंसि वीभल्षरौद्रौ चेति पलिङ्गपाठ दद 
ुक्तः। इति भरतः;॥ #॥ अपिच । 

अथ रौद्रः । 
“रौद्र; कोधस्थाविभावो रक्तो स्राधिरेवतः। 
ऋअःलम्ननं रिपुस्तत्र तचष्टोदौपनं मतम् ॥ 

रौद्रः 
सथ्िप्रहारपःतनविक्लतच्छेदावदारगेद्धोव) 
संयामखभ्रमाद्रैरस्टोहौ प्रभवेन् पौष \ 
भूविभङ्गौषटनिरे्रवाहस्फोटनतजना; । 
ाह्मावदानकथनमायुध्योतृक्तेपणानि च। 
अनुभावास्तथा चेपक्ररसन्द नादयः 
उम्रतावैगरोमाखदवेपथवो मदः 

मोहाहवादयञ्ा्र भावाः स्॒द्येभिचारिणः ॥* 
यथा,- 
“कृतमनुमतं उष्टं वा बरैरिदं गुर पातकं 
मनुजपनशरुभिनिमादेभेवद्धिरुदा धैः । 
नरकरिपुणा साद्व तेषां सभौमकिरौटिना- 
मयमरमर्मेदोमसे; करोमि दिशा वलिम्॥” 
अस्य युदधवौराङदमाह। 
“रक्तास्यनेत्रता चाच भेदिनी युद्ठवौरतः ॥” 

ति साहिद्यद्पेणे ३ परिच्छदः ॥ 
रौव्रः, पु, ( रदरस्यायमिति । रुद्र+ अश् । ) खय- 

तेज; । तत्पायः । धम्म; २। इति मेदिनी, 
रे, 5० ॥ प्रकाशः द्योत; 8 आतपः ५। 
इद्यमरः ॥ तस्य गुणाः 
अतपः कटुको रूचः खद चाट षाव डः 

दादवेवण्यजननेः नेचरोगप्रकोपणः 
इति राजवल्लभः ॥-# ॥ 

सप्ररौद्ा वथा,-- 
“जठरः पिङ्गलो रौडो घौरास्यः कालसं ज्ितः । 
अमिनामा इतो रौद्रः खप्र रौद्रा; प्रकौ- 

जतिता; +” 
सन्थान्तरे सप्रमो रौढः प्राणदा; ॥ तेषां 
फलानि यथा,- 

“पिङ्गलो रौद्रनामा च कालरूपः प्रजाचयम् । 
स्पशेने बरोग स्यात् सञ्जौवससुद्धवः 
जठरो रौद्रनामा च घोरधन््रश्च कारयेत् । 
बरणादिपित्तरोगच्च नानाक्गश्करो दृणाम् ॥ 
च्मिर्नाख्ना यदा वर्थ रौद्रो भवति नान्यथा। 
उनत्तापेन चितिं शुष्येत नराणां रोगदो भवेत् । 
रौद्रनामा महारौद्रो यचराच्टं च भवेदूधवम् । 
चित्तोदगं व्रणं कुग्धाच्चानारोगसमन्वितम् ? 

घोरनामा मदहारौडो घोरध्चरश्च कारयेत् । 
उत्तापेन सदा दग्धं नानारोगसमन्वितम ॥ 

कालनामा मद्ारौद्र उत्तापे पौड्नं सद्ा । 
नानासोगखमादुक्तं बणादिकण्डुकं भवेत् ॥* 

इति ज्योतिषम् ॥ 
रसविशेषः । इति मेदिनौ । रे, ८० ॥ तद्विवरणं 
लौवलिङ्गरौगयब्दटे रषटयम् । इदेमन्त ऋतुः । 
इति हेमचन्द्रः ॥ यमः। इति धरणिः ॥ (कार्भि- 
केयः। यथा, महाभारते । १।१३८। ९३ । 

“चअसेयः लत्तिकापुचो रौद गाङ्गेय इन्यपि । ` 
यते भगवान् देवः सब्देवमयो गुद; ॥* ) 

सौदः, ति, ( रूढ + अण् । ) तोवः। (यथा, रुण्वि- 
निख्यय्यास्याने विज्ञयरचितेन इरिवंश्ोक्त 
च्वरवसंनव्वनसुक्तम् । 
“चज्वरस्जिपादच्छिश्िराः षड्जो नवलोचनः। 
भखप्रहरणो रौर; कालान्तकयमोपमः ॥* ) 
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रौरवः 
भौषणः। इति मेदिनौ । रे, ८० ॥ 

भारते । २.1 € ।१५०। 

«तस्य ते तदच; श्रुत्वा रौद्रं लोमप्रहषंणम् । 
प्रचक्रवहलां प्रजां कुत्सन्तो तरःद्जम् ॥") 
रुद्रसम्बन्धिनि च ॥ 

(यथा, महा- 

रौद्री, स्तौ, (रौद + प् ।) चण्डो । इति मेदिनौ। 
रे. ८० ॥ रुद्रजटा। इति राजनिर्ध॑टः ॥ 
ररूदे्छतमद्ारौद्रौ माया महारौदौनाकौ 
चासुणातच। यया,- 
रक रव महारटैत्यो रुरस्तख्ौ महाग्दधे ¦ 
सच मायां महारो रौरबौँ विखसव्ने इ ॥ 
सा माया वधे भौमा सञदेवप्रमोद्धिनौ। 

तथातु मोष्िता देवाः सदो निद्रातु मेनिरे ॥ 

दैदौ च चिशरिखेनाजौ तं टवं समताडयत् । 
सया तु ताडितं तस्य दैत्यस्य शुभलो चने । 
च्म्भसुख उमे सम्यक् एथगभूते बभूवतुः ॥ 
रूरोस्तु दानवेन्रस्य चम्भसुरू च्षणाद्यतः। 
अप्य इरेटवौो चासुरा तिन साभवत् ॥ 
सभूतमद्ासौदरौ या देवौ परमेश्वरी । 
खंहारिणौतुयाचेवकालराचिः प्रकौक्सिता। 

इति वाराहे चिश्क्तिमादात्मयम् ॥ 

रौप्यं, ङौ, ( रूप्यमेव \ अण । ) रूप्यम् । इति 
राजनिषेशट; ॥ (यया, माचे । 8। ६७ । 
^द्पेसनिम्भलासु पतिते घनतिमिरसुषि 
च्योतिषि रौप्यभित्तिषठ पुरः प्रतिफलति 

खडः ॥” ) 
तत्करणं वथया,-- 

<मध्वाच्यं गुडनास्त्रष् करेणा माच्तिकं रसम् । 
घमनाचे भवेद्नौप्य' सुवयेकरणं श्ट १ 

इति गास्ड् १८८ अध्यायः ॥ 
( ओौषधादिषु अस्यालामे यद्ातयं तदूतथा,-- 
“सुवं ,( रौप्य' ग्टतं यत्र न लभ्यते । 
तच्च कान्तन कम्माणि भिषक् कुादिचच्तणः॥* 

इति भावप्रकाश्स्य एन्बखर्ड प्रथमभागे ॥ 

तद्िश्िषटे, चि। यथा, भागवते) ४।२५।१४ । 

स्वररौप्यायसेः ष्ट ङ्गैः सङ्कुलां स्वतो दः \*)} 
रौमं, करौ, ( रुमायां लवगाकरे भवम् । रुमा + 
अण!) श्राम्भरिलवणम् । द्रद्मरटौकायां 

रामाश्रमः) 

सोमकं, कौ, प्राम्भरिलवणम् । तत्पायः । वसु- 
कम् २८ इद्यमर;॥ “रुमा नाम नदौ लवणा- 

कर; तत्र भवं रौमकम् । पचे कादिति व्यः 
सौमं वत; खार्यं कः रौमकम् |” इति तद्रोकावां 
भरतः ॥ ( पखायोग्स्य ववा,-- 
«श्ाकम्भरौयः कथितं गुडस्य रौमकन्तथा ॥” 
सूति भावप्रकाशस्य पून्खण्ड प्रथमे भागे॥) 

सौ म्लवर्ण, कौ, ( रोमं लदणमिति । ) शाम्भरि- 
शलवशम् । इति रत्नमाला ॥ 

रौरवः, पु, (रुरुच्णन्तु विशचेषरूस्यायमिति । रुड + 
अश । ) नरकविष्टेषः। घोरः! इति मेदिनौ। 
वे, ४६. ॥ आद्यस्य विवरणं यथा,-- 
“रौरवे ज्गटसाच्तौ तु वाति यच्ातरृतौ नरः| 

९, 49 

| 

रौहिणं, की, 

सौष्िेयं, कलौ, मरकतमणिः। 

९८३ 
रौदिणे 

तस्यः ख्वरूपं वदतो रौरवस्य निशामय ॥ 
योजनानां सद्टरेडे रौरवो हह प्रमाणतः। 
जानुमाच्रप्रमाणन्तु तत्न भं सुदुस्तरम् ॥ 

तच्राङ्गारचयो येन कतं तइरणौसमम्। 

जाज्वल्यतातितौत्रंण तापिताम्बरभूमिना॥ 
तन्मध्ये पापकर्म्माणं विस्खन्ति यमानुगाः । 
ख दृह्यमानस्तौप्रण वद्धिना तेन धावति ॥ 

पदे पदे च णादोग्स्य श्यते जायते पनः। 

चअहोराचणोह्रणं पादन्यासं ख गच्छति । 

श्वं ससं विस्तरे योजनानां विसुच्यते ॥* 
इति माकंखयपुराशे पितापुच्तसंवादनामा- 
ध्यायः ॥ (तथाच दे वौभा गवते ।८।२२।८-११। 
“रुतन्ममाइभिति यो शूतद्रोहेख केवलम् । 

पुष्णाति प्र्यदं खोयङ्कुटुखवं काय्यलम्यटः ॥ 

रुतद्िद्धाय चाच्नेउ स्वाशुभेन पतेटिड। 
रौरषे नाम नरके सओसत्वभया वदे ॥ 

इष्ट लोकेएसुनाये तु हिंसिता जन्तवः पुरा। 
त ख्व रुरवो भूत्वा परत्र पौडयन्ति तम् । 

तस्नाद्रौरवमि्याद्ः एराणन्ञा मनिधिणः 
रुरुः सर्पाद्पिक्ररो जन्तुरुक्तः पुरातने; ॥*) 

रौरवः, चि, चञ्चलः । धरैः, घोर; । इति शब्द 
रनावलौ॥ ( रुरोमृंगस्सेदमिति । अण् । चटग- 

सम्बन्धिनि च । यथा, मनु;। २।४१। 

^ काषोरौरववास्तानि चम्भाखि ब्रह्मचारिणः। 
वसोरत्रानुपूर्वैण शाणकत्तौमाविकानि च ॥) 

रौहिट, [ष्] प, रौष्हिषरन्टग; । यथा। «स 

ख्व रौद्दिषां मध्ये चरतीति भवभूति; ।* इय 
मरटौकायां भरतः ॥ 

(रोद्िणमेव। ख्वार्थं अश् | ) 
दिनस्य नवमसुहृतनैः। यथा। अत्र पूर्न्नाह् 
शहमभिधाय रौषशिणन्तु न लङ्खग्येदिद्यभि- 
धानेन पून्बाह्ञश्राहस्य सङ्गवात् परो रौषि 
पथ्न्तगौ गपूरन्नाहकालः प्रतीयते; तेन रौद्धिगं 
पून्वाह्णश्राद्स्य गौणकालत्यनोत्तरावधि; चअप- 

रौद्दिषं, जो, 

रौह्दिषी, 

राह्नश्राइस्य पून्बावधिरिद्यवगम्यते ततद्ध, 
पून्वदिने सक्गेवात् परं रौह्िर्पर्न्तं तिधे- | 
लामि परदिने सद्ैचयमाचे तत्तिथिलाभे, 
पव्येदिने ्राहम् ! रौदिखान्तरूपगौणपून्न ह | 
लाभात्म परदिने तथालाभावात् | उभष- 

दिने सङ्गवलामे परदिने श्क्तपच्चे तिथियाद्या, 
षति इचनात् । रौ्िणन्तु दिवसस्य नवम 
स्नैस्तस्य च्योतिषोक्तरोहिणदेवततवात् 
रौद्धिणत्वमिति। रति श्राद्वतच्छम् ॥ 

रौहिणः, पु, (रुह+ इनन् । स्वाथे अश् । ) 
चन्दनटत्तः। इति चिकाण्डरोषः॥ 

दति राज- 

निर्रटः ॥ 

रौद्डिेयः, पु, (रोहिण्या अपव्ममिति। रोहिणी 
=+ “शुभ्वादिभ्यख्च |” ४।१।१२३ । दति एक् । ) 
बलदेवः । (यथा, महाभारते । १।१६२।१६. । 

“तत्रोपविष्टं एथुदौधेबाद् 
ददं छष्य; सहरौहिणेयः ॥*) 

ले 

बुधग्रह; । इत्यमर; ॥ (पुरुषो त्तमस्यतौयप्श- 
कान्यतमः । यथा, तौधेतच््वं ¦ 
माकंरूेये ढे छ्य रौहिणेये महोदधौ 

इन्द्दाख्रसरः स्रात्वा पुनजेम्मन विद्यते ॥*“} 

| रौष्टिणेयः, चि, (रोहिण्या अपद्यमिति। रोद्धिणौ 
+एक् ।) गोवह्सः ! इति मेदिनौ। चे. १२७ ॥ 

(रोदतौलि। रुद + ^“रुदेढंडिख। 
उशा० १।४८। इति टिषच् । ठड्च्च धातोः) 
फत्तणम् । इव्यमरः॥ रोदिष्टणम्। दति 

राजनिधरटः ॥ तन्रामगुखाः 

^कन्तणं रौष्धिषं देवजग्धं सौगन्धिकं तथा । 
भूलोकं ध्याम पौरख श्यामकं धुपगन्धिकम् ४ 
रौद्धिष तुवरं तिक्तं कटुपाकं पोहति । 
त्कण्डद्याधिपित्ताखगरूलकासकफच्वरान् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ #॥ 

न्यत् कत्तगशन्दे द्द्यम् ॥ 

रौष्दिषः, पु. ( रुह + टिषच् । उदि धातोः) 
ग्टगविश्रोषः। इत्यमरः ॥ रोहितमद्छयः। इत्य 

लयपालः ॥ 
शी, ( रौद्िष+ङोप्।) ग्गो) 

दूव्वा। इति संन्तिप्रसारोणादिटत्तिः + 

श्ल 

ल, लकारः। सतु यवगंस्य ठतीयो वर्णो यङ्धन- 
स्याष्टाविंशवणंख। अस्योचारणस्थानं दन्तः । 

इति याकरणम् १ (तथाग्व सिद्वान्तकौसुद्याम् । 
^लटतुलसानां टृन्ताः ॥”) तस्य खरूपं यथा.-- 

“खकार चश्चलापाङ्कि ) कुणडलोचयसयुतम् । 

पौतविदयुष्लताकारं सञ्रत्रप्रदायकम् ॥ 

पश्डदेवमयं वशं पश्चप्ाणमयं सट्ा। 
चिग्रलिसखद्ितं वग चिविन्दुसद्धितं सद्ा । 

अत्मादितच्सहितं ददि भावय पाञलि 1” 

इति कामप्रेदुतन्तम् \ #। 

( वङ्गौयव्खमालायाम् ¦) अस्य रोखनप्रकारो 
यथा,-- 

५ कुगडलोत्रयस युक्ता वामाद्च्गता त्वधः; 

पुनरूडंगता रेखा तासु नारायणः शिवः) 

ज्रऋश्र्तिश्च सन्तिष्द्नमस्य प्रचच्तते १ 
ध्यानं यथा, 

^चतुभंजां पौतवस्तां रक्तप्रङ्जलोचनाम् । 
सन्दा वरदां भौमां सव्वालङ्कारभूषिताम् ॥ 

योगौन्रसेवितां निया योगिनं योगरूपिरौम् । 

चतुवेगंप्रदां देवीं नागहारोपश्ोभिताम् ॥ 
रखुवंध्यात्वा लकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत् ॥” 

दूति वणो्वारतन््रम् ॥ 

तस्य नामानि यथा,- 

“लश्चद््रः पूतना एथ्वौ माधवः ्रक्रवाचकः। 
उलानुज; पिनाकौश्रो अापको मांससं ञ्जकः ॥ 



लक्तकः 

खद्मौ मादोऽन्टतं देवौ लवणं वारगौपतिः। 
शिखा बाणौ क्रिया माता भाभिनौ कामिनौ 

प्रिया 

च्वालिनौ वेगिनौ नादः प्रदानः शोषणो इरि 
विच्राल्ममन््रौ बलौ चेतो मेरुगिंरिः कला रसः॥” 

इति नानातन््रश्याच्लम् ॥ 

{ आअदुबन्धविशेषः। यथा, कविकच्यदुमे । 

“द्दिवादो युदादिकः।” रख्तेन अदू लौ 
भच्थे लुगद्श्योएपः। अत्ति एति) छन्दः 

प्रोक्तो खधुसंन्चको गयवश्ेषः। इति 

कन्दोमन्नरौ +) 
खं, ज्ञौ, ( लोयते?जेति । जौ + अभिधानान्निरप- 

पदेएपि डः; । ) एष्वौबौजम् । इति तन्त्रम् ॥ 
छः, पर, ( लातौति। ला+ अच) इः। इति 

नेदिनौ। के, १। 

खक, क खाद् च्याप्रने। इति कविकल्पटुमः॥ 

( चुरा०-पर०-खकर-वेट्।) शारो रसो- 
पादानम्। क, साकबति मोदकं बालकः । 
दूति इर्गादाखः ॥ 

लकशचः, पु, लङुचटच्च; । इति शब्दरन्नावलौ ॥ 
लुतः, पु, ( सक्यते इति । लक स्वादे + बाहु 

लकाडुचः।) ठचविश्रेषः। रहय इति 

मादर इति च भाषा । तत्रथायः । लिकुचःर् 

शालः; ३ कषायौ $ इप्वल्कलः; ५ इदः ६ 
काश्ये; 9 गूरः < स्यृ्स्छन्धः ६ । अस्य गुया; । 
विक्तरखत्वम् । कषायत्वम् । उव्ाल्वम् ) लषु 

व्वम्। क्छदोषहरत्वम् । दाहित्वम् । मल- 

खंमडहदायकत्वद्च। इति राजनि्षंण्ट; ॥ # ॥ 
ऋपिश्व) 

“लङ्च; चुडषनसो लिकुचो उडुरियपि। 
च्पामं लकुचसचष्छच्च गुरु विषटम्भरत्तया 

मधुरश्च तथाश्छश्च दोप्चितयरक्तछत् । 
शुक्राष्पिनाश्नष्छापि नेजयोर षितं च्छतम् ॥ 

पकं तत्त मधुरमन्बं चानिलपित्त्ृत् । 

कणफवद्धिकरं ख्च्यंटष्यं विषम्भकश्च तत् \* 

इति भावप्रकाशः ।#॥ 
अन्यच्च । 
“लकुचं गुरु विष्टम्भि खादग्दं रक्तपि्तकम् । 
श्श्रकारि खमौरघ्रसुषयं शुकराम्मिनाग्रनम् ॥* 

इति वैद्यकम् ॥ 
क्तकः, धु, ( रक्तेन रक्तवर्णेन कायतीति; कै+ 

कः; । रस्य लत्वम् । ) अलक्तकः। इति छन्द 

रन्नावलौ । (यथा, गो° रामायणे ।२।६०।१६। 
^प्रश्ञया लक्तकरसप्रस्यौ तद्रसवच्लितौ | 
सेव रेजतुस्तसछाखरणौ पद्मवचखौ ॥*) 
जय वस्छखम् | नेकडा इति भाषा । तत्- 
पायः; । कपेट; २। इद्यमरः। नक्तकः; ३। 
दति भरतः ॥ ई मलिनत्वादिदुश्जौरंवस्त्रखख 
नेकड़ इति ख्याति, लक्तकाद्यरटकं वस्त्रमाचे 
इति केचित् \ पटोःख्छौ कपट; शाट; लिचय- 
प्रोतलक्तकाः। दति रभसः ॥ लक्यनि हीते. 
रखादयते अनुभूयते सक्त; रक कक खाद् 

१९४ 
लक्तवां 

आपने चर्यो लिर्बंति विभाषितत्वात् न धिः 
कम्मणि क्त; तत; स्वार्थे कः लक्तको्त; स्थादिः। 
च्यच्यते ख व्यक्तं यक्तं अन्जोः क्तः न अत्तांकां 

खं यख्ादिति चिप्दवहुब्रौौ मनौषादितवात् 
व्यक्तस्य पूवलोपे नक्तकस्त्वगंपश्चमादिरपि। 
ति तङ्ौकायां भरतः। 

शक्तकन्भा, [न्] पु, ( लक्तं रक्तवर्णे करोतीति । 
शट + मनिन्!) रक्तवणंलोधः। इति शब्द 
चन्दिका॥ 

ल्त, कण दृशंने। अद्ध! इति कविकच्यदुमः ॥ 
( चुरा०-उखभ०-सक०-सेट् । ) कभ, लत्तयति 
लक्षयति घटं लोक; । पश्यति त्विद्घुक्तं करोती- 

व्यर्थो षा । इति दुर्गादासः ॥ 
ल्श, कौ, (लच्चयतौति । लच्च + अच् ।) थाणः । 

प्ररव्यम् । इति भेदिनौ। षै, २३॥ (चथा, 

मवु; । > । ५४। 
“मौलान् शाख्विदः शूरान् लब्धलचान् 

कुलोट्गतान् । 
खत्चिवान् सप्त चारौ वा प्रङ्नींत परौचि- 

तान् ॥*) 

लकं, क्तौ, च्छौ, ( लच्यतौति। ल्व + अच्च | ) 
दशायुतसं ख्या । इति मेदिनौ। धे, ९३ ॥ लाक 

इति भाषा, (वथा, कथासरिल्वागरे ।४३।१०६। 

^त्सीकादशभिमिंतैः सद्धायाते यतस्य डि । 
लचमभ्यधिकं देव बत्तैते बरवाजिनाम् \*) 

लचकं, क्तौ, ( लचयतौति। लच + खल । ) 

लच्तयति यत् । यथा। लकं नाम लच्चयति। 

^“याइ्रार्थस्य सम्बन्धवति शक्तन्तु यद्खवैत्। 
तच्र तक्लच्कं नाम तच्छक्तिविधुरं यदि ॥” 

याड शाथेसग्बन्धवति यन्नाम सदंतितं तदैव 
ताद्शाय लचकं यदि तादृशाय शक्तिभून्यं 
भवैत्। कैन्ववादयस्तु शब्दा; तुरगादिखन्ब- 

` च्विनि लवखादायिष तुरगादावपि शक्ता रव । 
गङ्गादयस्तु तौरादावसङ्कतिता; तत्छम्बन्वि- 
नौरादिश्रक्ततिन खद्ौता णब तौरादन्वयं बोध- 
यन्ति तत्र लचका श्व। अपि चव। तदेवं 
विधलच्चणावत्वाललचकं नामापि जत् 
स्वार्था दिमेदादनेकविधमि्यधै, स्यादेतद्यदि 
सौरादिलच्चकतया गङ्गादिपदस्य ज्ञानं तीरा- 

दावुभकै भवैडतुस्तदोक्तक्रमेण लच्चकाणां 
विभागो न तेतदस्ति। तौरादयन्वयवोधं प्रति 
लौरादिशक्तेनैव पदक्ञानस्य खाघवेन हेतु- 
सया लच्चकाणामननुभावकत्वात् गुरूणामण्नौ 
षं शशेदिव्यादौ प्रक्येन दहनादिनेव गङ्गायां 
चोष दयादौ लच्ितैन सौरादिना सादेम- 
सहोताखंसगेकस्यैव सप्तम्या धेयत्वान्वयबोधः 
प्रविष्टत्वादिति चेन्न । प्ररयथवच्छिननस्यैव प्रय 
यास्य घन्भान्तरेगन्व्यबुद्ेवात्पन्नतया तीराद्य- 
विश्चेषितस्य सुवर्थाधेयत्वादेर्घोषादावन्वथबोधा- 

योगात् । नच शक्तस्येव प्रदस्य खसाकाङ्ख- 
पदान्तरोपस्याप्यार्थान्वितखाचधन्निकान्वय- 
बोधं प्रति इदेतुतादन्वयबुद्धौ लचार्थ ख प्रवेष; । | 

लच्चणा 
कुन्ताः प्रविशन्तीद्यादौ लच्यस्य कुक धरादैर- 
न्वयविशरोष्यलवानुपपते;। कुमति; पश्चरिदयादौ 
लतां योम्मिथोऽन्वयवोधस्याष्यनुभविकल्वाच्च । | 
त्छात् प क्षोरिव भक्तेरपि क्षानमशुभावकं भव- 
व्येव काथतावच्छेदकस्य सङ्ोचाचच न चयभि- 
चारः । इति शब्दश्क्तिप्रकाशिका॥ 

लचेशं, कौ, ( लच्छतैपनेनेति । लच्च + च्छट । 
यदा, “लच्तेरट् च । उणा ३।ॐ। इति 

नप्र्ययस्तस्याडागमच। ) चिद्धम्। (यचा, 
रद्ुः। १०।६। 
^अच्याच्ेपो भविष्यन्त्या काथसिद्धेष्िं ल्त 

शम् ॥) 
नाम) इति मेदिनौ । शे, ७५ \ लच्छते ज्ञायते- 

परनैनेति लश्चणम् । तद्विविघम् | इतरभेदाचु- 

भाप्रकम् । यवद्ारप्रयोजकच्चः। इति न्याय 
मतम् । चयाकरणमते तु । 

^+लत्तह्धि तसमाखानामभिधानं नियामकम् । 

खद्चशन्त्वनभिज्ञानां तदभिज्चानद्चकम् 1 * 
इति बोपरैवः॥ 

( जक्षगलच्चणन्तु) ^“समानासमाबनातौयो 
अवच्छेदो ल च णाध; ।” इति सा॑स्डतत्वकौसु- 
द्याम् ।\५॥ स॒खदुःखल चं यया, मनौ ।३।१६०। 
“सन्ये परवशं दःखं सब्यैमाल्मवशं सखम् । 
खुलहिदात् समासेन ल चयं सखडुःखयो; ॥*)} 

दशनम्) इति लच्चधातचंदर्शंनात् 1 
लच्चणः, प, (ल च + ^लक्चोरद् च ।” उणा ३।७। 

ति नख्छस्याङ्ागमश्च | ल्रमस्त्यस्यति अच 

बा।) लौमिचि;। यथा,इरिवं्े। ४१।१९६। 
“लच्णाचुगतो यश्च सब्भभूतद्डिते रतः 
चतुदश वने तप्ता तपो वर्षाणि राषदः॥*) 
खारसपच्यौ। इति शब्दरतावलौ ॥ 

शचणा, च्वौ, ( लच्चण + टाप् ।) सारसी । 
नेदिनौ। ॐे, ५ ॥ हंसौ । दत सिहाज्तः 
कौसदयासणादिदत्ति;  (अ्रोविदधेषः । यधा, 
मद्ाभारते । १।१२६।५६। 

“चअन्विकालचेणा चेमा देवौ रन्भामनोरमा॥*) 
शक्यसम्बन्ध; । यथा,- 

^ल्तणा शक्यखम्बन्धस्तात्पथानु पपरन्तितः ॥* 

इति भाषापरिच्छेदः । 
गङ्गायां घोष श्यादौ गङ्ञापदद्छ शक्या 
प्रवाहइरूपे चघोषस्यान्वयाुपपत्तिन्तात्प्ाचुप- 

स 2 0 

त. „ उ 

यः 
पत्तिव्वा यत्र प्रतिखन्धौयते तत्र ल्शया | | 
तौरस्य बोधः । सा च शक्यसम्बन्धरूपा । तचा 
डि प्रवाहरूपग्रकयाथेसस्बन्धस्य तीरे रौ 
तत्वात्तौरस्य रणं ततः; शाब्दबोधः । इति ` 

सिद्वान्तसक्तादली ॥ # ॥ अपि च| 
“जत्खार्थाजहत्खार्था निरूप धुनिका- 

दिका 
1 विषिधास्ताभिलं चकं स्यादनेकथधा 1 

काच्चिक्लच्चणा श्कवयाटत्तिरूपेण बोधकतया ५ 

जतखार्थेच्यते। यथा तौरल्वादिना गङ्गादि 
प्रदस्य । काचिच्छक्यलच्ोभयदटेत्तिना शक्य 



 लच्चणा 
इत्तिनेष वा रूपेणानुभावकतवादजदहइत्खाधा । 
यथा द्रयल्वादिना नौलघटल्वादिनाच घटादि 
पदस्य । काचिक्षचतावच्छेदकौभूततत्तद्रूपेण 
पूप प्रद्यायकलाच्निरूएा । यथा, आस 
यादिप्रकारेण तद्ाश्रयद्र्यानुभावकत्वादर- 
ादिपदस्य। काणि पूनपूवे तागुप्येणा- 
प्र्यायकलत्वाद्ाधुनिकौ। यथा घटलत्वादिना 
पटादिपदस्य । आदिना शक्यसदश्रतलप्रकारेण | 

बोधकतया मौयौलुपणद्यते। यथा अमि 
भखवक्ष श्यादावणिखटश्रत्वादिनाअख्यादि- 
पदस्य। इति शन्दशक्तिप्रकाथ्िका॥ #। 

च्यन्धच्च। 
^ सस्याधेवाधे तद्युक्तो यथान्योपयेः प्रतौयत । 
सूर; प्रयोजनादालौ लचणाश्रक्तिरपिता १५१ . 
कलिङ्ग; साधिक स्यादौ कलिङ्गादिथन्दो 
देश्रविशचेषादिरू्पे खवा असम्भवन् यया शब्दस्य 
श्राया खसंयुक्तान् पुरुषादौन् प्र्याययति। 

यथाच गङ्गायां घोष द्दयादौ गङ्गादिशब्दो 
जलमयाद्धैवाचकत्वात् प्रकतिसम्भवन् खस्य 
सामोप्यादिसख्ह्वसब्बन्धिनं तटादिं बोधयति । 
सा परब्दस्यापिता खाभाविकेतरा देष्वराबुट्- 
द्वावितावा श्रक्तिलेचणा नाम। पूमच्र हेत् 
रूपः प्रसिद्धिरेव । उत्तरच गङ्गातटे घोष 
इति प्रतिपादनादलभ्यस्य शौतत्वपाव नत्वाति- 

श्यस्य षोधनसत्परं प्रयोजनम् । हेतु विनापि 

थस्य कस्यचित् सम्बन्धिनो लचणएतिप्रसङ्गः 
स्यादत उक्तं रूप; प्रथोजगाहेति ॥ # ॥ 
सद्धदानाडइ । 
^सुस्यांस्येतरान्चेपो वाच्यार्ये2न्वयसिष्ठये । 
स्यादाह्मनोप्प्यपादानादेषो पादानलक्षणा॥१२॥ 
रूपएराबुपादानलच्णा यथा। खतो धावति। 
प्रयोजने यथा। न्ताः प्रविश्रन्ति। अन- 

योष्दि श्ेतादिभिः कुन्तादिभिश्च अचेतन 
तया केवलैर्धावनप्रधेश्रन क्रिययोः कतया 
न्वयमलभमागरैरेतत्खिद्धये आाल्मसम्बन्धिनो 
पश्वादयः परुषादयश्च आा्धिप्यन्ते। पून 
प्रयोजनाभावाद्रषटिः। उत्तरच कुन्तादौना- 

मतिगहइनत्व' प्रयोजनम् । अन्न च सुख्याधे- 
स्वात्मनोप्यपादानम्। लच्चण्लचचणायान्तु 

परस्येवोपलचयमिद्यनयोभदः । इयमेवाजइत्- 
ष्वार्थयच्यते ॥ # ॥ 

^“अप्रेणं स्वस्य वाक्याथ प्ररस्यान्वयसिडये । 

चणद्ेतुलादेष्रा ल्तणलतच्तणा ॥*३॥ 

रूप्िप्रयोजनयोलेचणलचणा यथा। कलिङ्गः 
साहसिकः गङ्गायां चोषं इतिच । अनयोष्दि 
पुरुषतटयोर्वाक्यार्थे४न्वयसिद्वये कलिङ्ग्ग 
्न्दावा्मानमपेयत; । यथावा। 

“उपञ्चतं बह तन्न किसुच्यते 
सणनता प्रथिता भवता परम् । 
विदधदौदशमेव सदा सखे 
शखितमाख् ततः शरदां एतम् ॥* 

अत्रानुपकारादौगां वाक्यरयेएवयसिष्ठये उप- 

१९५ 
लक्तणा 

छंतादयः; शब्दा; अल्मानमपेवन्ति। अच्राप- 
कारिणं प्रति उपकारादिप्रतिपादनान्लस्याथे- 
षाध; वैपरौदयलच्चय; सम्बन्धः; फलमपकारा- 
द्यतिश्रयः। इयमेव जहतृखार्यलयच्यते ॥ # ॥ 
«आरोपाध्यवखानाभ्यां प्रयेकं ता अषपिदिधा।* 
ताः पूर्ननोक्ताञखतुर्भेदा लक्षणा; । 
^दिषयस्यानिगौ गेस्यान्यता दामः प्रतौ तित् । 
सारोपा स्यात्रिगौ्य॑स्य मता साध्यवसा- 

निका॥४॥ 

रूप्रादुपादानलच्चणा सारोपा यथा। अशः 
शतो धावति अत्र डि श्वेतगुणवान् अश्वोेनि- 
गौ्यस्रूपः सखसमवेतश्वेतशुणतादाल्मयन प्रतौ- 
यति। प्रयोजने यथा रतै कुन्ता; प्रविश्रन्ति 

अच्च समैनाा छकुन्तधारिपुरषनिहंश्ात् 
सारोपातम्। रूपौ लचणलच्चणा यथा। 
कलिङ्गः पुरुषो युध्यति। अचर युरुषकलिङ्गयो- 

राधाथाधारतासन्धः। प्रयोजने यथा आयु- 

धतम् । अच्रायुष्कारण्मपि इतं कायकारण- 
भावखम्बन्छसम्नस्यायुल्ादाल्मयन प्रतीयते अन्य 
वैलचण्ये नाद्यभिचारेणायुष्कस्णं प्रयोजनम् । 
यथाच राजकौये रषे गच्छति राजासौ 
गच्छति इत्य सख्वसवामिभावलच्तणः सम्बन्ध; । 

यथा वाअग्रमाचेएवयवे इस्तोणयम् । अच्राव- 
यवावयविभावलच्ण; सबन्धः; । त्राह्यणेएपि 

तच्चासौ अचर तात्कमालचणः सम्बन्धः । इन्द्रा 
थासु स्थणासु अमो न्रा; अचर तादथ्यैरूपः 

रखुवमन्यन्नापि। निगौग्स्य पुनविषयस्यान्यता 

दाहम प्रतौतिज्लत् साध्यवसाना। अस्याञ्चतुषै 
भेदेष पूर्न्वोदादरणान्यव ॥ #॥ 

«५खादृश्यतरसम्बन्धाः शुड्ास्ताः सर्कला अपि। 

सादश्चात्त् मता गौर्यस्तेन षोडश 
। भेदिता, ॥*५॥ 

ता; पूर्व्बोक्ता अदमेदा लक्षणा; सादश्येतर- 
सम्बन्धा; कायकारणभावादयः। अन्न शुद्धानां 

पर््नोदादरणान्येव। रूपएाडुपादानलक्षशा 
सारोपा गौसौ यधा। रतानि तलानि हेमन्ते 
सुखानि अच्च सेलश्न्दस्तिलभवस्ेहरू्पं 
सस्याधेसपादायैव सापेपादिसेडहेषठ वैते । 
प्रयोजने यथा राजङुमारेषु तत॒सट्येष च 

गच्छत॒सु रुते राजकुमारा गच्छन्ति। रूएा 

बुपादानलक्णा साध्यवसाना गौयौ यथा 
सेक्लानि मन्ते संखानि। प्रयोजने यथा 

राजकुमारा ग्छन्ति। रूरी लच्तयलच्णा 
सारोपा गौणौ यया राजा गौडः कटकं 
प्रोधयति। प्रथोजने गौरव्वाष्िकः। रूपौ 
लच्णलचणा साध्यवसाना. गौणी यथा 
करटकं श्ोधयति। प्रयोजने यथा गौष्न- 
कल्पति ॥ # ॥ 

^'दङ्कस्य गृषागृएलादृद्धा स्य; फल- 

ल्तणा; ॥*.६॥ 
प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दशितास्ताः 
प्रयोजनरूपह्यस्य गृएागृएतयः प्रत्यकं हिधा 

लत्तिता 

भूल पोड्ग्रमेदाः । तच्च गूः वाकयाचेभावना- 
परिपरक्रवुह्िविभवमाच्रवेद्यः। यथा उपरतं 

बह तच्े्यादि। अग् एो५तिख्यदटतया ख्न्लन- 
षैदः। यथा उपदिशति कामिनीनां यौवन- 
मद् शव॒ ललितानि। अच्ोपद्शरतीत्यनेन 

अआतिष्करोतौति लच्छते अाविष्कारातिश्रय- 

अभिधेयवत् स्फटं प्रस्भेयते ॥ # ।॥ 

धम्मिधमभेगततेन पलस्यता अपि द्विधा ॥*७॥ 

र्ता अनन्तरोक्ताः बोड्श्मेषा लस्षणाः 
पलस्य धममेगतत्येन धम्िगतत्ेन चच प्रयेकं 
दिधा भूता इाचिंश्रदधेदाः। कमेणोदाषहरति । 
«स्ख ग्धश्यामलकान्तिलिप्र वियतो वेल्लहलाका 

चना; 
वाता; शौकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः 

कलाः । 
कामं सनतु इए कठोरहृदयो रामोण्यि 

सवै सद्ध 
कदेष्ौ तु कथं भविष्यति ददाह देवि) 

धौरा भव ॥* 

पच्ात्यन्तदुःखसहिष्णरूपे रामे धम्मिणि लच्छे 
तस्ये वातिग्रयः फलम् । गङ्गायां षोष दख 
तडादिष लच्छेषु श्नौतल्पावनलतवादिरूपधम्भ- 
स्यातिश्यः फलम् ॥ #॥ 

“तदेवं लच णाभेदाखचलवारि शष्मता बुरे; ॥* 
रूपावष्टौ फले दाचि ग्रदिति चलारि लचणा- 
मेदाः ॥ # ॥ किच्। 

«प्रद् बाक्यगतत्वेन प्रद्यकं ता अपि दिघा।*८। 

ता अनन्तरोक्ताः। अचर पट्गतत्वन यथा 
गङ्गायां घोषः। बाक्गतवेन यवा उप्तं 

बद्ध तत्रेति। रखवमश्ौतिप्रकारा लच्णा। 
इति साद्दि्यदपेणम् । 

ल्वा, स्तौ, ( लच्चयतोति । लच्त् + अच्च । टाप्) 
लच्तम् । टरशायुतखंस्या। इति मेदिनौ। 

षै, २३॥ 

लचितः, चि, (लक् + क्तः । ) अलोचितः। दष्टः । 
( यथा, रघुः! ७ । ४४) 

भयैः सादिता लत्वितपूनवकतून् 
तानेव सामबेतया निह; + ) 

च्ङ्कितः। इति लच्चधातोः कमणि क्तप्रद्ययेन 
निष्यन्नम् \ लत्तराश्चयञ्च॥ 

सच्तितलच्तणा, चौ. लतति लच्तणा। यथा 

हिरेफपदेन बह्रौ दिलत्षणयोपस्थापिताद्रेफ- 
हइययुक्तथमरपदादटभिधयेवश्ङ्गोपश्थितिः। खचर 

रूप्रस्ति। अछत तु रूपटप्रियोजनाभावा- 
भरेयाथतवं रयमेव लचितलक्चणेदयच्यते । न च 
लच्तेणादइयाभावात् कथमियं लचितलच्तरेति 

वाच्यम् । यत्र लचिताच्छन्दाद्धाभिधरानं 

सच्चैव लख्वितलद्णाया;ः परिभाषितत्वात् । 
स्ति साहिद्यदपेशटौकाकत् ओीरामचरणतके- 
वागौग्रः ॥ 

लकिता, चतौ, ( लश्च +क्तः। च्ियां टाप् ।) 

प्रकौयान्तगेतनायिकाभेद्ः । अस्या लच्तणम्। 



लच्छ्णा 

पृखलोभावनिपएुणा । उदाहरणं यथा, 
“यद्धं तद्गतं यद्यात्तदपि वा भूयात् 

यह्वतु तद्धवतु वा विफलस्तव गोपनोपायः ॥* 
इति रसमञ्जरौ ॥ 

ल्य. [न्] जौ, ( ल्षय्यनेन लच्यते इति वा।| 

नत्त + सनिन् ! ) चिद्म् । (यथा, शाकुन्तले 

१ ऋङ् । 

"सरसिजमनुविद्धं पौवशैनापि र्डं 

मनिलमपि िमां्रोलंष्य ल्पी तनोति। 

दइ्यमधिकमनो्षा दल्कवेनापि तन्वौ 

किमिव हि मधुराणां मखनं नाङतौनाम् }") 

प्रधानम् । इव्यमरः।३।३।९२४॥ 

लच्य्रणं, क्तौ, च्विद्धम् । इति शन्दरन्नावक्लौ॥ 

(थया, माचै। ६। ३१) 

«अथय लच्छमरानुगतकान्तवपु- 

जलधिं विल शशिदाश्ररथिः। 
परिवारितः परित ऋच्तगरो- 
स्तिमिरौषघराश्चसकुलं विभिदे ॥*) 

नाम | इव्यमरटोकायां भरतः \ (लच्छीरसतय- 
स्यति लच्छौ + पाम दितवान्रः लच्यया अच्चति 
गरद्धचेणालं बोध्यम् ¦ ) कीविशि, चि। इति 
से्दिगौ। रे, ७५॥ 

लच्मणः, प, { लच्प्ररमस्यस्येति, अश्ेव्यादि- 
त्वाद्च । ) सारसः । इति डदेमचन्द्रः ॥ करीराम- 
भ्नाता। इति मेदिनौ। ॐ, ७६॥ (वधा, 

अध्यात्मरामायणे) ६।३।२५। 

*भरणाद्धरतो नाम लच्छयणं लच्पणान्वितम् । 

श्रचप्नं शचदन्तारमेवं गुरुरभाषत ५“) 

खच्च जेतायुगे अयोध्यायां सुमिचागभ दश 
र्थाव्नातः। इन्द्रजिदधाथ तस्य त्तुद्श्रदधे- 

पथन्तं चाहारनिद्ादिर तत्वं यथा,- 

^सकङा रघुनायश्च सौतया लच्ययोन च। 

खातः सरसि तत्रस्थो रभ्य पश्चवटोतटे ॥ 

उवाच सौतां हेमन्ते जलं सुस्वाट् निम्भेलम् । 

लथान्रयश्ननं रम्यं सने वसतु सुश्रौततलम् ॥ 
फलष्छ चयनं चपर सोतायै प्रददौ परः । 
सतो द्दौ लघ्यणाय पञचादृमुरुक्ते सख्यं प्रसुः ॥ 
लच्छणस्तु रौत्वा च गेव भुषक्तं परलं जलम्। 
मषनादवधार्धं्च सौतोारणकारणात् ॥ 
निदान याति नो भुदक्ते वर्घाणाख्च चतुहंश। 
य र्व पुरुषो योगौ तदध्यो रावशखात्मजः॥ 
सि अत्रेदं ओोशषाजन्मर्छे ११५ अध्याय; ॥ 

सक््रणप्रडः, च्छो, { लच्छस्यं प्रजनन । ) 
समित्रा। रति शन्दरवावन्नौ ॥ 

लच्छणा, ब्द, ( लच्छणमख्यस्या इति व्यश 
व्यादित्ात् अच । टाप् ¦) खतकगढकारी | 
इति राजनिधेण्टः ॥ सारसी । जोधधिभेदः । 
इति मेदिनौ। 9६ ॥ शेषस्तु लच्यशाकन्द इति 
नाख्ना स्थात; । तस्या; पथायः। पुचक्न्दार् 

एुचदा ३ नागिनौ 8 नागाङा ५ नागपत्मौ ई 
तुलिगौ अ मव्णिका < जसविन्द्च्छदा ६ 

एुच्छ्दा\० अस्या गुणाः । मधुरम् । प्रौतवम् । | 

स्तो उन्ध्यत्वनाश्नित्वम् । रसायनकरत्वम् । वल्य 
चम् । जिदौषश्रमनत्वश्च । इति राजनिधंगटः॥ 
अपित्त। 

^पुच्चतकाकाररक्तार्प विन्दभिलांञ्किता खदा । 
लच्य्रणा पुच्चतनननौ वस्तगन्धाज्ञतिभेवेत् ॥* 

षति भावप्रकाश्रः ॥४} 

{ सद्राधिप(तिक्रन्या) वथा, भागवते! १०। 

५८।५७]} 

सुतास सद्राधिपतेलच्छमां सचारायलताम् 1 

स्वयंवरे जद्टारकः स सुपण, सुधःमिवे॥") 

इग्योधनक्न्धा। सातु श्रोमष्णपुच्चय साम्बन 

विवाह्िता। इति महाभारतम् ॥ (वया, 

भागवते 1 १०।६८।१। 

नदुर्व्योधमसुतां राजन् लच्छणां समितिज्ञयः। 

स्वयंवरस्थामदरत् साम्बो जाम्बवतौसुत; ॥”) 
लच्छीः, सौ, (लश्चयति पश्यति उद्योगिनमिति। 

लच्ि + “लक्तोमट् च।” उणा० ३।१६०। इति 
देपर्ययो चडागमश्च । ) विण्पनौ । तत्प्रायः । 
पद्मालया श्प्डा३ कमला गरी; ५ इरि- 
प्रिया ई इन्दिरा 9 लोकमाता <= मा 

च्तौराच्ितनया १० रमा ११। इवदयमरः॥ 

जलधिजा १२ भागंवौ १३। इति श्न्दरत्रा- 
वलौ ॥ इरिवक्लभा १४ दुग्धाचितनया ११५ 

चौरसागरसुता १६ । इति कविकस्पलता +#॥ 
अथ लच्छ्मौमन््ाः। 

^वान्तं वद्धिसमारूएए' वामनेचन्दुसंयुतम् । 

वी जमेतत् धियः प्रोक्तं सन्ैकामपलप्रदम् ॥**॥ 

अस्य पूजाप्रयोगः। प्रातःछद्यादिपौटन्याखान्तं 
कम्मे विधाय त्पद्मस्य पून्ादिकशरेष मध्ये चच 
पौठश्रक्तौः पौठमनुश्च न्धसेत्। ॐ विभू 
नमः । -रखुवं उन्नय कान्तये ष्टे कत्ता सन्नद्य 

अद्य उत्कृष्य ऋध । ततः; श्रीकमलासनाय 

नमः। इत्ासनं विन्घस्य कष्यादिन्यासं कुव । 

शिरसि श्गुक्षये नमः: सुखे निटच्छन्दसे नमः। 

छदि शिते देवढायरै नमः) ततः कराङ्न्पासौ 
कुशात् । शां अङ्कुाभ्यां नभः। ओर तजेनौभ्यां 

स्वाहा । शर् मध्यमाभ्यां वषट् ¦ स्यादि। 

र्वश्रां दयाय नः इद्यादिना च न्सेत्। 

तथा च निबन्धे । 
“अङ्गानि दौधेयुक्तन रमाबौजेन धखूपयेत् |» 
ततो ध्यानम् । 

"कान्या काच्चनसन्निभां शिमगिरिपरश्यै- 
आतुभिर्गजै 

शकोतक्विप्रह्दिरण्मयान्डतघटेराधिच्यमागां 
शिवम् । 

जिम्नाशां बरमजयुग्ममभयं इसी; किशेटो- 
च्जलां 

तौ माकड़नितम्ब विम्बललितां बन्दर वि्द्- 
स्थिताम् 1 

रवं ध्याता मानसे; संपूज्छश्रहस्थापनं कुयात् । 
लतः पौटपूजां विधाय केश्रेषु मध्ये च विभू 
व्यादिपौठमन्वन्तपूजां विधाय पनर्ध्याल्ा अएवा- 

लच्छोः 
इनादिपश्चपुष्याञ्जलिदानपथन्तं विधाय आव 

रणपूजामारमेत् । असा दङकरिशरेषु मध्ये दिचचु 
शआ दयाय नमः। इत्यादिना संपूच्यदिम्- 
दलेषु पूत्वादिष ॐ वासुदेषाय नमः । रवं सङ्क 

पेणाय प्रदाय चअनिरुह्वाय। विदिगदलेषु ॐ 
ट्मकाय ॐ सलिलाय ॐ गग गुलवे ॐ कुरू- 

गटकाय। ततौ रया दन्तिगो ॐ शहनिध्रये 

नमः! रुवं वसुधारायै वामे ॐ पद्मनिधये 

वसुमये । पच्ायेषु पूखादिषु ॐ वलाज्ये नमः) 
र्वं विमलायै कमलायै वनमालिका्े विंभौ- 
विकाये श्राङेः व्ुमालिकायै । तइद्िरिना- 
दौन् वच्ार्दोञखच पूजयेत्। ततो घूपादिविख- 

चजनान्तं कम्भ समापयेत्। अस्य पुरश्चरणं 

` डददट्ग्रलच्षजपः ! तथाच) 

^भानुलच्तं जयेन्भन््रं दौ व जितेन्द्रियः । 

सत्वहसच्च जुह्यात् कमलेमधुरान्नमैः। 
जपान्ते जुहयान्मन््ौ तिसोवां मभुराश्तरैः। 

फलव्वा जु याचिभिवा साधकोत्तमः।॥ 

वाग्भवं वनिता विष्णोर्मावा मकरकेतनः 
चचतुज्बोंजात्मको मन््रखतुगेफलप्रदः \ 

वागभवे रे) विणावनिताजी। माया धौ) 
मकरकेतन: ज्ञौ । अस्य पूनादिकं पूत्वदटू्- 
बोध्यम् । तथाच) 
«रमायाः कल्पिते पीठे तदहिघानेन पूजये । 
कुयात् प्रयोगान् सच्रस्थाननेन साधकोत्तमः ॥ 
निधिभिः सेचते निदं सन्तिमद्धिरुपस्थिते; १ 
ध्यानेतु विश्रषः। 

^माणिकवप्रतिभप्रभां दिमनिमैसुङ्धेखतुभिगने- 
शेस्तगाष्टितरवङुम्भसलितराधिच्यमानां सदा । 
इसताजं वरदानमम्बुजयुगाभौतीदंधानां हरेः 
कान्तां काङ्कितपारिजातलतिकां बन्दे सरोजा- 

सनाम्!” 

अस्य परञ्चरणं दाट्शलत्तजपः। तथा त्त। 

«भानुलच्ं ह विष्याश्रगे जपेदन्ते सरोरुहे; । 
जुदयादसगोः पुषयस्तत्य हसं जितेन्द्रियः ॥» 
मन्त्रान्तरम् । त॒मः कमलान्ते वासन्यै टद्य- 

मिति प्रोक्तो दशाच्रः। तथा च निवन्धे। 

^दौघां यादिविसगन्तो बच्चा भादुवसुन्धरा। 

वान्तेसिन्धे प्रिया वद्धमेवुः प्रोक्तो दशाक्षरः; ५ 
^दोर्वां नकारः। यादिमेः) ज्ञा कः। 
भानुम: । वसुन्धरा लः ।* वान्ते सिन्ध वाखिन्ये । 
वद्धिप्रिया सवाहा । अस्य पूजाप्रयोगः। पूवव 

बत् पौठमन्वन्तः विन्यस्य ऋष्यादिन्धासं 
कुष्धात् । शिरसि दचक्रषये नमः। सखे 

विराटृन्दसे नमः । इदि श्यै देवतादरै नमः। 
तथाच शारद्ायाम्। 
«“ऋषिदेचो विराटछन्दो देवता गरी; प्रकौ 

भिता ॥* 

सतः कराङ्गन्धासौ। ॐ देये नमोभ्ङरष्टाभ्यां 
नमः। ॐ पद्धिन्धे नमस्तजेगोभ्यां स्वाहा । 
ॐ विष्णुपन्नेय नमो मध्यमाभ्यां वषट । 
ॐ बरदाये नमोप्नाभिकाभ्यां इः । 

} 
। 

4 
५ 
॥ 



लच्छमोः 
ॐ कमलरूपात्रै नमः कनिष्ठाभ्यां फट् । णवं 
दयादिषु। ॐ देयै नमो इद्याय नम 
इद्यादि। तथा च निबन्ध । 

“देये छदयमाख्यातं पद्डिन्ये शिर ईेरितम्। 

विष्छपन्नय शिखा प्रोक्ता वरदाय तनुच्छदम् । 

अस्त्रं कमलरूपाय नमोभन्ताः प्रखवादिकाः 

ततो ध्यानम् 

भचासौना सरसी सितसुखौ इस्ताग्बजे 

विरतौ 
दानं पद्मायुग्पभये च वपुषा सौदामिनौ- 

सन्निभा। 

सक्ताद्टारविराजमानणटथलोत्तङ्गस्तनोद्धाधिणौ 
पायाद: कमला कटा विभवरैरानन्दयन्तौ 

इरिम् ॥* 
र्वं ध्यात्वा मानसैः संपूज्य श्द्धस्थापनं 
छला पूर्व्वोक्तपौठशक्तिसद्ितपौटमन्वन्तां पूजां 
विध्वाय पूनर््यालावाहनादिपष्डपुष्याञ्जलिदान- 
पथन्तं विधायावरण्पूजामारमेत्। अमयादि- 

च्वतुष्क दिच्ु च ॐ देये नमो दयाय नमः। 

ॐ पद्धिन्धं नमः; शिरसे खादहा। ॐ विव्णः 
पत्र नमः; शिखाय वट । ॐ वरदाय नमः 

कवचाय इम् । ॐ कमलरूपायै नमोभस्ताय 
फट । ततः पूरन्नादिदलेषु पूव्ववत् वलाक्धादि 
पूजयेत् । तद्वह्दिरिन््रादौन् व्यारदींश्च पूजयेत् । 
ततो धूपादिदिखजेनान्तं कम्भ समापयेत् । 
चऋस्य पुरश्चरणं दश्लचजपः। तथा च। 
“दृश लक्ं जपेश्मन्त्रं मन्त्र विद्धि जित्यः । 

दारं जुहुयान्मन्तौ मधुराक्तेः सरोरुहे; ॥*४॥ 
अथ लच्छमौस्तोत्रम्। 

द्वर उवाच । 
^करेलोक्यपू {जिते देवि ! कमले विष्णुवक्ञमे । 
यथा तवं सुस्थिरा छष्यो तथा भव मयि स्थिरा॥ 
द्रौ कमला लच्छौञखचला भूतिदेरिप्रिया। 
पद्मा पद्मालया सम्यतृदष्टिः गरी; पद्मघारिणौ ॥ 
इाद्रौतानि नामानि लच्मौँ संपू्य य; पठत् । 
स्थिरा ल्च्छौभंवेत् तस्य पुच्दारादिभिः स ॥* 

इति तन्त्रसार, ॥ 

विष्छुपुराशोक्तलष्मीस्तोच्ं तचेव १ अं 
६ अध्याये द्रर्यम् ॥ #॥ अथ लच्परौपूना- 
निरूपणम् । यथा, स्कन्द्पुराये। 

«पौष चैत्रे तथा भाद्र पूजयेवुः ख्वियः भियम् । 
खिंदे धनुषि मौने च्च स्थिते सप्रतुरङ्गमे॥ 

प्रयन्दं पूजयेक्लच्मौ शुक्ञपश्चे गुरोदिने। 
नापराङ्न न रक्तौ च नाखिति न चादस्यशि ॥ 
इादश्याख्वेव नन्टार्यां रक्तायाश्च निरंशके। 
चयोदश्चं तथाद्या कमलां नेव पूजयेत् ॥ 
न पूजयेत् शनौ भौमे न बुधे मैव भागेषे। 
पूजयेत्त गुरोवारे चाप्राप्रे रविसोमयोः ॥ 
गुरुवारे हि पूर्णां च यत्नेन यदि लभ्यति। 
तच्च पूच्यातु कमला धनपच्तविवद्धिनौ ॥ 
न कुथात् प्रथमे मासि नैव कुादिखलैगम् । 
न षणां वादयेत्तन्न नैव भिरं प्रदापयेत् ॥ 
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१८७ 
लच््मीः 

पौषे च दशमी शस्ता चेचके पञ्चमौ तथा । 
नभस्ये प्रणिमा चेया गुरुवारे विशेषतः 
च्ाएक धान्धसस्यण नानाभरणग्धूषितम्। 
सगन्षिशुक्तप्ष्येण शुक्तपत्ते प्रपूजयेत् ॥ 

पौषे तु पिटकं दद्यात् परमान्नश्च चैत्रके । 
पिष्टकं परमात्र नभस्ये तु विश्रोषतः ॥ 
गुरुवारखमायुक्ता नभस्ये पूणिमा शुभा । 
कमलां पूजयेत्तत्र पुनच्जेन्म न विद्यते ॥ 
रुकेन कमलेनैव कमलां पूजयेद् यदि । 
इ लोके सुखं प्राप्य परत्र केशवं व्रजेत् ॥ 

पराङ्ुखौ पूजयेल्लच्मौं पश्चिमाननसं स्थिताम् । 
गन्धपुष्यधूपदौपनेवेद्यादयपतच्चारकः 

गन्धद्वारेतिमन््ेण गन्यनादाइयेदसौ । 
ध्रिये जात इति दाभ्यां पुष्येराबाइयेत्ततः ५” 
ततो ध्यानम् । 
“हिरण्यवये7 हरिणी सुवणेरजतखजम् । 
चन्द्रा हिरगसयौं ल््छौं जातवैदसमावदहाम् ॥ 

गौर वर्णान्तु द्िसुजां सितपद्मोपरि स्थिताम् । 
विष्णो बेत्तःस्थलस्थाख्च जगच्छोभाप्रकाश्िनौम् ॥ 
च्यायेदाद्यां सदा दर्वीं पूजाकाले विश्रेषतः । 

ततः पूलादिकं कुग्धात् ओरी लव्यं नम इत्यचा॥ 
लच्छमौः पद्मालया पद्या कमला गओरधंति; च्तमा। 

तुष्टि; एटिस्तया कान्तिमिधा विद्या रमा श्रुतिः 

इरिप्रिया तथा विष्णो; प्रिया नारायणस्य च । 

खुताभिः सप्र ् भिलेच्ौबौजादिनाचैयेत् ॥ 
लद्छीनारायणाभ्याख्च नमोभन्तेन प्रपूजयेत् । 
धिषणश् कुवेरच्च पूजयेत्तद्नन्तरम् ॥* 

लत्तौचरिचे। 
«न छषापत्ते रिक्तायां दशमौदादभ्रषु च। 

अवणादिचतुकऋचे लष्डौपरूजां न कारयेत् 
इति कालचन्द्रिका ॥ 

दौपान्ितामावस्ययायां लच्छौपूनाविधिवेधा,-- 
^तुल्ाराखिगते भानौ अमावास्यां नराधिपः । 
च्रालादेवान् पिद न्*भक्या संपूज्याथ प्रणस्य च॥ 

छत्वा तु पाकेणश्राद्धं दधिच्तौरगुडादिभिः। 
ततोग्पराज्ञसमये घोषयेत्रगरे वृपः। 

लष; खं पूज्यतां लोका उल्काभिञ्चाभिवेशय- 
ताम् ॥ 

` अमावास्या यदा राजौ दिवाभागे चतुरौ । 
पूजनौया तदा लब््ौ विज्ञेया सखराचिका ॥ 
अमावास्यां वदा देवाः कार्तिके मालि केण- 

बात्। 
अभयं प्राप्य सुप्राख त्नौरोदाशे वसानुषु ४ 

लच्छररेयभयान्मक्ता सुखं सुप्राख्च जोदरे । 
तुयं गसहखान्ते ब्रह्मा खपिति पङ्कजे ॥ 
अतोग्च विधिवत् काया मनुष्ये; सुखसप्षिका। 

दिवा तच्र न भोक्तयन्डते बालातुराच्लनात् ॥* 
प्रदोषसमये ल्म पूजयित्वा यथाक्रमम् । 
दौपटत्तास्तथा काया भक्या देवण्डेव्वपि॥ 
चतुव्ययश्सगरानेवु नदौपम्रतसाुषु । 

ठच्तगलेषु गोषु चत्वरेषु देषु च ॥ 
वस्तेः पुष्ये; शोभितया; कयविक्रयभूमयः । 

लच्छमीः 
दौपमालापरिचिप्रं प्रदोषे तदनन्तरम् ॥ 

त्राह्यणान् भोजयितवादौ विभव्य च बयुचि- 
तान् । 

अलङ्तेन् भोक्तव्यं नववस्त्रोपश्ोभिना। 

ज्िग्धेम ग्धेखििदग्धेश्च वान्धवेग्टेतक; सष्ड ॥ 

अत्र लद्धोपूजायां पृष्यदानकाले। 
“नमस्ते सब्येदेवानां वरदासि इरिषरिये ! | 
या गतिखवतुप्रपन्नानां सामे भूवाच्चदच्ैनात् ॥” 

ल्य नम इत्यनेन वारत्रयं पूजयेत् । 
“सुखराच्रयां प्रदोषे तु कुवेरं पूजयन्ति ये ॥” 

इति रुद्रधरष्टतात् कुषैरमपि पूजयन्ति। 

“धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपाय वच; 
भवन्तु त्वत्प्रखादान्मे धनधान्यादिसम्यद्; ॥” 
इति पटित्वा कुबेराय नम दइतिचिः पूजयेत् ! 

ततो देवण्डादिषु दोषान् दद्यात् । तत्र 
मन्तः । 
«“असिव्योती र विच्योतिश्वन्द्रव्योतिस्तयेव च्च । 
उत्तमः सब्धच्योतीनां दौपोभ्यं प्रतिरद्यताम्॥” 

ततो ब्राक्चणान् बन्धं भोजयित्वा खयं सुक्र 
सखं सपर? प्र्षे भविष्योक्तं कम्म कुथात् । 

तथा,-- 

^सुखराचेरुषःकाले प्रदौपोज्चज्व लितालये । 

वन्धूजवन्धुननन्धंञ वाचा कुश्लयाच्चैयेत् ॥ 

भ्रदौपवन्दनं काय्यं लच्छौमङ्गलदेतवे। 

गोरोचनाच्चतश्चेव दद्यादङ्गषु खब्वतः ५” 

लच्छौपूनामन््ः । 
“विश्वरूपस्य भायासि पञ्च पद्मालये सुमे । 
मद्ालद्डि नमस्तुभ्यं सखराचिं कुरुष्व मे ॥ 

वर्षाकाले महाघोरे यन्मया इव्कतं छतम् । 
सखराचिप्रभातेग्य तन्तं लच्छीयेपोहतु ॥ 
या राचः सब्ेश्रूतानां या च देवेष्ववस्थिता । 
संवत॒सरप्रियायथाच सखा ममास्तु सुमङ्गला ॥ 

माता त्व' सवभूतानां देवानां खष्टिसम्भवा । 

आस्यराता भूतले देवि! सुखराचि नमोभ्सतु 
तै ॥ ॐ 

लच्ीय नम दति चिः पूजयेत् । इति तिश्यादि- 
त्म् ॥ # ॥ तस्या उपाख्यानं यथा,- 

नारद् उवाच । 
^गरोलवास्यालमन देव निग यस्य निरालतेः । 
खाविच्रौयमसं वादे श्तं सुनिम्भलं यश; ॥ 

तद्गुणोत्कोतैनं सत्यं मङ्गलानाष् मङ्गलम् । 

धुना ओतुभिच्छामि लच् यपाख्यानमेव च ॥ 
$नादौ पूजिता सापि किम्भृताकेन वा पुरा। 
तद्गुणोत्कौत्ैनं सन्धं बद् वेदविदांवर ॥ 

ओीनारायण उवाच । 

्टरेरादौ एरा ब्रह्मन् छष्यस्य परमात्मनः । 
देवौ वामांशसम्भूता बभूव रासमखले ॥ 

अतौवसुन्दरौ रामा न्ययोधपरिमणला। 
यथा इादश्व्षौया शश्वत् सुस्थिरयौवना ॥ 
ऋतचम्यकवरशभा सुखदश्या मनोहरा । 

श्रत्प्राजरणकोटौन्दरप्रभाप्रच्छादितानना॥ 
श्रन्मध्यादपद्मानां शोभामोचनलोच्ना। 



लच््मीः 
खाच देवौ दिधा भूता ससेेश्वरेच्छया ॥ 
रुमा रूपेख वर्योन तेजसा वयसा त्विधा । 
यशसा वाससा सक्या भूषणेन गुरेन च॥ 

सितेन वौ चितेतरैव वश्वखा गमनेन च । 

मधुरेण खरेरोव नयेनानुनयेन च ॥ 
हाम्रो महइालच्ौदे चिणं राधिका। 
राधादौ वरयामाख दिसुजश् परात्परम् ॥ 
मदहालच्योख तत्पश्चाच्चकमे कमनोयकम्।. 

सष्णस्तङ्गौरषेरोव दिधारूपो वभूव इ ॥ 
दच्िणांग्र ख हरेजो वामांश्रख्च चतुभैलः 

चतुभैनाय हियलो महाल््मीं ददौ पुरा 
लच्छते इश्यते विश्वं सिर्धदष्या ययानिश्म् । 

देवीषु याच महतौ महालब्यौख सा 

शता 
हिचजो राधिकाकान्तो लच्यौकाग्तख्तुम॑जः 
शु सत््वखरूपे ख गोपीर्गोपौभिराटतः ॥ 
चतुभज पेकुण्ठं प्रययौ पद्मया सह । 
खव्वाधेन समौह्धौ तौ रणयानाराययौ परौ ॥ 
महालच्यौख योगेव नानारूपा बभूव सा। 
वेष्ट च महालच्छौ; परिपूेतमा रमा + 
शुद़संत्वखरूपा च सन्येखौभ।ग्यसं युता । 
पमृणासा चप्रधावा च सर्व्वा रमणौषुच॥ 

स्वगे च स्वगंलच्यीख शक्रसम्यत्स्डरूपिणो । 
पातालेषु च मर्ष राजलष्यौश्च रालसु 1 
सदलच्यौपं हेष्वेव खुदिणौ च कंलांशया। 
सखम्यत्खरूपा एद्दिणां सेमङ्गलसङ्गला ॥ 

गवां प्रः सा सुरभौ दत्िणा यक्ञकामिंवौ। 

चौरोदलिन्धुकन्या खा श्रीरूपा पद्मिनौषु च ॥ 
शोभाखरूपा चन्दर च खग्यमखलमद्िता। 

दिभूषशेषु रतेषु फलेषु च चलेषु च ॥ 

पेष इपपनोष दियच्न्ोषु णेषु च। 

भ्व्वश्रस्यषु वस्छ्ेषु स्थानेषु सं स्कतेदु च+ 

प्रतिमासु च देवानां मङ्गलेषु चटयु च। 

माखिक्येषु च सुक्तासु माच्यषु च मनोहरा 

मयो च हौरेषु चौरे चन्दनेषु च। 
उत्तशखासुं रभ्यासु नवमेधेखु वस्तुषु ॥ 

वेङ्ष्छे पूजिता सादौ देवौ नारायखेन च। 
दितौये ब्रह्मणा भ्या तीये शङ्करेण च ॥ 

विष्छनाप्ूजितासावचै त्तौरोदे भारते सने, 
स्वायम्भवेन मनुना मानवेन्द्र सवतः 

ऋषोनरख सनो सद्धिच्च सद्िभिर्मवे । 
मन्धन्वादोच्च नागाद्य; पातेषु च पूजिता ॥ 

शुक्ाष्टम्यां भाद्रपदे छता पूजा च ब्रह्मणा । 

भका च परचप्यन्तं च्रियु लोकेषु नारद! ॥ 

चेच पौधे च भात्रे च पुण्यं मङ्गलवासरे । 
विश्न निभ्निता पूना चि लोकेषु भक्तितः 1 
वर्षान्ते पौषसंक्रान्त्यां मेध्यामावाद्य प्राङ्गशे । 
मनुतां पूजयामास सा भूता भुवनच्रये ॥ 

राजेन्द्रे पूजिता सा मङ्गलेजेव मङ्गला । 
केदारेरोव नौखेन नलेन सुवलेन च ॥ 
धवैोत्तानपादेन क्रेय वलिना तथा । 
कश्यपेन च दच्चेण कंड्मेन विवखता ॥ 

१८८ 

लच्छोः 
प्रियव्रतेन चन्द्रे कुथेरेरेव वायुना । 
यमेन वद्धिना चैव षरुशेगैव पूजिता॥ 
णवं सन्धच सरम वन्दिता पूजिता सदा । 
सर्नेश्वव्याधिदेवी सा सब्धसम्पत्खरूपिण ॥” 
चऋअपिच। 

नारद उवाच। 
स्नाराययप्रिया सा च वरा पेकुखडवासिनगौ । 
वैकुखाधिडाषढदेवो मद्ालच्छौ; खनातनौ ॥ 
कथं ब्ूवसा देवौ एथिथां सिन्धुकन्यका । 
किं तद्कयागख् स्तवनं सव्यः पूजाविधिक्रमः। 

पुराकेनस्तुतादौ खा तन्मां याख्धातुमशेखि। 
ग्रोनारायण उवाच । 

एरा इब्वाखखः श्चापात् अगरी परन्दर;। 
बभूव दैवसं घश्च मत्येलोकच्च नारद} ॥ 
लच्छी; खर्मादिकं क्ता रुशटा परमदुःखिता) 
गत्वा लौना च पेकुर्छे महालच्छयाख नारद । 
तदा शोकादृययुदवा दुःखिता ब्रह्मणः खभाम्। 
ब्रह्मणश्च पुरस्कत्य ययुवेकुरठमेव चच ॥ 

बेकुष्छ शरणापन्ना देवा नारायओे परे। 
ऋतो वदेन्ययुक्ता ख शुष्ककण्डौरतालुकाः 
सदा लच्यौच्च कलया पुरा नारायणाच्धया । 
बभूव लिन्धकन्धा सा शक्रसम्यतस्वरूपिशौ ॥ 

तथा मिला चौरोदं देवा रै्यगणे; स । 
प्रापु वर लच्यया दडशुस्ताखख तच हि ॥ 

सरादिभ्यो बरं दत्वा वरमालाश्च विष्यवे। 

ददौ प्रसन्रवदवा तुषा चोरोदशायिने ॥ 
दैवाश्वाप्यसुरयस्तं राच्यं प्रापुञच तदरात् । 

तां सम्यज्य च सम्भय सव्यच च निरापदः; ५” 

इति ज ्पेवत्तं प्रक्ञतिखखे १५।३६ अध्यायौ । 
खच्छया अगम्यख्दाणि यघा,- 

भ्यंयं रुषो गुरुरहो माता तातश्च बान्धवः । 
चऋतिथिः पिदलोकाच्च न यामि तस्य मन्दि- 

र्म्॥ 

भिश्यावादो च यं; शश्वच्ास्तौति वाचकः 
सदा) 

सत्वहोनश्च दुः श्रौलो न गें तस्व ग्यम् 
खव्यदौनः खाप्यदारौ मि्यासाच्छप्रदायकः । 
विश्वासक्नः छतन्नो यो न याभि तस्य मन्दिरम् ॥ 

चिन्तायस््ो भययरस्तः शत्रमस्तोढतिपातको । 
ऋगगरस्तोएतिल्लपयो न गेषं यामि पापिनाम्) 

दोच्चाच्चौनच् शोकार्तो मन्दधौ; खौजितः 
खदा। 

पलोपतिषुत्तौ यौ तद्गेहं नेव याम्यद्टम्॥ 
पुशल्सव्र्चावौरान्र यो सुद्क्तं कामतः सदा । 
ूद्रान्नभोजौ वटूवाचौ तद्ग मेव याम्यम् ॥ 
यो दुजाक कल्ाविष्टः कलिः शश्वदघालये । 

स्त्रो प्राना रे यस्यन वामि तसय मन्दि 

रम् ॥ 

यच्च नालति इरेः पूजा तदौयगुखकौततैनम् । 
नोतसुकश्च प्रशंसायां न यामि तस्य मन्दिरम् \ 
कन्धान्नवैदविक्रेता नरघातौ च हिंसकः । 
नरकागारखदण्ं न यामि तस्य मन्दिरम् + 

लच्छ्मोः 
स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रकटत्तिं सुरस्य च। 

यौ इरेद्ानदह्टौनख्च न यामि तस्य मन्दिरम् ॥ 

यत् कम्म द्चिणाहीनं खघ; कुरुते शठः । 
स पापौ पुरयहहीनख्च न यामि तस्य मन्दिरम् ॥ 

मातरं पितरं भाखां गुरखुपननौं गुरुख तम् । 

च्ना्ां भिनी कन्यामनन्याश्रयवान्धवान् ॥ 

कापणयाटूयो न पुष्णाति सच्चयं कुरुते सद्ा । 
सद्ग्हान्नरकाकाराब्र यामि तान्बुगौशराः ॥ 
जं पुरौषसुतृन्य यस्तत् प्रश्यति मन्दधीः । 
यः रेते ज्जिग्धपादेन न यामि तस्य मन्दिरम् 1 
अधौतपादश्रायौ यो नखः शेतेठलतिजिढितः । 
सन््याश्रायौ दिवाश्चायो नयामि तस्य मन्दि- 

रम् ॥ 
रिं तेलं पुरो द्वा योगन्यदङ्ग सपद्यत । 
ददाति प्चाद्गान्न वा नयामि तस्यमन्दिरिम् ॥ 

द्वा तलं षडह गां विष्फ्चं यः; ससषतृद्धजेत् । 

प्रणमेदटाइरेत् पष्यंन् यामि तस्य मन्दिरम् ॥ 

खं दिनन्ति नखरेनंखरे विलिखेन्मद्ौम् । 
गाचे पादे मलं यस्य न यामि तस्य मन्दिरम् ॥ 
₹्श्रनं वखनं यस्य समलं रूचमस्कम्। 

विज्लतौ माखद्ासौ च नयामि तस्य मन्दिरम् ॥ 
मन्त्रविद्योपजवौ च म्रामयाजौ चिकिल्धकः । 

खपल्लरवलख्येव न यामि तस्य मन्दिरम् ॥ 
विवादं धम्भकाय्ये वायो निहन्ति च कोपतः 
दिवामेधनकारौयो न वामि तस्य मन्दिरम् ॥“ 

स्यादि ब्रद्मरैवत्तं गथेश्खखछे लच्यौचरित- 
चराम रर् अध्यायः ॥# ॥ अपिच । 

५ङ्खचैलिनं दन्तमलोपधारिणं 
बहाश्िनं निष्ुरवाक्यभाषिणम्। 
खर््योदये चास्तमये तच शायिनं 

विमुञ्चति श्रोरपि चक्रपाणिनम् ॥ 

निद्धं शेदस्तणानां धरणिविलखनं परादयो- 

रल्पमा्ि- 

दन्तानामस्य श्रौ चवं वलनमलिनता रूचता 
सदंजानाम् । 

इ सन्धये चापि निद्रा विवसनशयनं याखहाति- 
रेक 

स्वाङ्ग पौठ च वादं निधनसुपनथेत् केशव 
स्यापि लच्छौम्। 

धिरः सघौतं चरणौ सुमाव्नितौ 
वराङ्गनासेबनमस्पभोजनम् । 

चअनसश्रायित्वभपन्मे थुनं 
चिरप्रनद्टां शियमानयन्ति षट् ॥ 

यस्य कस्य तु पुष्यस्य प्राखरस्य विश्नेघतः। 

शिरसा धामाख्स्य अलच्छौ; प्रति्न्यते ॥ 

दौपस्य पश्चिमा च्छाया छाया श्रग्यासनस्य च) 

रजकस्य तु यत्तौधेमलव्यीस्तच तिति ॥” 
दद्यादि गारुड ११४ अध्याय; ॥ #॥ 

ङ्गविश्येषे तस्याः स्थितिषलं यथा,- 

देवा ऊचुः; । 

^ कथयम्ब्र चगच्नाथ ! केषु स्थानेप्ववस्थिता । 

पुरुषाणां फलं किं वा प्रयच्छ्यय नश्चति ॥ 



क 
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वि 1 1 

लच्छमीः 
इत्ता्रेय उवाच । 

गणां पादस्थिता लच्छो निलयं खं प्रयच्छति । 

सक्थिनि संस्थिता वस्रं रत" वानाविधं बसु 
कलच्रदा गुद्यसंस्था क्रोडस्थाप्यदायिनौ। 
मनोरथान् पूरवति पुरुषाणां हदि स्थिता॥ 

लच्छौलेष्छौवतां खष्ट' कण्छस्था कच्छशूषशम्ः । 
अभौद्वन्धुदारो्च तथाञ्षं प्रवासिभिः।॥ 

मिश्ान्न' बाक्यलावेसयमान्तामवितथान्तथा । 

सखस स्था कवित्व ख यच्छलुदधिसम्भव्ा.# ̀ ̀ 
श्रिरोगता सं्लति ततोन क संश्रयम् । 

शेयं शिरोगता रेत्ान् परियजति साभ्यतम् ॥” 
इति माकंश्डयपुराे दत्ताचेयचरिताध्यायः+#। 
अध सच्छोचरिचम् । 

शीत उवाच) 

नमेरुषष्ं छखासोनां ल्यं एच्छति केशवः । 
केनोपायेन देवित्वं रणां भवसि नि्ला॥ 

ओरीरुवाच। 

शुक्ाः पारावता यच्च रुडियौ यत्र चोजज्वला। 
आअकलहा दखतियंज् तच छष्छ वसाभ्यद्म् ॥ 

धाग्धं सुवणेखटश्ं तला रनतोपमाः 

अआन्नश्वेवातुषं यच तत्र सष वसान्यष्म् ॥ 
यः संविभागो प्रियवाक्धभाषौ 

इणो पसेवौ प्रियट्ं नख । 

च्यल्यप्रलापौ नच दौषंङनौ 
लख्छिन् सदां पुरुषे वसामि ॥ 

यो धम्भश्ौलो विजितेन्ियख 

विद्याविनौतो ज परोपरतापौ। 
अगन्वितो यश्च जनागुरागौ 

तिन् सदाहं पुरषे वसामि ॥ 

चिरं खाति इतं सुङक्तो पुष्य प्राप्य न चिघ्रति। 
योन पश्येत् च्छियं नं निवतं ख च मे धरियः+ 
व्याग सद्यश्च श्रौच यच णते महागुणाः । 
यः प्राप्नोति गुखाजेतान् अरह्धावान् ख च मने परियः॥ 
सव्येलच्षणमध्ये तु व्याग रव विशिष्यत) 
काले देशे च पाचेचस च व्याग: पश्रसखछते। 
निव्यमामलके लच्छीनिंद्यं वसति गोमये। 
निदं शध च पद्मो च निदं ओः शुक्षवासखि।॥ 

वसामि प्रद्रोत्मलग्रइमध्ये 

वसामि च्वन्द्रे च मद्ेश्धरे च। 
नारायणे चेव वसुन्षरायां 

वसामि निद्योह्छवमन्दिरेषठ +“ 

बन्धरायामिव्यत्र वसौ घरायामिति वा पाठः+ 
“यथोपदिष्ट दुरुभक्तियुक्ता 
पदयुनेचो नाक्रमते च नित्यम् । 
निदश्च सुरक्तं पतिसंक्तेषं 
वस्या; रौरं नियतं वसखामि॥ 
तुष्टा च धीरा प्रियवादिनौ च 
सौभाग्ययुक्ता च सश्योभना च। 
लावगययुक्ता परियदश्ंनाया 
पतित्रताया च वसामि तासु ॥ 

श्यामा ग्टगात्तौ छग्रमध्यभागा 

सभु: उकेण्रौ सगतिः सौल, 

लच््मीः 
गभौरनाभिः समदन्तपरक्ति- 

स्तस्याः शरौरे नियतं वसामि ॥ 

धा घापरक्ता पिशुनखभावा 

स्वाघौगकान्तः परिभूयते च । 
अमषेकामा ङुष्वरि्रशौला 
तामङ्गनां प्रेतस्खौं बजामि ॥ 

एषं पथय षितं पूतिं शयनं बद्भिः स । 
भसमं कुनारौष्ड दूरतः परिवजयेत् ॥ 
चिताङ्गारकमस्यौनि वद्धिं भस दिजञ गाम् 

मपादैन ख्यगेत् पादं कार्पासाश्छि तुषं गुरुम् 

नखकेशोटकष्चेव मथनं पयवसन्धधयोः । 

बजेयेन्नख श चयित्वमेकाकौ मिषश्भोजनम् ॥ 
प्रः खपूष्यं चरणौ सुपूजितौ 
निजाङ्गनासेवनमस्पमोजनम् । 
अगसश्रावित्वमपन्मे यनं 
चिरप्रनष्टां ियमानयन्ति षट् ॥ 

सम्माजेनोरलनोवातं निर्ग लकु चन्तथा। 

राचचौ विच्छपलाशष्च कपित्यं वजंयेदधि ५ 
खगाच्रासनयोर्वादं अपरूना चदेपादयोः । 
उ्छष्षयशरेनं लं सानाभ्यङ्गच व्ेबेत् ॥ 
श्यनच्वान्धकारे च राच्रिवासो दिने तया। 
ग्डानाम्बरं कुवेशष्च वजेयेत् शुष्कभोजमम् ॥ 
परेणोड भितं वच्च; खयं माख्यापकषेशम् । 
चऋएलस्यमवखादश्च न कुाल्लोरमरेगम् ॥ 
श्ुकवारे च यत्तेलं शरिलपिश्चच दके । 
स्वयं वामेन सानं पाणिना नेव ंस्यशेत् 1 
तारक; एष्यवन्तो च म पश्येदशुचिः पमान्। 

नेचेदट्गुद्धं परच््रौणां नास्तं वान्तं दिषाकरम्। 
कयान्नान्यघनाकाङ्कं परच्लौणं तयेव च । 
परेषां प्रतिक्रूलख्च उदिताके प्रबोधनम् ॥ 
नखकश्टकरप्तोञख ष्टत्तिकाङ्वारषारिभिः। 
इथा पिकेखनं भूमौ न कुखान्मम काङ्घुवा ॥ 
खयं दोहं खयं माल्यं खयं ट्ख चन्द्वम् । 

नापितस्य ण्डेचोरं शक्रादपि इरेत् िवम् ४ 
खयं दोदमि्त्र यथितख्धेति वा पाठः। 
भम निन्दां गणके विप्रे पदयोनेतैवन्तया । 
प्रतिङ्गलश्ररेत् स््ोणां सक्र च दन्तध्षावनम् ॥ 
अष्टतं मांखखपश्च नपाप्येव स्वियन्तथए॥ 
भच्वखाद्शन।खव शक्रादपि इरेत् अियम्॥ 

मनेरयुक्तः परदारवेवौ 
चऋचारद्ौनः परसेवकच। 

सङ्ोणेचारौ परिवादशशौल- 
स्तं निष्टुरं दम्भमयं अजामि ॥ 

श्रयनश्ाद्रंपादेन राचिवासो दिने तथा। 
मो्तरीयमधः कुत् शरष्कपादेन भोकनम् ॥ 
अशुत्विं न्ञानवच्छाञच दुगेन्वामस्खावद्धाम् । 
च्भूषणामपष्याख्च न ज्धयादाल्मनस्ततुम् ॥ 

क्थ च वद्नेघ्र(शै तया करतचेएपि च। 
पादे एधे तथा नेत्रे न कुादनुलेषनम् ॥ 
चच्युलंमे इतं पयो सुखलमे घन चयः । 
दरिन्र; कथंलमे च परादृष्ट तथायुषः ॥ 
गनं पुष्यं यय] तोयं रन्रच्धव महोदधिम् । 

लच्छ्मोज 
ग्रदौतं प्रयमं वस्त्रं वजेयेन्न कदाचन ॥ 
नरन खररलस्तथा खम्माजेनौोरनः। 
चों पादरजो राजन् शक्रादपि हरेत् 

खियम् ॥ 

कुचैलिनं दन्तमलप्रधारिणं 

महाशठं निद्टुरवाक्यभाषिणम् । 
खर्य्योदये चास्तमिते तु प्राचिनंः 

विसुञखति श्रीरपि चक्रपाणिनम् ॥* 

महागशठमिल्न्न वङाश्िगमिति बा पाठः 

«निद्यं द्िदस्तशानां चितिगखलिखनं पादयो- 

रल्प्ौ चं 
रकाङ्ग तेलदोनं दसनमलिनतावन्धनं महव 

जानाम्) 

ड न्धे चापि निदा विवसनश्रवयं ाखहासा- 
तिरेकः 

स्वाङ्गे पौरे च बादयं इरति धनपतेः केशव 
` स्यापि लच्यौम् \* 

चऋअवन्वनगमित्च् रूत्च्षता दति वा पाठः। 

^ख्वं यः कुरति नित्यं मयोक्तानि च केशव! । 

तुष्टा भवामि तस्याहं लब्येषा निखला यथा ॥ 
श्रीभावितमिदं खोचं प्रातरुत्थाय यः पठेत् । 

खदृणडं विपुलं रम्यं निद्यं भवति नान्यया ॥ 

व्याधितो सुच्यते रोगौ बह्धो सखेव बन्धनात् 
अपदस्तस्य नश्यन्ति तमः खर््योद्ये वथा 1“ 

इति स्कन्दपुराणे लच्छौकेश्वषंवारे लच्मौ- 

च्वरित्रं समाप्रम् ॥ # + दुर्गा । यथा,-- 
«स्तुतिः सिद्धिरिति ख्याता शिया संख्यया वा। 

लच्छौजा ललना वापिक्रमात् साकाल्ि 

सच्यते ॥ 

इति दैवौपएराॐे ५५ अध्यायः ॥ 
ख्यतिः । णोभा। डगौषघम् । उडिनामौ- 
थम् । फलिनोटचयः । इति मेदिनौ। मे, २८॥ 
सौता। वौरयोधित् । इति शब्दरत्रावलो॥ 

खयलयपद्िनौ । हरिग्रा। शमौ । थम् । सक्ता । 
इति राजनिषेश्टः॥ मोचप्रापिः। इति 
चकलोटोकायां नागभहः ॥ ( शोभा। यचा, 

जुमारे । ३ । ४६। 

^ कपालनेचान्तरलन्धमागी- 

ष्बातिःपरो रेरदितेः शिरस्तः । 
न्थालद्जाधिकसौकुमाथां 
बालस्य लव्यौं म्लपयन्तमिन्दो; ॥*) 

लच्ौकान्तः, पु, (लव्यः कान्तः ।) नारावय। | 

वथा,-- 
नमः; कमलने्राय इरये परमाल्मने । 
जगतः पालयिचे च लच्मौकान्त नमोण्स्ुति ५ 

इति जन्मारमौव्रतकथा ॥ 
लच्छी, लौ, ( जच्छ; सहमा षासख्यानम् 1} 

रक्तोत्पलम् । इति चिकाखशेषः + वलच्यौ- 
वैष्स च ॥ 

लच्छीजनादनः, पु, (कच्छाः सड्ितो जनादन: |) 
श्ालग्रामविश्रेषः। त्य लशं यथा, 

५रकहारे चतुश्चक्रं नवौननौरदोपरमम् । 



लच्छ्मोस 
लद्यौजनाहेनो ज्ञेयो रहितो वनमालया ॥” 

इति ब्रह्ममेव प्रक्ञतिखण्डम् ॥ 
( तथा, देवौभागवते । ६ । २४ । ५६.॥ ) 

लच्छीतालः, प, ( लच्यौयुक्तस्तालः। ) ओीताल- 
उच्चः इति राजनिधर्टः॥ तौथनिकस्य 
परिच्छदविश्रोषः। तस्य इतलघ्वणविरामक्रमो 

यथा,-- 

ध्दौलोग् द्वौ विरामान्तौ दलौ ग दविरा- 
मकः । 

विरामान्तौ इतौ लख इतौ लुविरामकः ॥* 
इति सङ्गौतरन्नाकरे लच्मौतालः ॥ 

लष्छोनारायणः, पु, ( ल्दरयान्ितो नारायणः । ) 

शालग्रामविश्चेषः; । तस्य लन्तयं यथा,-- 

^रुकदारे चतुश्चक्रं वनमालाविभूषितम् । 

नवौननौरदाकारं लच्छीनारायणाभिधम् +” 

इति ब्रह्मपर वक्षेपुराणम् ॥ 

लच्छौटृखिं हः, पु, ( लपौयुतो वृखि ह; । ) शाल- 
यासविशेष;। तस्य लन्तणं यथा, 

^ ह्वि्वक्रं विस्तृतास्यष्च वनमालासमन्वितम् । 

लच्छौृसिं हं विञेयं एदिणा छंखप्रदम् ॥“ 
इति ब्रह्मपेवकेपुराणम् ॥ 

लच्यौपतिः, पु, ( लच्छयाः पति; । ) वासुदेवः । 
नरथलिः। इति मेदिनौ । ते, २१५ ॥ ( यथा, 

किराते { ई। ४४। 
“अथ त्तमामेव निरस्त विक्रम- 

श्राय पर्थेखि सुखस्य साधनम् । 
विदाय लच्छौ प्रतिलच्य कामक 

जटाधरः सन् जुहधौह पावकम् ॥*) 
लवङ्गठतच्तः। पूगः। इति विश्वः॥ 

लच्छौपुचः, प, ( लच्छय।; एतच्तः। ) कामदेवः। 

चोटकः। इति मेदिनौ। रे, २६३ ॥ कुशः । 

लव; । इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ 

लच्छौ पुष्यः, पै, ( लष्यौयुक्तं सौन्द विशिष्टं पुष्य- 
` भिवास्य । ) पद्मरागमणिः। इति हेमचन्द्र; ॥ 

लब्यौ फलः, पु, (लष्छयास्तनजं पलं यन्न ¦ ) विख- 

ठत्त; 1 इति राजनिषंण्टः ॥ 
शच्छोवान्, [त् ] प, ( लच्छी; शोभाद्यस्येति । 

मवुप् । मस्य वः । ) पनसटच्तः । इति शब्द 
माला ॥ ऋेतरोह्ितटच्ः। इति राजनि; ॥ 
{ विष्शुः । यथा, महाभारते । १३।१६४६।५२। 

^ खब्येल् णलच्षणयो लच्छौवान् समितिञ्ञयः॥) 

लच्छौषान्, [त्] चि, (लच्छौरस्त्यच्ेति ।) शोयुक्तः। 
घनवान् । तत्पफायः। ल्यः २ मलः; ३ 
कौमान् ४। इदयमरः॥ ( यथाइ कश्चित् । 

4श्ेषै धराभराक्रान्ते शेषै विश्वम्भरः श्रिया । 

लच्छौवन्तो न पश्यन्ति दुःखां परवेदनाम्॥*) 
लच्छौवेष्टः, पु, ( लच्यौयुक्तो वेष्टः । ) ओषैषटः 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
कच्मौग्रः, पु, ( लच्यया दैशः।) विष्णुः) इति 
। सग्धबोधव्याकरणम् ॥ 
्छौषमाह्या, स्तौ, ( लच्यया; सम यहयो 

यस्या; । ) सौता । इति ए्ब्दरन्रावलौ ॥ 

२००७ 

लंगृडः द 

लच्य्रौसदहजः, पु, (लच्छया सद जातः इति । जन् 

+डः । 
न्दन्द्र; । इति शन्द्रन्रावलौ ॥ 

लच्छवारामः, पु, ( लच्छया आरामः । ) वनभेदः । 

स्ति शब्दमाला ॥ 

लच्यं, कौ, ( लच्यते यदिति । ल्त + ण्यत् । ) 

प्र्रवेस्थानम् । तत्पथायः। ल्लम् २ शर- 

अम् ३। इ्यमर;। २।८। ८६ ॥ प्रतिकायः 8 

वेध्यम् ५। इति जटाधरः॥ वेधम् ६। इति 

श्ब्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, कुमारे । ३ । ६8 । 
“कामस्तु बाणावसरं प्रतौच्छ 
पतङ्गवदद्धिसुखं विविच्छुः । 

उमासमच्चं इरबदलन्यः 
्रासनन्थां सुद्राममशे ॥*) 

लच्यः, चि, लन्तण्या वोध्यः। इति साडिदय- 
दपेणम् ॥ ( लच्छते इति । ल्त + णयत् । } 
दशेनीयः। इति लचधात्धेदश्रेनात्। (याजः, 
दूद्यमरः;॥ यथा, रघुः; । ६।८१९॥ 

«^सोमाख्चलच्छयेण स गात्रयष्टिं 

भिला निराक्रामदरालकेश्याः ॥* 

च्यनुमेयः। इति मल्लिनाथः ॥ यथा, कुमारे । 

५। 98 । 
¶इति दिजातौ प्रति कलवादिनि 
प्रवैपमानाधरलच्यकोपया ॥* 

सथा च रषुः। 8।१५। 

नद्छायामणडललच्छेण तमडश्या किल खयम् । 

पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम््राच्यदौन्तितम् ॥*) 

लख, पि । इति कविकल्यदुमः ॥ (भ्वा०-पर०- 

खक०-सेट् । ) लंखति। दपि गतौ । इति 
र्गादाखः ॥ 

लख, इ खटपि। इति कविकण्यहुमः ॥ (भ्वा०-परर०- 

सक०-सेट । ) इ, शच्चते । पि गतौ । इति 
दुर्गादासः ॥ 

लग, ₹ खञ्ज) गतौ। इति कविकल्प दमः । 
( भ्वा०-पर०-खञ्मे अक -गतौ सक०-सेट् । ) 
द, लङ्गाते। खञ्चो गतितरैकच्यम् । इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

लग, करके। इति कविकल्पदुम; ॥ ( चुरा०- 

पर०-खक०-खेट।) क, लागयति। रके 

खवादाप्रोः। रके इतिरक क खाद् अआपने। 

इयस्य सेर निद्यसे भावै अलि रूपम् । इति 
दुर्गादासः ॥ 

खग, मर्सङ्गे। इति कविकल्यदमः॥ ( श्वा०- 
पर०-अक०-सेट् । ) म, लगयति । रख, अल- 

मौत । गलति अधर चओोष्धे । इति दुर्गादासः ॥ 
लगड, चि, चारु । इति चिकाणग्रोषः॥ 

सगितं, चि, सङ्गयुक्तम् । लागा इति भाषा । इति 

सगधातोः कम्भणि क्तप्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 
लगुडः, पै, दणड; । लाठौ इति भाषः । इयमरः; ॥ 

लगुडो वंश्रादिमयो दख: । लोहइमयोपस्दमेदः। 

इति सश्रूतिः। लगुडो लोहमयौ 
चच्ारादियन्ये। इति तह्ौकायां भरतः; । 

च्तौराञिजातत्वादस्य तथात्वम् । ) |. 

लख 
( अस्याछतिपरिमाणादि वथा, शुक्रनीतौ । 
“लगुडः खष्यपादः स्यात एष्व रः स्थल शौषेकः । 
` लौहबह़ायभाग च इसखदेष्ः सुपौवरः ॥ 
 श््ाकारो दपएाङ्गश्च तथा इस्तहयोनच्रतः। 

उत्थानं पातनष्तेव पेषणं पोधनं तथा ॥ 
चतस्रो गतयस्तस्य पश्चमौ नेह विद्यते । 
इए्कायः पत्तिवगोँ तेन बुध्येत शन्चभिः ५५) 

लं, ज्ञौ, (लगति फले इति । लग स्ख +- “चु 
स्वान्तध्वान्तलसति ।* अ ।२। १८। इति 
निपातनात् साधु ।) राश्ौनासदयः। इद्मरः+ 

राति फलं राशिस्तालच्यश्रकारः। अहोरा 
मध्ये इादशराश्य उदयन्ति। उदयः पन्वा 
लसंयोगः। तेषां क्रमेण उदयाचलसंयोगो 
खयं चो लसूनौ ब्रौं चदित्वान्नः निपातना- 
च्जस्य गः। इति तङ्ौकायां भरतः; ॥ तैषां 
खून्यायनां शर परिमायं यथा,.- 
“रामो»गवेदे-३। ४७ जेलधिस्तु मेत -४ ।९७ 
व्वाणो रसे; ५।६ पश्च खसागरोश्च ५।४० । 
वाणः कुवेरे-५।४९ विषयो कयममः ५। २६. 
कमोत्क्रमाग्ेषतुलादिमानम् \* 
तथा डि। 

मेषस्य ३। 8७॥ तुलायाः ५।२६॥ 

इषस्य ४1 ७॥ ठञ्िकस्य ५। ४१। 
मिथुनस्य ५। € ॥ धनुषः ¶। ४०६ 
ककोटस्य ५। ४०॥ मकरस्य ५। ६॥ 
खिंहस्य ५। ४९॥ कुम्भस्य ४ । १७ ॥ 

कन्धायाः ५। २६. ॥ मीनस्य ३। 8४७॥ 

इति दौपिका।॥ # ॥ दश्यङ्कुलाधिकपच्चाङ्गुल- 
प्रमे कलिकातास्यदैश्े वक्तेमानोनविंश्यायनांशे 
भ्रामािककारिका यथा,-- 

^ वेदोऽङ्धः ४ । ६ सोऽन्तवेदे.8 । ४८ रिवुरगन- 
यने; ५।२७ सोऽन्तरोचाम्बुनायैः ५। ४० । 
पारावाराश्रयासे-५।३७ गँ गनगनयने; ५। ९६. 
षट् विभि-५।६६ खन्दरषेदे; ५। ४९। 
्ङ्च्याभिः५। १५ ससद्रोभसशधिभि-७ ।६५ 

रनलोःखेषृभिः ३।५८ सो?गवैरे-३ । ४७ । 
सषादेकोनविश्े मखितपरिगतं मानमचा- 

यनांओे ॥» # ॥ 

उदयलब्यास्तल्यो दिनं प्रति रविभोग्यं यथा, 
“लसदखपलं दिघ्नं ततसंस्यं क्रमतः पलम् । 

बिपल्ख रवेर्भोग्यमेवं कर्पनमस्तमे ॥” 

इति च्योतिषम् । 
रुतयोर्विं वरणं यथा,- 

तजन प्राचौनलप्मानम् । 

लखा; दिनसक्तम् । मासभक्तम् } 
थथा पलम् । विपलम् । दष; । पलम्। 

१ मेषः| अ । ३४ ॥ ३ । $9॥ 
८ ठषः। ८ । ३8 ॥ 8 । १७॥ 

₹ मिधुनम्। १० । ६२ ॥ ५ । ६॥ 
४ ककंटः। ११ । २० ॥ ५। ७०॥ 
५ सिंहः। ११ । २२ ॥ ५। ४१॥ 

६ क्श्या। १० । ५८॥ ५ । ९६॥ 

पृक क क १ क च 
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लखा; दिनसुक्तम्। मासयुक्तम् । 
यथा पलम् । विपलम् । दष; । पलम् । 
ॐ तुला। १० 1 ४८= ॥ ५ । २६॥ 

= टश्िकः। ११ । २२ ॥ ५ । ४९॥ 

६धधनु;। ११ । २८० ॥ ५ । ४०॥ 
१० मकरः} १० । ९२ ॥ ५। ६॥ 

११ कुम्भ;। <= । ३8 ॥ ४ । १७॥ 

१२. मौोनः। ॐ । ३९४ ॥ ३ । ४७॥ 

तत्र खदेशाघुनिकलममानम् । 

ला; दिनसुक्तम्। मासभुक्तम् । 

यथा प्रलम् । विपलम् । दणड; । पलम् । 

१ मेषः। क. ४ 1.1 
२ ठषः। ६ । ३६ ॥ 8 । ४८॥ 
३ भिथुनम्। १० । ५४ ॥ ५ । २७॥ 

9 ककंटः। ११ । २० ॥ ५ । ४०॥ 
१ सिंहः। ११ । ८॥ ५ । ३8६॥ 
ईकन्या। १० । ५८॥ ५ । २६॥ 

ऽ तुला। ११ । १२ ॥.५ । ३६॥ 

= उखिकः;। ११ | २२॥ ५। 8१॥. 
&धनु;। १० । इ३<॥ ५ । १६॥ 

१० मकरः;। £ । ९० ॥ ४ । ३५॥ 

११ कम्भः) ॐ । ५६ ॥ ३ । ५८॥ 
१२. मौनः। ॐ । ३8 ॥ ३ । 8७॥ 

४ 

अथ जनग्मकालौोनलमस्थगदहखचितफलम् । 
“ले खर्थम्चिरोगी शिनि वलयुतो 

रूपवान् वित्तयुक्तो 
भौमे यङ्गः सवाग्मौ शशधरतनये सव्य 

शास््राधवेत्ता । 
जौवे दाता पविः सुकविरथ गते भागव 

मण्डलेशः 

सौरौ कणतिगाचरस्तमसि च नियतं वितो 
धम्भषहौनः 

दति ज्यो तिस्तत्चम् ॥ # ॥ 
अपिश) 

इरिरुवाच । 
“उदयन्तु समारभ्य राशौ भावु; स्थितो इर । 
स्वराश्यादौ ब्रचेदद्धि षड्भि; षड् भिस्तथा 

निशाम् ॥ 

मौने मेषे च पश्च स्यश्चतसखो ठषकुम्भयो; । 
मकरे भिथने तिखः; पञ्च चापे च ककंट ॥ 

खिद च ठच्छिके षट् च सप्र कन्धा तुले तथा 
खता लमप्रमायेन घटिकाः प्ररिकौत्तिता;॥ 
एरपृञ्जावश्रानेषुरसान्मौष्वधिसागराः। 
लङ्ोदया {हि हे वस्तु लस मेषादयोभथवा ॥ 
षले भवेदन्या उषे भवति कामिनौ । 
भिथने सुभगा कन्या वैश्या भवति ककटे॥ 

खंडे चेवाल्पपुच्रा च कन्यायां रूपसंयुता । 
तुलायां रूपमे श्वय्ये दिके ककशा भवेत् ॥ 

सौभाग्यं धनुधि स्याच्च मकरे नौचगामिनी। 
कुम्भे चेवाल्प पुत्र स्यान्मीने वैराग्यं युता ॥ 
सुला ककंटको मेषो मकरदोव राश्रयः। 
चरकागाणि छुाच्र स्थिरकाथाणि तेव दि। 

1. 51 
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लघिमा 
पञ्चाननो ठषः कुम्भो ठच्िकःस्युः स्थिराणि दि। 
कन्धा धनुख मौनञ्च मिथुनं दिखभावतः ॥ 
दिख्वभावानि कम्माणि कुभ्धारेष विच्तणः। 

यात्रा चरेण करेया प्रवेष्टं स्थिरेण तु । 
देवश्थापनवेवाद्यं दिखभावैन कारयेत् ॥ 

इति गारुड २ अध्यायः ॥ 
ल्यः, प, (लग + क्तः! निपावनात् साधुः । यह्वा, 

लसल + क्तः! “च लसजौ। लमः लवान् । 
लसृजेरोदनुबन्यवलादिडभावै नत्वं स्यात् ।* 

इति कंतषषे इगंसिंहः। ) स्तुतिपाठकः ॥ 
तत्पायः । प्रातर्गेय २ स्तुतिव्रतः ३। इति 
निकाणश्रेषः॥ खतः ४। इवि जटाधरः ॥ 

जख, चि, ( सल +- क्तप्रत्ययेन साधुः) सक्तः । 

लव्नितः। इति मेदिनी ॥ 

लखकः, पु, ( लख खव ! ख्ये कन् । ) प्रतिभू । 
ष्द्यमरः॥ हे लागा इति जामिन दति च 
साते । तत्का लमकः । अ लसूनौ त्रौड 
क्तः। स्वाथे कन् । प्रतिनिधिभेवति प्रतिभूः 
किप् । इति तट्टीकायां भरतः ॥ 

लमिका, स्तौ, नसिका । इ्मरटीका॥ 

लघ, ₹ प्नोषे। इति कविकश्पदम; ॥ (भ्वा०-पर०- 
सक०-सेट् । ) ई, लयते । शोष इह अल्पौ- 
करणम् । 
ध्यं याधिरतिदौप्राङ्गं कदाचित्तु न लङ्कति ॥' 

शति हलायुधः ॥ 
गतावप्यन्धे । न्ध चालद्धिु; भरोलान् ¦ इति 
दुर्गादासः ॥ 

लघः; इ कं त्विधि। इति कविकल्पदुम; ॥ ( चुरा०- 

पर°-अक०-खेट।) इ क, लङ्खयति। त्विषि 

दौप्तौ। इति दुर्गादासः ॥ 
लघ, इ इ असुगगल्योः। इति कविकण्यदुमः ॥ 

( भ्वा०-अाल्म०-अक०-खकर०च-सेट् । ) द, 

लद्खयते।. ड, लङ्कते। अभक भोजनाभावः। 
तथा च। 
श्वे गुणा लङ्खने प्रोक्तास्ते गुणा लघुभोजने ॥ ̀ 

इति वैद्यकम् ॥ 
लङ्घने उपवासे इव्यथः । इति दुर्गादासः ॥ 

चट्, प, ( लङ्खते मध्यस्थानमस्प्दोत्तरस्थाने 

पततिक्षतं इतस्ततो गच्छतौति वा। लङ्क + 

^ लङ्ग लोपश्च ।” उणा०१।१३४। इति अटिः। 
मलोपश्च धातोः ) वायुः । इद्युणादिकोषः 

लघटिः, प, ( लघ गतौ +अटि;। इदभावः । ) 
वायुः । षृदयुणादिकोषः॥ 

लविमा, [न्] प, ( लघोर्भावः । लघु +- ̂ एय्वादिभ्य 
इमनिज्वा ।*५।१६। ६२२1 इति इमनिच्व्।) 
लघुत्वम् । ( वथा, रघु;। १३।३७॥ 

^ब्रात्वा इविगेन्वि रनोविस॒क्तः 
समश्चते मे लविमानमात्मा ॥*) 

तन्त श्रिवस्याषेखव्यान्तगेत रेश्वय विषः । यथा, 

लघिमा बग्मितेशिलं प्राकाम्यं महिमाणिमा। 

यत्र कामावखावितवं प्रापिरे शरच्यमरटधा ॥” 
दति हेमचन्द्रः ॥ 

लघुः 

(अवहमतत्वम् । इखत्वम् । यथा, चार्या सप्त- 
श्रयाम् । ६०। 

«अगे लिमा पञ्चात् महतापि विधौयते नदि 
मदिन्ा। 

बामन इति चिविक्रममभिदधति दशावतार- 
विदः ॥* ) 

लचिष्ठः, चि, अयमनयोरेषां वा अतिशयेन लघुः 
इ्द्यथ इद्प्रद्ययेन निष्यन्न;ः। अतिश्यलबुतव- 

, य॒क्तः । इति याकरणम् ॥ ( वथा, विद्ग्धसुख- 
मण्डने । 

“भविच्रौ रम्भोरु चिदश्रवदगन्लानिरधुना 
खरामोण्पिख्थातान युधिपुरतो लत्तणयुतः। 

गमिष्यद्येवो केनिपदमधरुना वानरचम्- 
लंविखदं षषठाचरपरविलोपात् पठ पुनः ॥* 
सौतारावययोरुक्तप्रद्यक्तिरियम् । सप्रमाच्चर 

लोपे त्वेवं वाक्यम् । यथा। ^द्श्रवद्नम्ब्ानिः; 1 
«स्थाता युधि ।” “उचैः पदम् ॥*) 

लघौवान् [स्] चि. अयमनयोरेषां बा अति- 
श्येन लघुः इत्यं ईयसु प्रत्ययेन निव्यत्र;। 

अतिश्रयलघ्ुत्युक्तः इति याकरणम् ॥ 

( वथा, महाभारते । २।६३।१४। 

५न प्री सन्डह्धिं पालयते लवौयान् ` 

यत्त्वां समानेष्यति राजपु! \*) 

लषु, क्तौ, ( लङ्गते अनेनेति । लङ्क + “ल द्धिवैद्यो- 

नलोप 1” उणा० ९। ३०। इति कु; 

धातोनेलोपरञ्च।) शीघ्रम् इत्यमरः ॥ 
( यथा, रामायये । २।8६।२१। 

ध्यावदेव तु संसुप्रास्तावटैव वयं लघु । 

रथमारद्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम् ॥* ) 

छष्णागुरु । इति मेदिनौ। घे, ५॥ लामच्नकम् । 

इति राजनिधंग्टः ॥ ( अस्व पयायो वथा,- 
^ ज्ञामच्नकं सुनालं स्यादण्टणालं लयं लघुः । 

इष्टकापथकं सें नलदच्चावदातकम् ॥“ 

इति भावप्रकाश्स्य पूम्वखखे प्रथमे भागे ॥ 
इस्ताश्विनोपुव्यनच्त्राणि। यथा, ढडहत्- 
संहितायाम् । ६८।६। 

^लष्ु दस्ताश्छिनपुष्याः 

पख्यरतिज्चानश्रूषण्कलासु ; 

शिल्पौषधयानादिषु 
सिदिकराणि प्रदिष्टानि॥* 

कालपरिमाणविश्नषः। यथा, भागवते। ३। 

११ । 9 । 
त णान् पञ्च विदुः कां लघुता दृश प्च च। 

चनि वे समज्नाता दश पञ्च चनाडिकाः॥ 

पु, प्राणायामविश्चषः । यथा, माकचये । ३६ । 

१३-- १४ । 
“लघ्ुमध्योत्तरौयास्यः प्राणायामच्िधोदितः। 
तस्य प्रमाणं वच्यामि तदल्कं श्टणष्व मे ॥ 

लघुह{दशमाच्रस्तु दिगुणः सतु मध्यमः। 
चिग्रुणाभिस्तु मात्राभिरुत्तमः परिकौत्तितः ॥*) 

` | लघुः, स्वी, एकरा नाम अौषधिः। इति मेदिनौ । 
चे, ५॥ ( तथोख्याः पायः । 



लघुड 

स्पङ्गद्टगव्राह्यणौ देवी मरुन्माला लतालघुः। 
समुद्रान्ता वध्; कोटिवषांलङोपिकेव्यपि \ 

इति भावप्रकाशस्य पूखण्ड प्रथमे भागे) 

लघुः, चि, (लङ्क +कु;ः। नलोपञ्च।) अगुखः। 
{ यथा, 

छरणादपि लघुस्तलस्तलादपि च भिन्चुकः । 

ननोतो वायुना कस्नादधेप्राथेनशड्या ॥” 

ष्वछु्ञटः॥ ) 
मनोन्चः। (ष्टः इ्द्यमरः॥ यथा, रषुः। 
११ । २२ । 

५^नाम्भसां कमलश्ोभिनां तथा 

श्ाखिना्च न परिश्रमच्छिटाम्। 
दष्येनेन लघुना यथा तथोः 
प्रौतिमाएरभयोस्तपखिनः ॥* ) 

निःखारः;। इति मेदिनौ। चे, ५॥ (यया, 
रषुः। १२।६६। 
“शरुत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने ततृखङ्गमोतसकः। 

महाणेवपरिचेपं लङ्कायाः परिखालघुम् ॥” ) 
चष्ठः। इति देमचन्धः॥#) दयाकरणोक्त- 
लष्ुखच्चा यथा। इख्ो लषु; दौर्घो गुररिद- 
चारणवशराहम्यते। तथा संयोगे सति इख्ो- 
णपि. गुरर्ग॑रुमतोप्कृच्छ इति वण्ेनाच्च। इति 
इगेसि इछ तकलापटत्ति; \ # \ छन्दः शास््ोत्तं 
लघुलच्तणं यया, 

“मच्छिगुरुच्िलघुख गकारो 
भादिगुरः एनरादिलष्ुयेः । 
जो शुरुमध्यगतो रलमध्यः 

सोढन्तगुरः कथितोगन्तल्ुस्त; ॥ 
गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः १ 

इति छन्दोमञ्जरौ ॥ 
लबुकायः,पु, ( लघुः कायो यस्य ।) दागः 

इति चिकाखशेषः । चुब्रश्रौरश्च॥ 
लषुकाश्सययः,) पु, ( लबु: काश्चयः। ) कट्फल 

उचः इति राजनिषेशटः ॥ 
लघुखदड़का, च्छो, ( लघु; खड़का । ) चुद्रखह्भा । 

लत्प्यायः। आसन्दी र इति  हारा- 
वलौ । २०६. ॥ 

लघ्चुगणः, पु, ( लषुगं खः । ) अश्विनौ पु्यदस्तग- 
चाणि । यथधा,- 

“डय; पूमघान्तका श्ुवगणच्छौण्युत्तराणि 
स्वभ्चू- 

व्यातादिददरिचयं चरमणः पुष्याश्िस्ता 

लषु; ॥* 
इति दौपिका। 

लघुगगे;, पु, ( लघुगेगे इव । ) चिकयग्टकमब्धः । 
इति रावली । ९६० ॥ 

लघुणिभिटा, च्छो, ( लघुश्िभिटा। ) गेनाद । 
इति राजनिषेर्टः; ॥ 

लष्ुजङ्गलः, पु, लावकपक्चौ। इति निकाष- 
प्रोष ॥ 

लघुदन्ती, च्वौ, ( लघुः चद्रा दन्तौ । ) चद्रदन्तौ- 
ठच्च; । यथा,- 

स्०र् 

लघुब 

“लघौ दन्तौ विशल्या च स्यादुडम्बरपण्यपि । 

लधेरखडफला श्रौघ्रा श्येनघरटा घुणप्रिया । 

वरादाङ्गौ च कथिता निकुम्भश्च मङ्लकः ॥” 
अस्या गुणाः । 
“दन्तौदयं सर पाके रसे च कटु दौपनम्। 

गुदाङ्कराश्सश्रलाखकस्डङ्पिदानुत् ॥ 
तौच्णो्ं न्ति पित्ताखकफशोधोदरक्रिमौन्॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

ततृफलगुणाः । 
^चुद्रद्न्तोफलन्तु स्यान्मधुरं रसपाकयोः । 
श्रौ तलं खश्विष्यूचं गल्रोयकफापम् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

लषुडुन्दभिः, प, ( लुदुन््रभिः । ) व्रगड़वाद्यम् । 
इति शब्दरन्रावलौ ॥ 

लघुद्राच्चा, स्तो, (लघुः चुद्रा डाच्चा।) काकलौ- 

द्राक्चा। इति राजनिषेगटः ॥ 
लघुनाम, [न् ] जौ, (लघु लघुवथयुक्तं नाम 

यस्य । ) अशगुरु। इति शन्दचद्िका ॥ 

लघुपष्चम्टलं, कौ, ( लघु चुद्रं पश्चग्दलम्। ) सुद्र- 
पथ्चम्डलपाचनम् । तत्त॒ शालपणँएतरिपर्णौ- 
हतो कण्टकारोगोच्तुरसंयुक्तम् । यथा,-- 

“शालपगौं एच्िपणौं वाको करट्रकारिका । 

गोच्चरः पश्चभि्धेतेः कनि" प्म्दलकम् ६» 
अस्य गुणाः । 
^पश्चग्दलं लघु खाद् व्यं पित्तानिलापदम्। 
नादयुष्यं देयं यादि ज्वरश्वासाश्सरोप्रण॒त् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

लघुपच्चकः, पै, { लघूनि पत्राणि यस्। कप् ।) 
रोचनो। शुणारोचनौ इति खात; । इति 
श्राब्दश्वन्द्रिका 

लघपच्चो, सौ, ( लघनि पज्ाखि यस्याः। डौष् |} 
्पश्वत्योटच्चः । इति राजमिणः ॥ 

लघुपिच्छिलः, पु, ( लषु; पिच्छिलः।) भूकव्वं 
दारकः । इति राजनिषेणटः ॥ 

लुपएष्यः, पु, ( लघनि श्चुद्राखि पुष्याशि यस्य । ). 

भूमिकदब्बः। इति राजनिचणटः॥ (भूमि 

कदम्ब शब्दस्य षि्ेषो चयः \) 

लष्ुवदरः, प, ( लुः चगो बदरः ।) चुदको लिः । 
तत्पायः । छष्यपलः र बहकर; ९ खच्य- 
पचः 8 इश; ५ मधुरः ९ दरष्ारः 
शिखिष्रियः <८। इति राजनिषण्टः ॥ अस्य 
फलगुणाः 
^ककन्धु; श्ुद्रवदरं कथितं पूमखरिभिः । 
च्यन्बं स्यात् चुद्रवदरं कषायं कथितं मनाक् ॥ 

चल्िग्धं गुरु च तिक्तश्च वातपित्तापद्ठं छतम् । 
शुष्क मेद्य थिक्चत् सवव लषु ठष्णाक्तमा- 

खचित् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

अस्य पक्रफलगुणाः । मधुराम्बत्म् । कफवात- 

नाशितम् । रुच्त्वम् । चि ग्धत्वम् । जन्तुकारक- 

त्वम् । देषत्पित्तासिदाइश)षप्नवष्च। दति 

राजनि; ॥ 

लङ्गा 

लघ्ुवदरो. सौ, (लघुः चबा बदरौ।) भूव 
दरौ । इति राजनिषेष्टः ॥ 

लघुत्राद्मो, चौ, ( लघुः चुद्रा ्राक्लौ । ) चु्र- 
न्नाक्लौ। तत्पथायः। जलोद्धवा २ खच्यपत्रा ३। 

षति राजनिधेरट; ॥ ` 
लघुमन्यः, प, ( लघुः चुग्रो मन्थः) च्ुदानि- 

मन्ध; । इति राजनिषेण्ट; ॥ 

लघ्ुमांसः, पु, (लघु खल्पं मांसं यस्य । ) तित्तिरि- 
पत्चौ। इति चिकारणड्रोषः॥ 

लघुर्मासौ, स्रौ, गन्धमांसौ । इति राजनिषशटः ॥ 
लघ्ुलयं, क्तौ, (लघु शरोर लौयते इति) लौ + 

अच् । ) वौरणब्डलम् । इत्यमरः ॥ 
लघुखदाफला, स्तौ, ( सदा पलं यस्याः सा। 

सषु; सद्ापफला।) लघदुम्बरिका। शति 

राजनिषेण्टः ॥ 
लष्ुदस्तः, प, ( लघु; च्तिप्रकारौ इसूो यस्य । ) 

श्ौषरवेघौ। इति शेमचन््रः। ३। ७३१ ॥ 
( बाच्चलिङ्गोएपि। यथा, कथासरिल्मागरे । ` 
४२। ९३३ । 
^ख राजपृत्तभ्कि्येव रसस्तस्य तच्छिरः । 
भूयः खड़गप्रहारेय लघुहस्तो दिधाकरोत् ॥* 
यथाच। 
“तच्वाधिगतश्राख््रार्थो टरटकम्भा खयं छतो । 
लघुहस्तः शु चि; शूरः सच्नो पस्करमेषजः ॥ 
प्रदयत्पत्रमतिर्घौंमान् वसायी विशारदः । 
सद्यधम्भपरो यञ्च स भिषक् पाद् उच्यते ॥* 

इयि सुश्रुते खत्रस्थाने ३४ अध्यायः॥) 
लघद्ेमद्ग्धा, स्तौ, ( लघद्ंमदुग्धा । ) लघद्ग्ब 

रि्का। इति राजनिघेण्टः॥ 

लधूटुग्बरिका, स्तौ, ( लघुः चुद्रा उदुम्बरिका । ) 
चतोडम्बरिका। दोट सर इति भाषा। 
तत्परथायः। लघपच्रफला २ लघद्धेमदुग्धा र् 
खघसदाफला 8 लघ्वादाड्म्बरा्ञा ५) रस- 
बौयविपाकेषु उडग्बरात् किषिन्धनगुशेयम् । 
इति राजनिषग्ः ॥ 

लष्वौ, स्तौ, (लघु डौष् |) लाववयुक्ता। 

(था,-- 

य्वौ पिखौ खराव्यधे लघ्वौ सेव विपथयात्। 
्रक्तनामाशु ज्यत दुत्वादवलेिका ॥* 
इति जेद्यकचक्रपाणिसं यदेटतौसाराधिकारे ॥) ` 
स्यन्दनप्रमेदः । इति मेदिनौ । 
इति राजनिषंगटः ॥ 

लङ्का, च्छो, ( रमन्तेस्यामिति। रम् + वाद 
लकात् कः; । रस्य लत्वम् । इव्यज् ज्वलः; ! ३। 
४०।) रत्तःपुरौ । (यथा, नेषचे । ३। ६७। 

“चेतो न लङ्ामयते मदीयं 

„ नान्यत्र कुचरापि च साभिलाषम् ॥* ) 

च्योतिःप्रास्त्रमते सा च एथिया मध्यभागे 
तिष्टति । लङ्कोदयात् चरखखभ्यः खदेशे लग्- 
प्रमाणं भवति । यथा,- 

«लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः 
प्राक् पश्चिमे रोमकप्रत्तनञ्च। 

१४ ॥ एक्रा। 



लङ्गेशः 
अधस्ततः सिद्धपुर सुमेरुः 

सौन्ये४य याम्ये वडवानल । 
कुटत्तपादान्तरितानि तानि 

स्थानानि षड़्गोलविदौ वदन्ति ॥* 

अपि तच। 

म'यल्लङोव्नयनौपुरोपरिकुरुचे्ादिदे्यान् 

स्प्ष्रन् 

खनं मेरुगतं बुधोनिगदिता सा मध्यरेखा सुवः 

आदौ प्रागुदयोभपरच्र विषये पचादि रेखो- 
दयात् 

स्यासात् क्रियते तद्न्तरभुवं खेटेष्वणं खं 

फलम् ॥” 

इति सिद्धान्तशिरोमणि; ॥ #॥ 
अथ लङ्ापुरौवशंनम् । 

तष्टोवाच। 

«चिंश्रट्योजनविस्तौगें स्वगेप्राकारतोरणाम् । 
दच्िणस्योदधेस्तौरे चिक्लटो नाम पञ्चतः । 
शिखरे तस्य दलस्य मध्यमम्बुधिसन्निधौ ॥ 
पतचिभिञ द्राणां टङ्च्छत्रां चतुदिश्म्। 

शक्रा मत्ता पून प्रयत्रात् बहवत्छरैः ॥ 
वसन्तु तच्र दद्र्षा; सुखं राचसपुङ्वाः । 
अमरावर्तौ समासाद्य सेन्द्रा इव दिवौकसः ॥ 
लङ्कादुगें खमाखादय श्रच्णां शक्रखदनाः 

इराधर्षौ भविष्यन्ति रातच्तसेव्वह्भिव्वंताः 4” 
इति बद्भिपुराणे कपिलद्ग्रननामाध्यायः॥#॥ 

खा । शाकिनौ । कुलटा । इति मेदिनौ ।के, 

३३॥ धान्धविश्चेषः; । तत्प्रथावः। करालच्नि- 

पुटा २ काण्डिका रे रूच्णाल्मिका 8) अस्या 

गुखाः। रुयम् । हिमत्वम् । गौल्यलम् । 
पित्तनाश्रि्म् । बातकारित्वम् । गुरुत्व । 

दति राजनिधंर्टः ॥ 
लङ्ादादही)[ न् | धु, ( लङ्कां दहति तच्छौलः। 
दद+णिनिः। ) नुमान् । इति श्न्दरता- 

वलौ ॥ 

लङ्काधिपतिः, प, (लकाया अधिपतिः।) 

रावणः । इति जटाधरभूरिप्रयोगौ ॥ ( यथा, 
रघः;। ६।६२। 

पुरा जनस्थानविमदेशङ्ी 
सन्धाय लङ्काधिपतिः प्रतस्ये ॥* ) 

लङ्ापरतिः, पु, ( लङ्कायाः प्रति; । ) रावणः; । 

श्ति भूरिप्रयोगः ॥ 
लङ्कापिका स्त, एका। शति शब्दरत्रा- 

लङ्ायिका | वलौ ॥ पिड्िशाक इति भाषा॥ 

लङ्ारिका 

लङ्कास्थाद्री, [ न् ] प, (लङ्कावत् तिषतौति। ख्या 

+ शिनिः) ) टच्चविश्रेषः;। लंङ्ासिज इति 
भाषा । यथा, 

" , «लङ्काख्यायौ राजो भदचुडो विश्ायकः ।» 
इति शन्दचन्द्रिका 

{ क्षङ्ायां तिष्टतीति । ) लङ्कावासिनि, चि ॥ 
शङ्करः, पु, ( लङ्काया ईश; परतिः। ) रावणः 

दति चिकाखशेषः 

२०३ 
न 

लङ्ोपिका, स्त्री, क्रा इति शब्दरत्रावलौ ॥ 
लङ्ोयिका, स्त्री, एका । इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

लङ्गः, पु, ( लङ्गतीति। लङ्ग गतौ +अच् । ) 
सङ्ग; । षिड्गः। इति मेदिनौ। गे, रद॥ नां 

इति भाषा ॥# 

लङ्कलं, कौ, लाङ्गलम् । दइलुंादिकोषः ॥ 
लङ्धनं, क्तौ, ( लङ्क + च्छ॒ट् । ) उपवास; । (यथा, 

सुश्रुते ।१। ४६। 
«तच्नामरे लङ्खनं काय्यै विदग्धे वमनं हितम्। 
विष्टे खेदनं पथ रसगरेषे श्यौत च ॥” 
यथाच । 
“लङनं हंदणं काले रूचणं स दनन्तया । 
खेदनं स्लम्भनद्धेव जानौते यः स वै भिषक् ॥* 
«५तदमिवैश्स्य वन्तो निशम्य गुरुरत्रवौत् । 
यत्किख्विल्ञाघवकरं देहे तक्षङ्कनं स्तम् ॥ 

“लघष्य ती च्छाविषदं र्तं खच खरं सरम् । 

कठिन्ेव यदूद्रयं प्रायस्तक्लङ्कन ख्तम् ॥ 
५ पिपासा मारुतातपौ । 
पाचनान्युपवासाञ्च यायामञ्चेति लङ्कनम् ॥* 
^प्रभूतद्च ्रपित्तासमलाः सन्द्र्टमासता; । 
इृच्छरौरा बलिनो लङ्कनौया विशुद्धिभिः \* 
^त्वग् दोषिणां प्रमौएानां ज्िग्धाभिष्यन्दिंदि- 

नाम् । 
शिशिरे लङ्घनं शस्तमपि वातविकारिणाम् 1“ 

इति चरके खच्रस्यानेःदाविंशरेऽध्याये॥ 
«ज्वरे लङ्कनमेवाद्ाबुपदिरटग्टते. ज्वरात् । 

च्यानिलभयक्रोधकामश्ोकश्रमोद्धवात् ॥ 
आमाशयस्थो इत्वामि' सामो मार्गान् पिघा- 

पयन् । 
विदधाति ज्वर दोषस्तद्ा लङ्कनमा चरेत् ॥ 

अनवश्थितदोषामेलेङ्कनं दोषपाचनम् । 
च्वरप्रं दौपनं काङ्ारुन्विलाघवकारकम् ॥ 

प्राखाविरोधिना चैनं लङ्कनेनोपपादयेत् । 
बलाधिडानमारोग्यं यदर्थोभ्यं क्रियाक्रमः 

तत्त मारतच्चुत्तष्णासुख शो षभ्मान्विते । 

काये न बाले टष्वेवा न गभिणयां न दले ॥ 

वातश्च पुरषाणां विखग गाच्रलाघवे। 

दयोहारकण्डास्य शुद्धौ तन्द्रा कमे गते ॥ 
खेदे जाते रच्चौ चापि चुतृपिपासासदहोद्ये ॥ 
छतं लङ्कनमादेश्यं नि्य॑ये चान्तरान्मनि ॥ 
पञभेदोणङ्गमदेखच कासः शोषो सुखस्य च । 

त प्रणा शो५रुच्विस्तष्या दौ मच्छ ्रोचनेचयोः॥ 
मनस; सम्भमोएभौ चण्ड वातस्तमो इदि 1 

रेदासिवलदहानिश्च लङ्कनेएतिकते भवेत् ॥ 

इति व्द्यकचक्रपाणिसं यदे ज्वराधिकारे॥) 
कमणम्। ( यथा, कुमारे । ५ । ६8। 

५यथा श्रुतं वेदविदांवर त्या 

जनोभयसुतैः पदलङ्नोतस॒कः । 
तपः किलेदं तदवाप्निसाधनं 

मनोरथानामगतिने विदत ॥* } 
कवनम् । इति नेदिनौ । ने, १२०॥ 

लङ्कननिषेधो यथा,-- 
अमि- 

लज्जा 

न तामि लङ्गयेद्वौमाद्नोपदभ्यादधः; कचित। 

न चैनं पादतः कुयात् सुखेन न धमेद्धर; 1" 
इति कौर्मे उपविभागे १५ अध्यायः ॥ 

( अतिक्रमः । वथा, महाभारते । १। १५६ । 

६ । 
«न चाप्यधम्मः कल्याण वद्पन्नौकता नृणाम् । 

स्तौ णामधम्मः समद्ान् भर्तः पूञत्य लङने") 
अश्वटतौयगतिः | यथा,-- 

“ज्ुतन्तु लङ्कनं पञ्चिन्टगग्नुहारकम् ।” 

दति हेमचन्द्रः ॥ #॥ 
(चौ, अवमानना। यथा, माकंखेधरे। 
१३५ । ३३ । 
“न्धस्यापि स्ववंशस्य लङ्खना क्रियते हिया। 

सां नालं चत्तियः सोए किं पुनः पिढटमार- 
शम् ॥* ) 

लद, लच्छणि। इति कविकल्यदमः;॥ (भ्वा०- 

पर०-सक०-सैट्। ) लं्टति उषं चक्रण गोपः! 
इति दुर्गादासः॥ 

लल, भत् से। इति कविकल्पहुमः ॥ ( भ्वा०-पर०- 
सक०-सेट् । ) लजति । इति दुर्गादासः ॥ 

लज, इ भतृसे। इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०- 
पर०-सक०-सेट ।) इ, लञ्ाति। इति दुर्गादासः॥ 

लज, इ क भाष्यं । इति कविकल्पदुम; ॥ 
( चुरा०-पर०-अक०्-सकन्च-सेट ।) इ क, 
लञ्जयति। भा दौभिः षट्ार्थो निकेतनह्िसा- 

बलदानानि। इति दुर्गादासः ॥ 
लज, क अन्तौ । इति कविकल्पदुम ॥ ( चुरा०- 

पर०-खक०-सेट् । ) अन्तद्विंराच्छादनम् । क, 
लाजयति चन्द्र मेषः! दति दुर्गादासः ॥ 

लज, उब्रौड्् । इति कविकर्यहमः ॥ (भ्वा०- 
अल्म०-अक०-सेट् । ) ड, लजते। निष्ठार्यां 
लख श्वयन्धे । इति दुर्गादासः ॥ 

लज, त् कं भाखने। इति कविकल्पदुम; ॥ (अदन्त 

चुरा०-पर्°-अकर-सेट्।) क, लजयति। 

भाषनं दौषः । इति दुर्गादासः ॥ 
लजकारिका, श्तौ, (लनं लव्नां करोतीव। 

छ + खल् । टापि अत दत्वम् ।) शष्नालुलत! । 
ति शब्दमाला ॥ 

लच्णा, स्रौ, ( लच्जनमिति। लसृज व्रीडने + 

गुरो हलः; ।* ६३।३।१०९। इति अः। 
टाप्।) अन्तःकरणटत्तिविशेषः। इति 

नागोनौभटडू; ॥ अकर्तये कमभि परज्ञान- 
भयम् । लाज. इति भाषा। तत्मखायः। 

मन्दातच्तम् २ इ्धौः२ चपा ब्रौड़ा५।सा ` 
अन्धतश्चेत् अपचपा ६। दव्मरः॥ मन्दा 

स्यम् 9 लच्याप्ब्रौड़ः ६ बौडनम् १० । इति 

ब्दरत्रावलौ ॥ ( यथा, कुमारे । १। ४८ । 
“लव्जा तिरा यदि चैतसि स्या. 
दसं शयं प्तराजपएचाः। 
तं केश्रपाशं प्रसमीच्य कुथ- 

बालप्रियत्वं शरिधिलं चमथ; ॥* ) 
लव्नालुः। इति राजनिषैष्ः ॥ 



लङ्का 
लज्जालुः, पु,सत्ी,(लच्नेवास्या अस्तो दर्थं अलु; ।) 

चुपविश्नेषः। तत्पर्यायः! रक्तपादी २ शमो- 
पचा ३ स्का 8 खदिरपच्रिका ५ सङ्कोचिनौ 
६ समङ्ग 9 नमस्कारौ ८ प्रसारिणौो £ सप्त 

परणं १० खदिरौ १९ ` गखमालिका १२ 

लव्ला १३ लव्निरौ १४ सख्यश्ंलव्ला १५ अस- 
रोधिनौ १६ रक्तसला ९७ तान््रसला १८ 
स्वगप्रा ९६ अञ्नविकारिका२०। इति राज- 

निर्ग; ॥ महामौता २१ वशिनी २२ मद्यौ- 
घरधिः२३। इति शन्द्चद्िका) अस्या 

गुणाः! कटुत्वम् । शौतत्वम् । पित्तातिखार- 

श्ोफद्ाइथ्रमश्वासव्रणकुषट-कफाततिनाश्रिवच्च॥ 
तद्कदो यथा,- 
“लच्नालुविपरौतान्धा अख्पत्लुपट दला । 
वेपरद्या च लव्नालुद्याभिधाने प्रयोजयेत् ॥ 
लच्नालुवेपरौग्याह्कः कटुरुष्णः कफ़परुत् । 

रसे नियामकश्चव नानावि्ञानकारकः 

इति राजनिघेर्टः 

यन्धा हंसपादौशन्दे द्रष्य ॥#\ अपि च। 
^“लजव्नालु; स्यात् शमौोपच्रा समङ्गाञ्जलि- 

कारिका। 

रक्तपादौ नमस्कारी नान्न खदिरकेव्यपि ॥ 

लव्नालुः ्रौलता तिक्ता कषाया कफपित्त- 

जित् । 

रक्तपित्तमतौसारं योनिरोगान् विनाशयेत् ५ 

अत लव्नालुभेदः 

अलम्बषा खरत्वक् च तथा मेदोगलः! श्छता । 

अलम्बषा लघुः; खादु; छमिपित्तकफापद्ा 1“ 

इति भावप्रकाशः 

अन्धा दुर्धिकाशब्दे द्रया ॥ 
लज्जाश्रौलः, चि, ( लब्नःा शौलं खभावो यस्य) ) 

लज्नाविश्िष्टः । तत्पर्यायः । अप्र्नपिष्णुः २। 
श्तमरः॥ लच्नितः ३ इति शन्द्रव्ावलो ॥ 

लव्नितः, चि, (लश्ना सञ्चातास्य । लघ्ना + तार- 

कादितवात् इतच्व । ) लब्नायुक्तः । तत्पर्यायः । 

दोय: २ हौतः ६) इद्मरः॥ (बया, रषुः। 
९२ । ॐ । 
«कामं जौवति मे नाथः इति खा विलदहौ 

शुचम् । 
प्राक् मत्वा सल्ममस्यान्तं जोवितास्लौति 

लव्निता ॥” ) 

लल्निरौ, चलौ, लब्नालु ; । इति राजनिषेशट; ५ 
ख्या, स्छौ, लव्ना। इति शब्दरत्नावली ॥ 

सञ्च, त् क भाषने। इति कविकल्पदुम: ॥ 

( अदन्त-चुरा०-पर०-अक०-सेट् । ) क, लञ्ज- 
यति। भासनं दौभ्निः । इति दुर्गादासः ॥ 

लङ्च, प, (लञ्जयति श्योभते इति । लञ्च + अच 1) 

पद;। कच्छः। इति हेमचन्रः॥ पुच्छः । 

इति जटाधरः ॥ 

लज्ञिका, सख््ौ, ( लज्जयति प्रभते इति । लक्ज+ 

चव 
मचन्र; ॥ 

डापि अत दलम्) वेष्या। इति| 

२०8 

खड 

| लट, बार्योक्रोः । इति कदिकल्यहमः ॥ ( भ्वा०- 
पर°-अक०-सक० च-सेट् । ) बालोभज्नः त्य 
भावो बाद्यं यामोहदष्ति यावत्। लटति लोकः 

शिशुः स्यात्। किचिहृदति वेद्यधेः। दति 
दुर्गादासः ॥ 

लटः, धु, ( लटति यथेच्छया वदतीति । लट + 

अच््।) प्रमादवचनम्) दोषः। इति 
विश्वः॥ । 

लटकः, पु, ( लटतौति। लट् +^कुन् शििल्पि- 
संज्ञयोरपूब्वम्यापि ।» उणा० २।३९. । दति 
कन् । ) दजन; । द्रद्यणादिकोषः 

लटप्रण, क्ल, ( लटस्खरं पणमस्य । ) तचम् । 
इति राजनिघेरटः 

लङः, पु, दजेनः । इति शब्दरत्रावलौ ॥ 

लङः, पु, (लटतौति । लट + «अगरप्रूविलडौति।* 
उणा० १। १५२ । इति क्रन्) जतिदिषेषः। 

नेटुया इति भाषा ॥ रागमेदः। तुरङ्गमः। 
इलयुणादिकोषः॥ 

ला, स्तौ, ( लट् + कन् । टाप् ।) करज्ञमेदः 
नाटाकरञ्गा इति भाण । वाद्यभेदः । पच्ि- 

विश्चेषः । ामवचटक दति ख्यातः । इति 

मेदिनो! वे, २२. ॥ कुस॒म्भम् । इति इदेमचन्द्रः ॥ 

भमरकः। भोडरौ इति सख्यातः। इव्मर- 
भरतौ ॥ (श्लौ । इति हारावलौ । २५६ ॥ 
तूलिका । दूतम् । यथा,-- 

लङ्गा तु तूलिका खाता लक दूतेभ्पि 

उश्यते ॥” 

ति द्याड्रभसौ।” इति उणादिडत्तौ 
उच्जुलः। १। १५६ ॥) 

ल, विलासे। इति कविकष्यटुमः ॥ (भवार 

-पर० -अकण०-सेट् ।) लड्ति बाला । दति दुर्गा- 
दासः ॥ 

लड, ईइ कि भाषथे। इति कविकल्पटमः ॥ (चुरा०- 

पत्ते भ्वा०-पर०-सकण०-सेट । ) ईइ, लण्डयते । 
कि, लखछथति लति । भाप्रशं कथनम् । अवं 
केचिन्न मन्यते । इति दुर्गादासः ॥ 

लड, ओट किड़तच्तेपरणे । इति कविकल्पदुम: ॥ 
( चुरा०-पक्ले भ्वा०-पर०-सक०-सेट् । ) शो, 
लख्छिनः। अनुबन्वबलादिम्यवधानेएपि जिषा- 

तशय मत्रम् । असात् निष्ायामिम् न स्यादि- 

येके । लड एति । £, लते । कि, लखयति 
लति तख्डलं लोकः । इति दुर्गादासः ॥ 

लड, क उपसेवे । इति कविकल्पदुम; ॥ ( चुरा०- 

प्रर०-लक०-सेट् । ) उपसेव इह अव्यन्तपाल- 

नम् । क, लालयेत् पश्चवर्भाणि पुतच्तमिति अचर 

डलयोरेकत्वाल्नत्वम् । कल्य नायामस्य प्रयोगः । 

ति रमानाधः। लाडयति लतां वायुः। इति 

दुर्गादासः ॥ 

अआल्म°-सक०-सेट । क ड, लाडयते। लाभ 
ख्व इ्व्य्ध। विश्वे व्ाप्रमिच्छा बौद्या। 
दरति दुगादासः। 

लड, क ड वौदये। इति कविकल्पदुम: ॥ ( चुरा०- |` 

लता 

लड, त् कक्लेपे। इति कविकल्यहमः ॥( अदन्त- 

चुरा०-पर०-सक०-सेट् । ) लड्यति। अल- 

लाडत् । इति दुर्गादासः ॥ 
लड, म उन्मन्थनजिहयोः । इति कविकल्यद्रमः ॥ 

( भ्वा०-पर०-अक०-कतचित् पौड़नादौ सक०- 
सेट् । ) उन्मन्थनं पौडितौभावः उत॒चिप्तौ- 
भावश्च । लड्ति लता वायुना पड़ता उत्- 

चिप्रावा स्यादिव्ययै;। जिह्णा तद्धिषयक्रिया । 
लडति जिङ्ा शखन्दनवती स्यादिव्यधैः । म, 
लङ्यति। लडयति त्चसुल्ललयव्य्धनिति 

ओरीहषैः। पौड्यतीव्यथेः। कवाटन्नौभिन्द 
किरस्गलदरौसुल्ललयतौति सरारिः। उत्- 

च्विपतीव्यधे; । उभयत्र डलयोरेकलत्वाक्लत्वम् । 
केचित्त जिह्ोनमन्थने इति प्रठिचा जिह्वा 
उन्मन्थनं उतच्तेपणभिति याख्याय लङि 

जिह्वां सपे शद्यवोदाहरन्ति। इति दुर्गा 
द्ष्स; ॥ । 

लड्दः, चि, मनोन्नः। इति चिकाणश्रोषः ॥ 

लङः, चि, दुव्नेनः। इति शब्दरत्नावलौ ॥ 
लडडकः, पु, पिषटकविश्रोषः। लाड इति भाषा॥ 

यथा। लडडको दुव्जरो गुरुः! इति रज 

वल्लभः; ॥ अपिच । 
“तलेन इविषा पक भवेन् चूण ख लङ्क 1» 

इति शब्टचन्द्रिका ॥ 

लण्डं, कगे, ( लण्डपते उतच्चिप्यते इति । लख + 
घञ् । ) एरौषम्। ल्याड़ दति भाषा । यथा.- 

“समेधमानेन स छथावाङ्ना 

निरुडवादुच्चरणांख निचिपन् । 

प्रखिन्नगाच; परिटठत्तलोचनः 

पपात लण्डं विष्धजन् चितौ यसु; ॥” 
इति ग्रीभागवते १० स्छन्पे ३७ अध्याये 
स्ञ्ञोकः॥ ल्डं पुरौषसुतखजन् | इति तद्ै- 

कायां ्रोधरस्वामौ॥ 

लर्टजः, चि, ( लख तदाख्यदेशे जायते इति । 

जन् +ड; । ) लखदेश जातः । यथा,-- 

“पून्वान्ाये नवश्रतं षड्गशौतिः प्रकौ्तिताः। 
पफिरङ्गभाषया तन््रास्तषां संसाघधनात् सुवि ॥ 
अधिपा मखलानःख संग्रामेष्वपराजिताः 

द्रेजा नव षट पञ्च लण्लाञ्चापि भाविनः 

इति मेरुतन््र २३ प्रकाशः ॥ #॥ 

लख्डस्तु अधुना लच्डन् इति स्थात; । इ रेजानां 
राजधानौच॥ 

लत, घाते । सौचधातुरयम् । इति कविकल्यडुमः ॥ 
( भ्वा०-पर०-सकण-सेट् । ) लता। इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

लता, स्तो, (लतति वैषटयवे यान्चमिति। लत + पचा- 

दच्। टाप् । ) शाखादिरद्िता गुङ्च्यादिः। 

ततप्रथायः। व्ली २ व्रततिः र इत्यमरः ॥ 
वल्लि; ४ वेक्षि; ५ प्रततिः ६। सा शाखापन्र- 

समायुक्ता चैत््रतानिनौ। इति शन्दरन्रावलौ॥ 
तत्पायः! बौरुत् २ गुच्छिनौ ३ उलपः 8। 

षद्यमर;॥ #॥ अमायां वौरुधां देदकततंनिन्दौ 

। 
{ 



लताक 

यथा,-- 

“पसु तसिन्रहोराच पूम्बे विश्रति चन्द्रमाः 
ततो वौरुतृसु घसति प्रयाद्यकै ततः क्रमात् ॥ 
छिनत्ति वौरुधो यस्तु वौरुतसंस्थे निश्राकरे। 
पत्रं वा पातयद्येकं ब्रह्महव्यां स विन्दति ॥ 

षति मरीविष्णपुराे २ अग्नो १२ खध्यायः ॥# 
चाश्रमे रोपणौया सुभदा लतादियेया, 
<अलावुश्चापि कुश्राखड मायाश्च सुकास्कः 

खन्नैरौ ककंटो चापि शिविरे मङ्गलप्रदा 
वास्तकः कारवेल्लख वानाकुच खुभप्दा। 
लताफलख् शुभदं सव्व सञ्च निशितम् ॥ 

ति वब्रह्मदेवत्त ग्रोकषाजन्मखण्छ १०२ अध्यायः 

श्राखा । प्रियङ्गुः । (अस्याः पर्यायो यया,-- 
५प्रियङ्कुः फलिनौ कान्ता लता च मष्िलाछया। 

गुदा गुद्रफला श्यामा विष्वक् सेनाङ्गना- 
पिया ॥” 

इति भावप्रकाशस्य प्ख प्रथमे भागे ॥) 
शक्रा । ( वथास्याः पथायः। 

^“ तस्छरोचारकश्चखोदेवीौ एका लता लघुः ॥” 

इति वद्यकरब्रमालायाम् ॥) 

अशग्रनपर्णीं। इयमरः + च्योतिद्मतौ । (अस्याः 

पथायो वया, 
«“व्थोतिद्मतौ स्यात् कटभौ च्योतिष्का कङ्ोनौ- 

तिच) 

पारावतपदौ पण्या लता प्रोक्ता ककुन्दनौ ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूम्वखख्छं प्रथमे भागे ) 
लताकस्तरिका। माधवौ । दूजा । इतिमेदिनौ। 
ते, ५१-५२॥ कव्भिका । सारिवा। इति राज- 

निषेण्ट; ॥ ( इतौ । तत्पय्यायो वथा, 

“भरठाकौ ददतो सिंहौ वात्ताकौ राद्िका- 

कुलो । 
प्रसद्ा रक्तपाका च लता ठहतिका परा॥*) 
नारी । यथा,-- 

“नखं परलतां पश्यन् अयुतं यस्तु साधकः । 

प्रजपेत् ख भवेत् शौघ्नं विद्याया वक्षभ; खयम् ॥* 

इति तन््रसारे श्जामासाधनम् ॥ 

` (वथा च नैषधे । १।५५। 
“नवा लता गन्यवद्धेन चुख्निता 

करम्विताङ्गौ मकरन्द शीकरः । 
डध्या वृपेण सितश्ोभिकुडमला 

टराद्राभ्यां ट्रकम्यिनौ पपै-॥* 
^नवा नवौना तला माधवौकता पचे नवा 

रम्या लता स्तौ ।” इति त्का ॥#५ अथ्रो- 
विच्चेषः; । वथा, महाभारते । १।२१७। २०। 

“अहद्च सौरमेयौ च समोचौ बुदा लता । 
यौगपद्येन तं विप्रमभ्यगच्छाम भारत ! ॥*) 

कताकरङ्जः, पु, ( लतारूपः करञ्जः।) करञ्ज 
विश्चेषः। कण्ट्करेज इति हिन भाषा। 
तत्प्थायः। दष्यश्रैः २ वौरास्ः ३ वच- 
बोजकः 8 धनदाच्ौ ५ करटफलः६ ङुवे- 
साच्चौ ऽ! अस्य पच्रगुणाः। कटुत्वम् । 

उव्छत्वम् । कफवातनाशिलख्च। तद्वौजगुखाः। 
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दौ पनत्वम् । पथ्यत्वम् । ूलगुद्यविषापदलवश् 
शति राजनिधेशट; 

कताकस्तरिका,. सौ, ( लतारूपा कस्तरौ तइद्- 
गन्धत्वात् | ततः खाय कन् । ) लताकस्तरौ । 
तत्पायः । कटुः २ दकिणदेश्रजा३। अस्या 

गुणा; । तिक्तत्वम् । श्वादत्वम् । टष्यत्वम्। 

हिमत्वम् ।लबुत्वम् । चच्चुष्यत्वम् । देदनौत्वम् । 
छश्रटवावस्त्यास्यरोगनाशिव्वच्च । इति पथा- 

पश्यविवैकः ५ अपि च। 

“लताकस्तृरिका तिक्ता दद्या श्ौतास्य- 

रोगनुत् ॥* 
इति राजवल्लभः ॥ 

लताजिङः, पै, ( लतेव लिहा यस्य ।) सपैः। 
इति शब्दमाला ॥ 

लतातरः, धु, ( लतेव दौ षेस्तरुः । ) नारङ्गठ च्चः । 
तालट्त्षः। इति शब्दमाला ॥ शालट्च्चः। 

इति चिकाणशेषः ॥ 

लतादमः, ( लतेव इमः दौ षेत्वात् । ) लताश्ालः । 
तत्पायः; तारैः २ अश्वक; ३ कुशिक्षः ४ 
वन्धः ५ दौ; ६। इति रत्रमाला ॥ 

लतापनसः, प, ( लतायां पनसमिव फलमस्य ! ) 

फललताविश्रषः। तरस् इति स्यातः) 

तत॒पथायः। चेलालः २ चिच्रफलः ३ सुखाग्रः ४ 

राजतेमिषः ५ नादान; ६. सेदुः 9। इति 
चिकाणशरेषः ॥ 

लताण्क्ञा, स्रौ, ( लताप्रधाना एक्रा।) ससु 

द्राम्ता। इति शन्दरन्रावलौ॥ पिङ्शाक 
इति भाषा । 

लताप्रतानिनौ, स्तौ, ( लताप्रतानोटस्त्यस्येति। 

इ्निः। ) शाखाप्रचयवतौ लता! तत्पर्य्यायः । 
वोरुत् २ शुल्मिनौ ३ उलपः ४। इव्यमर- 

भरतौ + वौरधा ५ वरुत् ६ । इति श्न्दरता- 
वलौ ॥ प्रताना 9 कच्च; ८<। इति जटाधरः ॥ 

लताफलं, क्तौ, ( लतायां फलमस्य । ) पटोलः । 

यथा, 
^ वास्तकः कारवेल्ल वानाकुश्च शुभप्रदा। 
लताफंलख्च शुभदं सव्ये सन्ये निशितम् ॥* 

इति ब्र्षतवत्तं ओरोकष्यजन्सखर्छे १०८२ अध्यायः॥ 
लताभद्रा, खौ, (लतया भदा यस्याः ।) भद्रालौ- 

ठच्चः। इति भ्न्दमाला ॥ 

लतामणिः, प, ( लतास्दश्ौ मणि; । ) प्रवालः । 

इति चिकाखशेषः राजमिषेरटश्च ॥ ( प्रवाल 
शब्दस्य विवरणं जात्यम् ॥ ) 

लतामरतृ, स्तौ, (लतायां मरुत् यस्याः) एक्ना। 
इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ 

लतामाधवौ, स्तनौ, ( लताप्रधाना माधवी।) 
माधवीलता । इति शन्दरन्नावलौ ४ 

लतायष्टिः, चौ, ( लता यरटिरिव।) मञ्खिा। 
इति श्न्दमाला॥ 

लताथावकं, ज्ञौ, (लतायां याव इवं यस्य । कन्) 

प्रवालम् । इति हारावलौ । ६१ ॥ (गुादयो- 
भ्य प्रवालश्रन्दे ज्ञेया; ॥ ) 

लतिका 

लतारसनः, पु, ( लतेव रसना यस्य । ) सखपैः। 
इति हारावलो। १५॥ 

लताकौः, प, (लता अकं दव तीव्रा यस्य।) 
इरित्पलाण्डः। ततुपर्यायः। इदम; २। 
ष्व्यमरः ५ 

लतालकः, पु, इस्त । इति चिकारगरोषः ॥ 
लतावेष्टः) पु, ( लतयेव आवैष्टो वेष्टनं यच्न।) 

षोडश्रलिवन्धान्तगेतदतौयवन्ध; । यथा,-- 
“बाह्भ्यां पादथुग्माभ्यां वेष्टयित्वा स्तियं रमेत्। 
लघुलिङ्गताडनं योनौ लतावेष्टोठ्यसश्यते ॥* 

इति रतिमञ्जरौ ॥ #॥ 

पडतविशेषः। यथा,-- 

 “ऋम्पेषओै निरुद्धस्य चरान् यादि्वान् तदा । 
च्यमभ्यन्तरच्च मागेध्वं बाह्यतञ्च समन्ततः ॥ 

वैणमन्तं लतावेषटं तथा रैवतकं गिरिम् । 
ऋच्चवन्तं गिरिेव मागध्वं वरिता इयः ॥* 

इति हरिवंशे बाणयुहम् ॥ 

( पञ्चतोभ्यं इारकाया दच्तिण्स्यां दिशि 

स्थित; । यथा, तच्ैव । १५५ । १६। 
«^द्च्िणस्यां लतावैष्ट; पश्चवर्णो विरेजति। 

इन्द्रकेतुप्रतोकाशः पश्चिमस्यां तथा चुपः ॥*) 
सतावैष्टितकं, कलौ, ( लतयेव वेष्टितं वैनं यच्र। 

कन् ।) आलिङ्गनभेदः । यथा, शन्दमालावाम्। 

«५उह्ृङकं पौ ड्तकं लतावैष्ितकं तथा ॥* 
लताशद्धः, पु, प्यलटत्तः | इति शब्दरत्रावलौ ॥ 

लतासाघनं, क्तौ, ( लतया च्तिया ,साधनम् । ) 
योषिदधिकरगणकेष्टदेवताराधनम् । तद्वथा,- 
«लताया; साधनं वच्छे ष्टशुष्व इर वक्लमे । 
श्तं केशे" श्रतं भावे श्रतं खिन्द्रमखडले ॥ 

स्लगन्हन््रं शतदन्दः शतं नाभौ मदेश्वरि । 
श्तं योनौ महेशानि उत्थाय च शतत्रयम् ॥ 
ख्व दशशतं जप्ता सवसिङ्गौश्वरो भवेत् । 

अधान्दत् सप्रवच्यामि साधनं सुवि दुलेभम् + 

रजोपवस्थां.खमानौय तदूयोनौ खेशटदेवताम् । 
पूनयितवा मह्ाराच्रौ चरिदिनं पूजयेन्मनुम् ॥ 
शतचरयच्च षटचिंश्रदधिकं प्रद्यदं जपन् । 
अष्टोकरश्रतं पूरे चक्रवक्त जपेद्वुधः ॥ 
ततस्तां नवभिः एष्येयजेदशोत्तरं श्रतम् । 
ततः पूर्णाहुतिं दत्वा लपेदष्टोत्तरं श्रतम् ॥ 
धनवान् वलवान् वाम्मौ सव्वयोपितृपियङ्करः । 
षो््याहेन चच भवेत सत्यं सवयं न संशयः \” 

इति भायातन्ते १२ पटलः ॥ 

न्यत् व्यन्नदाकल्ये १६ पटले गुप्रसाधनतन्त् 
४ पटले च दष्टव्यम् ॥ 

लतिका, च्छो, लता। इति लताशब्दात् खाये 
कनृपत्येन श्णिकप्रद्ययेन वा निष्यन्नम् ४ 

( चथाः-- 

“इयं सन्धा दूरादषसपगतो इन्त मलयात् 
तदेकां तद्भेदे विनयवति । नेष्यामि रजनौम् । 
खमौरेणोक्ते वं नवङ्स मिता चूतलतिका 
धुनाना अद्धानं नष्डि नदि नद्ोदयेव कुरुते 1“ 

इद्गट; ॥) 



लभ 

लतिका, सलौ, ( लत घाते + ^“कछतिभिदिलतिभ्यः 

कित् |” उणा०्द्। १४७ इति तिकन् ।) 

गोधा। इति सिद्वान्तकौसदयासुणादिटत्तिः ॥ 
लप, ऋ भाषै। इति कविकणष्पद्मः॥ ( भ्वा०- 

पर०-खक० सेट् ।) ऋ, अलोलपत् अललापत्.। 

भाषः कथनम् । इति दुगादासः॥ 

लपनं, ङ्ग, ( लप्यते एनेनेति । लप् + करणे च्युट् 1) 
सखम् । दव्छमरः॥ (भवै च्युट् |) भाष- 

ख्म्। ति लपध्राल्ंदशेनात्॥ ( यया, 
च्थासप्र्व्याम् । ३८१। 

५प्रकटयति रागमधिकं लपरनमिदं वक्तिमाश- 

मावहति । 

प्रौशयति च प्रतिपदं दूति शुकस्यव दयि- 
तस्य ॥” 

“शुकस्य दयितस्य लपनं सम्भाषणम् । पचे 
वदनम् ।* इति तङ्कोका॥) 

लपितं, करौ, (लप् + क्त; भावे ।) वचनम्। कथिते, 

चि। इव्चमरः॥ ( लपितमस्यास्तौति। अच् । 
वचनयुक्ते च चि। यथा, अथ न्वैदे । ४।३६।६। 

“चेमा क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं मशका इव। 
तानद्धं मन्यं दुदितां जने अल्पश्रयनिव ॥» ) 

लखा, स्तौ, खाद्यविद्यषः। लघौ। इति 
श्ब्राता । यथा,-- 
“खमितां सपिषा चटा करां पयसि चिपेत्। 
लच्छिन् घनौछते न्पस्येत् लवङ्गमरिचादिकम् । 

सिद्धेष! लश्िक्ता ख्याता गुखानस्या वदा 
म्यद्म् ॥ 

लद्धिका इणो ठष्या बल्या पित्तानिलापद्ा । 
च्जिग्धः ्द्मकरौ युवो रोचनौ तपेणौ 

परम् ॥ 
द्रति भावप्रकाशः ॥ 

खव, ९ ड स्रंसने । शब्दे। इति कविकल्पदुम; ॥ 
( भ्वा०-अाल्म०-च्पवलम्बने सकर्-शब्दे अक०- 
सेट् । ) ₹, लम्बते । ङ, लम्बते । खंसनमिदहा- 

वलम्बनमिति गोविन्दभटः । ननाद् चरणायुध- 

स्तदपि मौनमालम्बसे । इति दुगदाख; ॥ 
लब्धः, चि, ( लभ्+क्तः।) प्राप्तः। इ्द्यमर;॥ 

(यथा, हितोपदेशे । 

^वअलबद्धैव लित लब्धं रचदपच्चयात् । 
रन्ितं व्यत् सम्यक उद्धं तोयषु निवपेत् ५५) 

स्रं, पु, (लब्ध! वण यशांसि येन ।) पण्डित; । 
इद्यमरः॥ (वथा, रघुः \ १९।२। 

“छ्छलब्यमपि लब्धवणेमाक् 
तं दिदेश सनये सलक्षणम् ॥* ) 

लब्धा, स्लो, ( लम् +क्तः। टाप।) नायिका- 
मेद; । यथा,.- 

“खष्ितोत्कख्छिता लब्धा तथा प्रोषितभश्ैका। 
कलहान्तरिता वाखखच्ना खाधोनभरैका ॥* 

दति जटाधधरः;॥ 

खभ, र ङ़श्न्दे। इति कविकल्पटुमः॥ (भवार 
च्याल्म°-अकर-खेट् ।) इ, लम्भयते । इ, लभते । 
इति दुर्गादासः ॥ 

२०द् 

लम्बः 

लभ, डव्यौडष प्राप्नौ। इति कविकल्पदमः ॥ 
(भ्वार-अात्म°-सक°-अनिदट् |) ड, लब्धिमम् । 
च्मौ, लब्धा। ङ, लभते) ष, लभा। लभन्ति 
पुनरुव्यानमिति गण्क्तानिद्यत्वादिति रमा- 

नायः। वस्तुतस्तु लभते लभः; पचादित्वादन् 
ततो लभ इवाचरतीति कौ साध्यम् । इति 
दुर्गादाख;॥ 

लभः, पु, ( लम् + ̂ “व्द्यविचमौति।” उणार 

३।११०। दति सच् । ) वजिवन्धनरच्लुः । 
षद्यखादिकोषः॥ धनम् । याचकः। इति 
सिद्वान्तकौसुद्यासुणादिटततिः ॥ 

लभ्यं, चि, ( लभ्यते इति । लभ् + प्रोरडुपघात् ।* 

३।१।६८। दति यत् |) न्यायम् । इव्यमरः॥ 

लयम् । इति मेदिनौ। ये, ४९३॥ (यथा, 

सुखकोपनिषदि।३।२।३। 

«नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेघया न बद्धा श्रुतेन । 
यननेत्रेष ठते तेन लभ्य- 
स्तस्येष च्याल्मा विटणते तनं स्वाम् ५) 

लमकः, प, ( रमते इति। रम्+“रमेरच्चलो 
वा।* उणा०२। ३३) इति कन् रस्य 
लत्वश्च। ) षिङ्गः। इति विद्धान्तकौसुदा- 
सणादिहृत्तिः ॥ ( तौच शोघकः । इ्यज् ज्वलः ॥ 
विलासिनि, जि। इति केचित् ॥) 

लम्पटः, पु, षिड़गः। इति लम्याकशब्दायं 
मेदिनौ। के, १४६. ॥ (यथा, कथासरित्घागरे । 

४७ । १०९ । 
«“वअद्ेतरात्रवीन्तेवं यदापि स्री लम्यटः। 

तथापिनसख दुःखेग्खिन्रोडश्रः स्यात्तथा- 
विधः +“) 

असक्तः । यथा,- 

“यरै{हिकातुद्िककामलम्धटः 
सतेषठ दारेषु धनेषु चिन्तयन् । 
शङ्कत विदान् कुकलेवराव्ययादू- 
यस्तस्य यन्न, श्रम खव केवलम् ॥* 

इति ओीभागवते ५ स्कन्से १६ अध्यायः ॥ 
लम्पाकः, पु, लस्यटः। देशमेदः। इति मेदिनो । 

के, १५४६. ॥ ( यथा, माकंख्छेचे । ५७ । ४० । 
“लम्याका; गूलकाराञ चुलिका जागर; खड। 

च्यौपधघाश्चानिभदराश्च किरातानाच्च जातयः ॥*) 
लम्पयाटहः;, पु, पटदवादयम् । इति इारावलौ ॥ 

लम्फः, पु, क्तेति; । लाफ दति भाषा। इति 
प्रसिद्धः ॥ उक्लस्फनं प्रलम्फनशष्ाच् १ 

लम्बः, पु, ( लम्बते इति। लवि अवस्ंसने+ 

्च्। ) नत्तेकः। व्यङ्गम् । कान्तः। दति 
सं च्तिप्रसारोणादिटत्तिः॥ उत॒कोचः। यथा, 

“प्रातं एौकनं लम्बोतुको चः कोश लिकामिषै। 
उपाचारः प्रदानन्दा हारो प्राद्यायनेअपि॥” 

इति हेमचन््रः ॥ 
अत्तमेद्; । यथा,- 

^चरलम्बगसमा मेदाः पाटकोगक्षादिचालने॥” 

इति श्न्दमाला॥ 

लम्बट् 
खे्ादौ लम्बमानरेखा खतं वा । यथा, 
^चिखेजे सृजयोवोँगूदनन्तरगुणो सेवादतो 

लब्धा । 
हस्या भूरूनयुता दलितावाघे तयोः 

स्याताम् ॥ 
स्वावाधामुजलछन्योरन्तरम्दलं प्रजायते लब्बः । 

लम्बगुणं भूम्यद्व स्यष्ट चिसुजे पलं भवति ५” 
उद्ादरणम्। 

“चेते महौ मवुमिता चिस सनौ तु 
यच्न चयोद्श्रति{धप्रमितौ हि यस्य । 
तच्रावलम्बकमथो कययाउवाधै 

चिप्रं तथा च खमकोडमितिं एलाख्याम् ॥* 

न्धासः। भू; १8 यजौ १३। १५ लब्धे 
ऋअवाधै ५। ६। लब्यो लम्बश्च १२ चेच 
फल ४ । इति लीलावती । ( रे ्यविश्चेषः । 
यथा, रिवन । ४३।२२। 

“लम्बस्तु लम्बमेघाभः; प्रलम्बाग्बरभूषणः । 

दैथ॒हगतो भाति खनीहार धरवांशुमान् ॥*) 
चि, दौषे;। लम्बा इति भाषा। यया, 
^दटूरतः शोभते खों लम्बशाटपटाडतः । 
तावच्च शोभते श्र्खो यावत् किञ्िन्न भाषते“ 

इति चाणक्वशतकम् ॥ 

( लम्बमानः । यथा, रघुः । ई । ६० 

५पाणडोप्यमंसखापितलम्बदह।रः 
कलप्राङ्गरागो इरिचन्दनेन । 
ऋभाति बालातपरक्तसानुः 

सनिभारोहार दवाद्िराजः ॥५ ) 
लब्बकणंः, घ, ( लम्बौ कर्णा यस्य।) छागः । 

च्ङ्ोटटच्च;ः। इति मेदिनौ। ओे,१२०७॥ 

राक्षसः । इस्तौ । इति शन्दरत्रावलौ \ श्यन- 
पक्चौ। इति राजनिषण्टः ॥ (श्र; । तद्यथा, 
पथ विलेशयेखु तत्र शश; स्यात्| 

“लम्बक; शश्र; मूलौ लोमकर्यो विले- 
श्यः ॥” 

इति वैद्यकम् ॥ 

लम्ःकणेः इति कम्मधारये। ) दौषेश्रोचम् ५. 
तद्युक्त, चि । ( यथा, महाभारते । ६ । ४६। 

३४ । 

^ लम्बोदर््यो लब्बकण[स्तथा लम्बपयोधराः ॥*) 
लब्बकेश्ः, पु, ( लम्बः कंश इवाग्भागो वस्य ।) 

विष्टरः! ख तु विवाहकाले वरोपवेश्नाथे 
खाह्द्वितयवामावतैवलिताधोघुखा असं स्यात 
दभाः । यथा,- 
“ऊद्धकेशो भवेत् र्चा लम्बङेशस्तु विष्टरः । 
दच्िणावकतेको ब्रह्मा वामानैस्तु विष्टरः 1” 

इति संस्कारतत्वम् ॥ 

केश्ोऽचायम् । दति प्रायच्ित्ततत््त गङ्गा 
मादहाल्मा प्रतिनिडइतदभेवटुख्ञानप्रकरये लिखि" 
तम् ॥*॥ दौंकशयुक्ते, चि॥ 

लम्बद्न्ता, च्छो, ( लम्बा दन्ता इव पलानि 

यस्या; । ) केदलोपिष्यलौ । दति राज- 
निषेण्ट; । दच्द्ष्नविशिष, चि 



लम्बोघठः 
लब्बनं, क्तौ, ( लम्बते इति। लब~+-च्यु;। ) 

नाभिलम्बितकच्छिकादिः। तत्प्रावः। लल- 

न्तिका २। इव्यमरः॥ लम्बते लम्बनं नन्दयादि- 
त्वाद्नः। इति तद्कायां भरत; ॥ ( लम्ब + 

भवै ल्युट् । ) लश्रन्दा्थाखाच्र ॥ 
लग्बनः) पु. ( लम्बते इति । लम्ब + ख्ये; । ) कणः । 

इति शन्दचन्दरिका ॥ 

शम्बबोजा, स्त्रो, ( लब्बानि बौोजानि यस्याः) 
केहलोपिप्यलौ । इति राजनि; ॥ 

लम्बमानं, चि, लम्बायमानवस्तु। ल्म्बघातोः 

कर्तैरि शानच् प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 
लम्बा, स्वौ, लच्यरीः। गौरी । तिक्ततुम्बौ। इति 

मेदिनौ। षे, € ॥ दचकन्धाविश्रषः। यथा,-- 

“अरून्धतौ वसु यामौ लम्बं भानु मरत्वतौम् 

सङ्ल्पाद्च सुह्तंष्च साध्यां विश्वाष्ठ भारत। 
मनवे दचपएत्ताय दत्त रता ददौ प्रथु; ५” 

इति इरिवंओे अधिपतिश्यापनम्॥ 

हिमालयकन्धावि्रोषः । यथा,-- 
«ततस्र चव चः; श्रुत्वा देबौलम्बामथात्रवौत् । 
गच्छस्व लम्बे प्रघ तवं वायसंरच्चशं कुरु ॥ 
ततो योगं समाधाय अश्या खिमवतृसुता। 

छच्छस्यकस्य सदूपं दशेयत् प्राश्चमागता ॥ 
खाम्तद्धागमुपागभ्य क्रा खा वाससौ पुनः। 
परिज्राणाय वाणस्य विजयाधिषिता ततः ॥ 

प्रसुखे वासुदेवस्य दिग्ाखाः कोडवौ स्थिता ।* 
इति महाभारते हरिवंशे वाणयुद्धम् ॥ 

` खम्विका, स्रौ, ( लम्बते या । लम्ब + खल् । टापि 

अत इवम् । ) ताल्ङगंखष्यजिज्ञा । तत्पायः । 
चिटिका २। इति राजनिषेगटटः ॥ सुधाखवा ३ 
गलश्ुख्िका 8। इति हेमचन््रः॥ अलि- 
जिहा ५ अलिजिहिका६। इति शब्दरता 

वलौ ॥ 
लग्वितः, चि, ( लम्ब + क्तः । ) ख'चितः । ( यथा, 

गौतमो विन्दं । ९२।९८। 
“त्वदधर वुम्बनलम्बितकच्जलपुव्नुलय प्रिय 

लोचने ॥* ) 

शन्दितः । इति लबधातोः कम्भणि क्तप्र्ययेन 
निष्यत्रम्। लब्बमानमाल्यादिञ्च॥ (यया, 

महाभारते । ३ । १५अ। ४२। 

“वङ्श्रोभ्यंलया स्तः कालद्न्रेण लम्वितः॥”) 
लम्बोदरः, पै, ( लम्बसुदर यस्य ।) गणेश्ः। 

दूत्यमरः ॥ ( यथा, अायासप्तश्रव्याम् । ५६८। 

भगतिगञ्जितवरदुवतिः करौ कपोलौ करोतु 
। मद्मलिनौ । 

सखे बन्धमाचसिन्धुर लम्बोदर किं मद् वहसि ॥” 
करपविश्चेषः । इति भागवतम् । १२।१। २२॥) 
च्मौदरिके,ति। इति हेमचनद््रः§॥ (यया, 
कथासरित॒सागरे । ७० । १०२ । 
«ततो लम्बौदरेशेदय पषारो पितवाह्कः । 
खम्यादितः ख यातस्तदनं केशरिणौकते ॥*) 

शम्बोष्ः ध, { लम्ब डो यस्य । व्योल्लोडयो; 
खमासेवा। पतिसघ्रुः।) उदः! इति 

ष्०9 

लयः 

राजनि्ेगटः; । लब्बमानौषटयुक्त, चि । ( चेच्र- 
पालदेवताविद्धेष;। वथा, प्रयोगसारे चेच्- 
पालप्रकरयो। 

५युगान्तो बाद्यकश्चाय लम्बोष्टो वसवस्तथा ॥*) 
लम्बौडः; पु, ( लब चोषो यस्य । ) उदु; । एति 

चिकाखश्रेषः॥ दौर्घोविशिषट, चि॥ 
लम्भनं, ज्ञौ, प्रतिलम्भः। इति हेमचन्द्रः ॥ ध्वनिः 

लभिड शब्दे इद्यसनात् भावैम्नट् (च्यट् ) 
प्र्ययेन निष्यन्नमिति। ५: 

लम्भा, च््ौ, (लभते दति। लभर्ड शब्द + 
अच् । टाप्) बाटश्टहला। इति हारावली 

लय, ड गद्याम् । इति कविकल्पहुमः॥ (जवा 

च्याल्म०-खक०-सेट् ।)इ,लयते । इति दुगादासः॥ 

लयः, पु, (लौ + अच् ।) विनाशः सं दषः । तौ- 
निकस्य खास्यम् । इति मेदिनौ । ये,५२॥ प्रलयः। 
इति शन्दरन्रावलो ॥#॥ अखणवख्वगवलम्ब- 
नेन चित्तटत्ेनिद्रा। इति ओीपरमङंससदानन्द- 
योगौनछतवेदान्तखारः ॥ तचाद्यं विन्नं लच्च- 
यति लवस्तावदिति। लयो दिविधः। त्विरकाल- 

सक्ताशटाङ्गषदितनिविंकल्पकखमाध्यभ्यासपाटवे- 
नातितप्नलोहतलचिप्रजलविन्वत् सैलरदित- 
दोपकलिकावच प्रद्यगभित्रे परमानन्दे व्ित्त- 
ठततेलंयः प्रथमः। हितौयस्तु ख चछ वस्थावत् अल- 
स्येन चित्तटत्ताद्यन्दादिविषययहइणानादरे 
खतिप्यगाल्मखरूपानवभासनात् ठतेस्तभौभाव- 
लचणनिद्रारू्पः। रति ग्रीटृलिंडसरसडतौल्लत- 

सबोधिन्याख्या तदट़्ौका ॥ गौतवाद्यपादन्यासानं 

क्रिवाकालयो; परस्परं खमता लयः । लौबन्ते 
शिष्यन्तेएनेनेति कलयन्ति ब्रजन्ति खाभ्य' गोता- 

दयोग्चेति वालयः। सौख्यो श्िषि लय 

गद्यं वा अल् । इव्यमरटौका्यां भरतः ॥ # ॥ 

लयस्य नविवरव्नणं गायकस्य चतुद श्दोषान्- 
गेतदोषविश्रेषो यया, 
“लव्नितं भौतपुक्तयु अयक्तमचुनासिकम् । 
काकखरः शिरःकम्यो लयस्थानविवच्नितम् ॥ 
विर विरमच्चेव विद्विष्टं विषमाहतम् । 

चाङ्रलं तालन गातुरदोषाच्तुदंग्र ॥*५॥ 
चथ लया; । हदि स्थितिः कस्थितिः कपाल- 

स्ितिरिति लयच्रयम् । अपरे तु) 
^द्भिपदौ स्यादइलतिका भाक्लिका दित्रखण्डिका। 
वामभनुवस्ततश्िन्ना खचछघावा फड्क्कः + 

जम्भट्िका कलतिकः खण्डकः खुरिकस्तथा + 

कथितञ्चतुरखोढंतुरखोएय नतैकः ॥ 
चख; षदटन्दालनावछष्टा नन्दघटौब्यपि । 
कदम्बश्चनरौ घटा मिश्रोण््धंवनिता ततः ॥ 
चअतिन्विचः समयश्च वलितो?हेदलस्तथा । 
अ (विद्धस्तु टङ्वकस्ततश्चिचविधिचकौ ॥ 
च््ान््रौ विंक्तधावा च सुकुलोप्य विलोलकः। 
रमणौयस्ततद्चैव करक गट कसं च कः ॥ 
चत्वारिं दिमे परोक्ता लया लयविशाररैः । 
लयेन वश्यो भगवान् शवे लौनो जनादन: ॥* 

इति संगौतद्ामोष्रः ॥ 

ललन्; 

(चि, आवरणात्सकम्। इति ब्रीधरखामौ॥ 

यथा, भागवते। ११।२५।१५। 

“वदा लयेद्रजः सत्वं तमो टुः लयं जडम् । 

युज्यत शोकमोहाभ्यां निद्रवा दिया श्रया॥* 

कौ. लामच्नकम् । यथा,-- 
“लामव्नकं सुनालं स्यादन्टगालं लयं लघुः। 
इषटकापथकं सेयं नलदच्चावदातकम् ॥” 

इति भावप्रकाशस्य पूञ्जखर्छ प्रथमे भागे \) 
लयपच्चतौ, स्रो, ( लयस्य पुत्तोव । ) नरैकौ। दति 

9न्दरतव्रावलो ॥ 

लयारम्भः, प, ( लवयस्यारम्भो यस्ञात् । ) नट;। 
इति चिकाण्डपनोषः॥ 

शयालब्बः, पु, (लय मालम्बते इति। लम + अम ।) 
“ नट; । इति शन्द्रन्रावलौ ॥ 

लव्य, गतौ । ( भ्वा०-पर०-खक०-सेट् । ) लब्धतिः 
इति सिह्ान्तकौसुदौ + 

लल, ङ क सायाम् । इति कविकल्पदुम: । 

( चुरा०-अल्म०-सक०-सेट् ।) क उ, लालयते। 
ई चप्रमिच्छा । इति दुर्गादासः॥ 

लल, त् कदय! दति कविकल्पदुम: \ ( अदन्त 

चुरा०-प्रर०-सकण०-सेट् ) देखा इति च्ाप- 
धातः सनन्तस्य सत्यम् । श स्त्याद् इद्यकारेण 

सरूपोए्पि अल् कथं म बाध्यते इति चेन्न 
च्छो विद्दितप्रयये; कन्चित् सरूपोणपि न वाध्यते 

इत्यस्य वाच्यत्वात् अन्यथा कारणाकारग- 

मिव्यादयोभ्पिनस्युः। णवं वच्छमारेषु ब्रौड 
लव्ले श्व्यादिष्वपि बोध्यम् । ललयति घनं 
लोकः । इति दुर्गादासः ॥ 

ललय्निङ्कः, पु, ( ललन्तो जिह्वा यस्य । ) उदः 

कृकरः । दिस, चि । इति मेदिनौ । चे, ६९१ 
{ चलद्रसनायुक्त च तचरि। यथा, कथाखरत्- 
सागरे । १०६ । १२७ । 

“तावच्च प्रकटौभूय भगवान् मैरवाछतिः । 
उहुताविलेलव्वङः कतवा ंकारमभ्यधात् १५) 

सलत्, चि, विलासयुक्तः। उन्मन्यनविशिष्टः। 

जिहाक्रियाविशिष्टः। चेपविशिट;) वौच्ा- 

विशदः । उपरसेवाविशिष्टः। भाष्यविशिष्टः। 

ऊतृच्चैपविशिष्टः। इति लडधघातोः कर्तेद 

शटदप्रद्ययेन डस्य लकारादेगन च निव्यन्नम् ॥ 

शलदब्बः, पु, ( ललत् चलदब्ब् यच्च । ) सिम्याकः ॥ 

इति जटाधरः; ॥ ( विषयोभ्सख लिम्याकश्चब्द- 

ज्ेयः॥ ) 

ललनं, ज्ञौ, ( लल +ल्युट् । ) केलिः । इति हेम- 
च्चन्द्र; ॥ ्वालनम् । इवि नगोजौमट्, ॥ यथा,- 

“कालौ करालवदना विनिष्रान्तासिपाशिनौ। 
विचि्रखड़ङ्गधरा नरमालाविभरूषसखष् 

इयोपिंचम्नपरौधाना सुष्कमांसातिमेरवा। 

चऋतिविस्तारवदना चिङ्ाललनमौषणा ॥* 

इति देवीमाहाल्माम् ॥ 
ललगः, पु, ( लच्यते देसाते एति । लज + कम्मण 

च्युट् । ) बाल;। सालः;। प्रियालः। दति 
राजनिषेरट; ॥ 



ललाट 

ललना, च्छ, ( ललयति ईति कामानिति। 
लल+च्यः। टाप् । ) कामिनौ । ( यथा. कला- 

विलासे।१।५। 

«र तितु {ललित ललित ललनाक्रमजल लववाष्िन 

सृहयेच । 
ञ्थ ंश्कुसुम परिमल वासितदैहा वदन्त्य 

निलाः॥* ) 

नारौमेद्ः । जिका इति मेदिनौ। ने, १२९ ॥ 

ललनापिियं, ज्ञौ, ( ललनानां प्रियम् । ) इोवैरम्। 
इति राजनि; ॥ 

ललनाप्रियः, पु, ( ललनानां पियः।) कद्म्बः। 
लि राजनिषंगटः॥ कामिनौ वल्लभश्च 1 

ललल्तिका, स््ो, ( ललन्त्येव। स्वार्थे कन् । ) 
नाभिलम्बकण्डठिकादि;। तत्प्रथायः। लम्बनम् २। 

इव्मरः \ गोघा। {ति शब्दमाला 

ललाकः, प, मेदनम् । इति शब्दव्दन्दरिका। 
ललाटं, कलौ, ( ललं ईखामटति ज्ञापयतौति। 

अट +अण ।) अवयवविश्रोषः। कपाल दति 
स्यातम् । तत्प्रायः। अलिकम् २ गोधिः; ३। 

इद्यमरः॥ महाशरः 8 शद्धः५ भालः ई 
कपालकः 9चलैकम् ८ इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ 

ललाटक्रम् ६ । इति घनञ्जयः \ तद्य शभाशुभ- 

लक्षणम् । यथा,- 

“उन्नत विपुलः श से्ललाटेविषमे स्तथा । 
जिह्धेना धनवन्त ख अर्न्सड्रोनेराः ॥ 
व्याच; शुक्तिविशालैः शिराले; पापकारिणः। 
उन्रताभिः शिराभिस्तु खस्तिकाभिधेनेश्वराः 
निश्ञेलेलाटेवंधाहा; करकम्मरतास्तथा । 
संठतेश्च ललाटे छलपणा उन्नतेन पाः 

जलाटोपखतास्तिखो रेखाः स्यः शतवधिणाम् । 
जृपत्वं स्याच्ेतद्टभिरायु; पञ्चनवत्यथ ॥ 

च्रेखेखायुने वतिविच्छित्राभिख पुखला; । 
केशान्तोपगताभिखच अश्रौद्यायुनेरो भवेत् ॥ 
पञ्चभिः सप्रभिः षड्भिः पश्ाशद्रह्भिस्तथा। 

चत्वारिंश वक्राभिच्छिशद्भूलखगामिभिः॥ 

विंशतिनामवक्राभिराद्ः चुद्राभिरल्यकम् । 

न एथ बालेन्दनिभे श्रुवौ चाथ ललाटकम् ॥ 
शुभ महंन्रसं स्थानमतुङ्गं स्यादलोमशम् ॥* 

इति गारुड ६५ अध्यायः ॥ 
(“अतःपरं प्रत्यङ्गानि वच्छन्ते । मस्तकोदरणष- 
नाभिललाटनाखाच्िबुकवस्तिमौवा श्येता रकै- 
काः ।*इति सुश्रुते श्रौरस्थाने पश्बमेएध्याये ॥) 

ललाटक, कौ, ( ललाटमेव। कान् ।) प्रशस्त 

ललाटम् । इति शब्दरन्ञावलौ॥+ ललाट 

` माचम् । इति धनञ्जयः ॥ 

ललाटन्तपः, चि, ( सललाटं तपतौति। ललाट + 

कप + “अङ्ओललाटयोदं श्रितपोः ।* ३।२। 
३६ । इति खश । सम्।) ललाटतापकः। 

“ललाटन्तपः खख; ।* इति विद्वान्तकौसदौ । 
(वथा, रषु; । १३ ।४६१। 

“विभु जाभेधवतां तुजे 

मध्ये ललाटन्तपसप्रसि; । 

4 

ललितं 
असौ तपस्यग्यपरस्तपस्वौ 
माच्रास॒तौच्छाश्चरितेन दान्तः ॥” 

यथाच, मेष्ये) ९) १३८) 

«कथं विघधातम्भयि पाणिपकुजात् 

तव पिया दीत्यन्टदुलश्िल्पिनः ॥ 

वियोच्छसे बह्मभयेति निगंता 

लिपिलेखाटन्तपनिष्रुरालरा ॥* ) 

ललाटिका, शठ, ( ललाटे भवोएलङ्ारः । ^कणशे- 
ललाटात् कनलङ्ारे!” ४।३।६५) इति 

कन् । ) स्व्ा[दिरिन्वितललाटाभरणम् । टिका 

इति ख्याता। तत्पथायः। पत्रपाश्या २। 

इत्यमरः ॥ लःलटस्थचन्दनम् । तत्पथायः। 

शच्च २। इति शब्दरन्नावलौ ॥.(तिलकः। 
इति मलछिनाथः ॥ यथा, कुमारे । ५।५१। 

“लदा प्रष्टद्टुदना पितगृ दे 
ललाटिकाचन्द्नधसरालका। 

ज जातु बाला ज्ञभंते ख निठलिं 
तुषारसङ्खगातशिलातलेष्वपि ॥” } 

| ललाम, [ न् ] ज्ञो, ललामम् । यथाह रुदः । 
श्रधानध्वजश्दङ्गष एषडवालधिलच्यसु । 
भरूषावाजलिप्रभावेषु ललामं स्यात् ललाम च ॥ 

{ प्रधाने) यथा, रष्ठुः। ५। ६8 । 

^ सच खयंवरखमादतरानलोकं 

कन्याललाम कमनौयमजस्य लिद्योः ॥* 

परुषः । इति रघुटौकायं मलिनायष्ैत- 

याद्व;ः। ५।६६॥) 
ललामं, ज्गौ, ( लड़ विलासे+- किप्! तं अमति 

्राप्नोतौति। अम गतौ + ण्) डस्य लघ्वम् ।) 
विद्धम् । घ्वजः। श्टङ्गम् | प्रानम् ' देषा। 

( यथा, भागवते । ३) १४ । ४८। 

^ पौ चस्तब श्रीललगाललामं 

दषटास्फ्ररत् कुन्तलमण्डिताननम् ॥*) 

वालधिः। पुम् । तुरङ्गः) प्रभावः। इति 

मेदिनी मे. ५१, अश्वलकाटे अन्धवणच्िद्धूम्। 

गवादौनां ललाटचिच्म् । अश्वस्य भूषा। 

इ्द्यमरटौकायां भरतः ॥ (पुनपुखकलिङ्घमपि। 

य्या,- ॥ 

«ललामोगष्ठी ललामापि प्रभाक पुरुषे ध्वजे । 

सषभूवापुडशटङ्गपएच्छ चिद्धाशलिङ्गिु 4 
इति रघुटौकायां मलक्षिनाथष्टतयाद्वः ॥ 

रभ्य खर्च चनि। यथा, महाभारते, 9। 
२२ । १३ । 

“ललामेहरिभि्य॑क्तः सैशम्दसद्र्यधि। 

राञ्ची मध्य मद्ेष्वाख; शान्तभोरभ्यवनैतु ५") 

ललामकं, जौ, पुरोन्यस्तमाच्यम् । इत्यमरः ॥ तदेव 
मख्धं पुर; खंसुखभागे न्यस्तं ललादपन्त- 

मागतं ललामकं ललामं तिलकमिव इति 

इवायं क; । इति भरत; ॥ 
ललाप्रौ, न्त्री कणेभूषशविशेषः। तत्पायः । 

उत्च्विषिका २) इति शब्दमाला +. 
ललितं, कध, ( लल + क्तः । ) इटङ्गारभावजक्रिया- 

विचेषः। इयमरः + सुकुमारविधानेन चू 

ललिता 

नेच्रादिक्रियासद्िदकरचर्णाङ्गविन्धासौ ललि- 

लम् । तथा च। 

^सुकुमाराङ्गविन्धासे मणा ललितं भवेत् ॥* 

तथा,-- 

“सभ्वभङ्खं करकिश्रलयावभैनेरापतन्तौ 
खा लिम्यन्तौ ललितलललिता लोचनस्याञ्जनेन् । 
विन्धस्यन्तौ चरणकमले लौलया खेरयाते 
निः शङ्गा च प्रथमवयसा नर्निता पक्जाच्चौ ॥ 

भूनैचादिक्रियाशालिपुङृमारविधानतः ॥ 

इस्तपादाङ्विन्यासस्त रणया ललितं विदु; ॥* 
षत्यन्धेएपि॥ 

“चअनाच्वार्ययोपदिष्टं स्याक्ललितं रतिचेशटितम् |” 
इत्यन्ये । 

ललत केष्य भावे क्तः) लड विलासे ष्यस्य 
मनौषादित्वात् डस्य लत्वं वा। इति भरत; ॥ 

चपपिच। 

^विन्धासभङ्गिरङ्गानां भविलासमनोहरा । 
सकृुमारा भवेदूयत्र ललितं तड्दौरितम् ॥ 

इ्त्यव्नलनैलमणिः 

ललितः, पु, (ललने ई खाति इति । लल + कम्मखि 
क्तः) रागविश्येषः। तस्य खरूपं यथा, 

^प्रफुल्लसप्रच्छद माल्यधारौ 
युवातिगौरौ?लसलोष्वनग्रीः । 
विनिःसरन् वासगृहात् प्रभाते 

विलासिवैश्ो ललितः प्रदिष्टः ॥* 
तस्य गानसमयो वथा,-- 
^प्रातर्गेवास्तु दे शरागो ललितः ण्ठमञ्जरौ । 
विभाषा भैरवौ चैव कामोदो गोरकौरपि ॥* 

इति सङ्गौतदामोदरः ॥ 
ललितः, चि, ( लल +क्त; । ) सुन्दर; । (वचा, 

रषु; । ८।१। 
“अथ तस्य विवाहकौतुकं 
ललितं विश्रत ख्व पाधिवः॥*) 

रैद्चितः। इति मेदिनौ। ते, ९४७॥ चलित; । 

इति विश्वश्रन्दरब्रावस्यौ ! 
ललितकान्ता, स्तौ, (ललिता कान्ता च । ) मङ्गल- 

चण्डिका । तस्या ध्यानं यथा,-- 

“येषा ललितकान्तास्या देवौ मङ्गलचण्डिका । 
वरदाभयडस्ता च हिभजा गौरदेिका ॥ 
रतरकौषेयवस्त्रा च सितवक्ता शुभानना। 
नवयौवनसम्यत्रा चाञ्ङ्गौ ललतप्रभा ॥” 

इति तिश्या दितम् ॥ 

ललिता, च्छ, (ललित + टाप् ।) कस्तरौ , दारौ । 

इति राजनि्धंण्टः ॥ नदौविश्रोघः । यथा.-- 
“निमिनाखरस्तु राजष; शापाद् ब्रह्मसुतः एरा। 

वशिष्धो दयशरौरोभभूत शापाच्च निभिनस्तथा ॥ 
ततो ब्रह्मो पदेगेन निजने कामरूपके । 
सन्या चले तपस्तेपे तस्य विष्णुरभूत्तदा ॥ 
प्रद्यच्चस्तस्य रैवस्य वरद्ानान्महासुनिः। 

चअन्टतान्धवताथागु कुष्ठं सत्वा गिरेस्तटे । 
सत्र खात्वा च पौल्वा च शरीरं प्राप पूरितम्। 
तस्षादच्छतङ्कष्डा सु सत्था नाम नदौ षरा । 

। 

॥ 

| 
| 



ललिता 

निः;खता तत्र चाञ्जुय चिरायुरगदौ भवेत् ॥ 

तस्नात् परूचन्तु कुरात्तु ललिताख्या खरिदरा। 

खागरादच्तिणात् पूवे महादेवावतारिता।॥ 
वरैशाखशुक्तपत्चस्य तीयायां नरस्तु यः । 
कुथा ललिताख्ञानं स शम्भुसषटनं व्रजेत् ॥ 

ष ललितायाः; पू खतौरे भगवान्नाम पञतः। 
स्वयं विष्णुलिङ्गरूपौ तत्रास्ते भगवान् हरिः ॥ 
ललितायां नरः खात्वा दाट्श्यां खुक्तपच्चके। 

भगवन्तं समारुह्य यो यजेत् परमेश्वरम् । 
खयाति विष्णुभवनं शरौरेण विराजता ॥” 

इति कालिकापुराणे ८९ अध्यायः ॥ #॥ 

गो पौविद्धेष;। यथया,- 
“अखिलरसाग्टतग्दिः 

प्रमररुचिरुह्धतारका पालिः। 

कलितश्यामा ललितो ` 

राघाप्रेयान् विधुजज॑यति ॥ 
इति भक्तिरसाग्टतसिन्धुः 

ललिता श्यामला वया पद्या भद्राश्च श्रयन्त॥ 

इति तद्रकायां जौवगोखामो ॥ तस्या; खरूपं 

यथा, 
भ्यादुर्गांखेव ललिता ललिता सेव राधिका। 
खतासामन्तरं नास्ति सत्यं सद्य हि नारद्! 

इति पाद्मे पातालखण्ड ` रासलोला्यां नारदं 
पति श्रीकलवावाक्यम् ॥ रागिणोविश्रोषः। साच्च 

मेघरागस्य पत्नौ । यथा, सङ्गौतदामोदरे। 

«ललिता मालसी गौड नाटी दैवकिरौ तथा। 
। मेघरागस्य रागिरयो भवन्तोमाः समध्यमाः ॥“ 

1 (खातुडनमकते डन्दोलरागस्य पनौ । रोभे- 
श्छरमते वसन्तस्य पत्नौ । यथा, संगोतदपरशे । 

“^वेलावलौ रामकिरौ देशास्या पटमञ्जरौ । 

[ ललिता सहिता रखता हडिन्दोलस्य वराङ्गनाः ॥” 

१ ^देश्यौ देवकिरौ चेव राटी तोका तथा। 
| ललिता चाथ हिन्दोलौ वसन्तस्य वराङ्गना; ॥” 

च्यस्य्ाध्यानादिकमाहइ तत्रैव । अथ ललिता। 
 “रि-प-वन्थां च ललिता यौड्वा सच्रया मता। 
धेना युडमध्या स्यात् सम्य केचिदूचिरे । 
चैवतच्रयसं युक्ता दितौया ललिता मता ॥* 
ध्यानम्) यया,- 

^प्रफुक्नखप्रच्छदमाल्यकखा 

खगौरकान्तियै वतौ सडष्टः । 
विजिश्वसन्तो सदसा प्रभाते 

विलाखवैशा ललिता प्रदिष्टा ॥* 

उदाहरणम् स ग म च नि षख। 

अथवा, 

स रिग मपधनिस। इति प्रथमा॥ 

श्च नि ख म म ध) दति इितोया। 

इति ललिता \ ) 
खलितासप्रमो, स्छौ, ( सललितास्या खप्रमौ।) 

भाद्रशुलसप्रमो । तच कद्धृटोतरतं काम् । 

यथा भविष्ये । 
“भारे माचि सिति पञ्चे सप्तभ्यां नियमेन या । 
खात्वा धवं लेखयित्वा मणे च ख्ाम्िकम्। 
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२०८ 

ललिता 

पूजये चच सदए तस्यां इ्प्रापं तैव विद्यते ॥* 
इति कुकटौव्रतत्वेन ख्यातम् । इति तिथ्यादि- 
तच््वम् ॥ # ॥ 
तद्दिधिर्यंधा । तच्रादौ खस्तिवाचनपू्वकं 
सङ्कल्पं कुधात्। ॐ अदो्यादि भाद्रे मासि 
शक्ल पञ्चे सप्रम्यान्तिथौ यावव्नौवनपथन्तं 
असुकगोचा गरीमदसुकौ श्िवदुर्गाप्रीतिकामा 

प्रतिवर्षौयभाव्रशुक्तसप्रम्यां गयोग्रादिदेवता- 

पूनापून्बकशि वपाञतौपूजावावच्नो वनडोरक- 
धारणभविष्यपुराणोक्तव्रतकथाश्रवणरूपललि- 

तासप्रमौव्रतमहं करिष्ये। ततः; सङ्कल्प 

खत्तं पटित्वा सामान्याध्ये विधाय गणेश्ादौन् 
संपूज्य भरूतशुद्धयादिकं विधाय मखलादिषु 
पूजामारभेत । ततो ध्यात्वा खशिरसि पुष्य 
दत्वा मानसोपचारै; संपूच्य अध्यै संस्थाप्य 
पुनर्ध्याला अवादयत् । श्िवपूजाविधिना 
शिवं दर्माप्ूलाविधिना दुर्गाश्च वथाश्क्रप- 
चारै, संपूज्य आवरण्डेवान् पूजयेत् । ततो 

एथ्यख्धियुक्तडोरकं दुग्धेन सिक्तं शिवदुर्गाभ्यां 

अयित्वा तत् डोरकं वामकरे बङा भोच्य- 
सतखटच्य कथां इटणुयात् । अर्फलानि दद्यात् । 

ततो दच्तिणां दद्यात् ॥ # ॥ अथ कथा। 

ओषा उवाच । 

“ललोमश्रो नाम देवधिमेथरामागतः परा 
सोग्चितो वसुदेवेन देवक्यम च युधिषिर !॥ 
उपविष्ट; कथाः पुण्या; कथयामाख वे तदा । 
ततः कथयितु' भूय; कथामेतां प्रचक्रमे ॥ 

कंसेन निहता; पुता जाता "जाताः पनः पुगः। 
ण्टतवतृसा देवकि ! त्वं पुचच्चदु;खेन दुःखिता॥ 

यथा चन््रसुखो दौना बभूव नदषप्रिया। 
तथा लवं देवदौ भ्रं एत्रदुःखेन दुःखिता ॥ 
पञ्चाचौणेत्रतासा तु वशूवात्तयपुच्िका। 
लवमेव देवकौ देवि! भविष्यसिन संशय; ॥ 

देवक्युवाच। 

कासा चन्द्रसुखौ दौना वभूव नहूषपरिया+ 

कथं चौणेब्रतं सम्यक् तस्या; सन्ततिकारणम् ॥ 
लोमश्च उवाच । 

अयोध्यायां पुरा राजा नङ्षो गाम विश्चुतः। 
तस्य राज्ञो महादेव नान्ना चन्द्रसुखौ प्रिया॥ 

पुरो ष्ितस्य तस्येव पनी माला च नामिका। 
तयोरासौद्दप्प्रौलिः खदहणोया परस्परम् ॥ 
अथ तिएपि च मिचिर्यौ ख्ञानाथे सरयजले। 
प्रापे प्राप्रास्तु तत्रेव बह्शो नगराङ्गनाः 
खातास्ता मखलं चक्रस्तन्बध्ये यक्तरूपिणम् । 
लेखयित्वा शिवं शान्तसुमया खद शङरम् ॥ 

मन्वपुव्या चेवा पूनयिला यथाविधि ! 
प्रणम्य शिरसा भका इ्टास्ताभ्यां वरस्य; ॥ 

किमिदं कियते साध्वाः कथ्यतां यदि रोचते। 

कावा क्रियते किं वा परं म्बक् तदुच्यताम् ॥ 
च्छिव ऊचु; । 

पूलितोएफाभिरेतस्जिन् पाबग्या सद शरः । 
बद्धा दजमिदं शुभं श्रिवस्डाल्मा निषैदितः ॥ 

ललिता 
धारणौयमिदं तावदूयावत् प्राणस्य धारणम् । 
तासान्तु तद्वचः श्रुताते छत्वा मानसं तधा ॥ 

छत्वा च सम्मतिं त्र ब्धा दोभ्यां सलोरक्म्। 
ततस्ताः खण्डं जग्मु; सस्वौभिः परिवारितः; ॥ 

कालेन महता तच विच्छतं तदत्र नृप ! । 

प्रमत्तया चन्दरसुख्या विच्छतष्ड सुखारकम् \ 

चता कौख्िटहोोरायैः सा वभूव प्दङ्मी । 
माला च कुकटौ जाता त्वसम्यगातव्रतपालनात् } 

तथेव ते च मित्रिण्यौ जाते जालिसरे कुले । 
सम्भूय भूयस्ततेव प्राप्रश्च समयः पुनः ॥ 

तददिने तदिन प्रापे पुनः काले चते श्ते। 
अरेवमाढके देशे जाते गोक्ञलसङ्कुले ५ 

रान्चो जाया बश्रूवाथ एथ्नौनाथस्य खा पुनः 
देश्छरौ नाम विख्यातासातु राज्ञोएतिवल्लभा ॥ 

अन्िमौलदिजस्याखौदट्भाखा भूषण्नामिका । 

एरोद्ितस्य कालेन कुकटौ वहपुच्ियौ ॥ 
जातिखरा चाण्पुचा तयेव चाग्टतप्रजा । 
पननिरन्तरा प्रौतिबेभूवाथ तयोददिंज + 
तच्रेश्वरौ पुच्चमेकं प्र्धता तच्च रोगिणम् । 
नववषं तु पञ्चत्वमगात्तत्न युधिषिर !॥ 

तच्र तां भूषणा द्रद्ुमाजगामातिदट्ःखिता । 
सखौभावादतिसहादश्एुतच्तसमन्विता } 

अथुक्ताभरणा नियं स्वभावेनैव भूविता। 
ताड एुचिणौ भर्या प्रजज्चालेखरी सषा! 

सतो णदं प्रषयित्वा तां सखी तौत्रमल्यरा । 

चिन्तयामास सा राज्ञो तस्याः पुचचवधं प्रति॥ 
इता इताचख ये एतच्चा; पएनव्नं वन्त्यनामयाः । 

बहपतता जौववत्छा प्रयुक्ताभरणा कथम् । 

प्रोभते ह्यधिकं भद्रे तडित् सौदाभिनौ यथा॥ 
भूषशोवाच । 

भाद्रे मासि सिते पच्चे सप्रम्यां ललितालये । 

च्लात्वा शिवं लेखयिला मणले च सद्टाभ्वि- 

कम् ॥ 
सं पूज्य विधिवत् प्रापनं वरैलोञे यच्च विद्यते । 
सदेव दि तरतं पून त्वया स्ह मया छतम् ॥ 

तन्मयाचरितं भक्छा तिनाद्धं सुस्थिरा सि । 
त्वया नाचरितं सम्यक द्पेश्ातश्ररौरया ॥ 
तैन ते सन्ततिश्डिम्ना राच्यपि सति दुःखिता। 
प्रभाव रुष कथितो व्रतस्यास्य मया सखि ! + 
द्वं तुभ्यं प्रदास्यामि तस्य धममस्य सुव्रते । 
सखौभावात् प्रतौच्छ तं नान्न काग्या वित्ता 

रणा ॥ 
शंपूच्य शङ्करं भक्वा करे वह्गा सुडोरकम् । 
यावच्लौवं मया तावत् शिवस्या्मा निवेदित, ॥ 

दयेव खमयं छत्वा ततः; प्रति डोरकम् । 
शखशेरू्प्यमयं वापि करश्चाखासु धारणम् ॥ 
धङ्कर्चोमया साद्व सौवण राजतन्तथा । 
वाख्रपाचर प्रतिषाप्य बाञ्चखायोपपादयेत् ॥ 
पायसं पिषटकद्धेव भच्यं भोच्यं प्रयत्रतः । 
खगोचान् भोजयिता तु खयं भुन्नौत तत्परम् ॥ 
भखलं सोमसडशं शि वस्यालनिवैदितम्। 

इद्यवं प्रतिजमाइ त्रतदानफलं ततः ॥ 



लवङ्गं 

बभूव सुप्रजा खाध्वौ देवरो भुवनेश्वरौ। 
व्रतस्यास्य प्रभावेन सुपुत्ता त्वश्च देवकि ! ॥ 

भरिष्यसि चिलोकेश्णं पुचतच जनयिष्यसि 

शेवं आवयित्वा च विरराम सुनिस्तदा ॥ 

जगाम स्वपुरं पाच मयाप्येवं तवोदितम् । 
याः स्ियः स्वाचरिष्यन्ति व्रतमेतद् युधिष्टिर ॥ 

कुक् टस्य ् वङ्गास्थं देवक्याचरितं खुभम्। 
ताखां सन्ततिविच्छदो म कदाचिद्धविष्यति॥ 

स्वियद्धेवाचरिष्यन्ति व्रतमेतत् सुखप्रदम् । 
असिन् लोके सुखं भक्रा यास्यन्ति शिवमन्दि- 

रम् ॥ 
या कुकटोव्रतमिदं ज्वगौसमेतं 
देवं विभाय दये च गुरुः निधाय। 
अक्या करोति कलुषौवविषातदचचं 
साध्वौ खदा भवति शोभनजोौववल्मा ॥” 

इति भविष्यपुराये कुकटौव्रतकथा समाप्ता ॥ 

सवं, क्तो, { ल~+अप।) जातोफलम्। इति 

पब्द्चन्द्रिका ॥ लवङ्गम्। लामवच्नकम्। ईषत् । 

ति राजनिषेगटः 
खवः, पु, ( लवणमिति। ल+चअप्।) ले्रः। 

( वथा, रवुः । {६।६६। 

वक्रतरागयरलकस्त सराय 
खणारुणान् वारिलवान् वमन्ति \*) 

विनाशः । देदनम्ः। रामपुचः। इति मेदिनौ। 

वे, २२॥ अचर विबाशरस्याने विलासः इति विश्वः 

ेमचन्द्र्॥ ( र'मपुच्स्य जव्सविवरणादिकं 

रामाये उत्तरकाण्तो द्द्यम् ॥) काल- 
मेदः । वथा,-- 
“अष्टादध्मनिनेषास्तु काडा काङ्1दइयं लवः ४” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

( वथा, भागवते । १।१८।१३। 

“तुलयाम लवेनापि न स्वर्गं नापुनभवम् । 
भगवत्यङ्गिसङ्गस्य मत्तयानां किमुताशिषः ५") 

लावानामा प्तौ । इति राजनिषेण्ट; ॥ 
( किञ्चस्कः । पचः । यो एच्छलोम । सति रघु 
टौकायां मह्लिनाधषटतवैलयन्तौ ॥ यथा, रघुः । 
११५ । ३२। 
“वतौ कुशलवोषछरटगभेकेदौ त दास्यः । 
कविः कुशलवावेव चकार किल नामलः॥*)} 

सवङग, कौ, (लुनाति अश्नादिकमिति। ल्+ 
“तरत्यादिभ्यश्च ।” उखा० १५ ११६। इति 

च्ङ्गच् । ) सनामस्यातबणिगरद्रयमेद्;। तत्- 
पर्यायः । देवकुसुमम् २ ओसंज्नम् ३। इव्य- 

मरः॥ गरीप्र्नम् ४। इति भावप्रकाशः} 
लवङ्गकम् ५। इति शब्दरन्रावलौ॥ लवङ्ग 
कलिका ई दिव्यम् अ शखरम् ८ लवम् ६ 

ओपुष्यम् १० रुचिरम् ११ वारिसम्भवम् १३ 

भ्ङ्गारम् १४ गौ्न्वाशकुसमम् १५ चन्दन 

पष्यम् १६ । अस्य गुणाः । शौतल्त्वम् । तिक्त- 
त्वम् । चच्चुष्यत्वम् ! सुक्तरोचनत्वम् । वात- 
पित्तकफनाश्रितम् । तौचतछत्म्। मद्वरुजा- 
पतव । इति राजनिषेरट;॥ आ्ानानाइ- 

२१० 

लवणं 
ूलक्नल्म् । दौपनलत्वम् । लघुत्वश्च । इति राज- 

वल्लभः ॥ अपिच । 

“लवङ्गं कटुकं तिक्तं लघु नेचद्धितं हिमम्। 

दौपनं पाचनं रुच्यं कफपित्तासनाश्छत् ॥ 

ष्णां कदि तथाश्भानं खूलमाशु विनाशयेत् । 

कासं शरास दिक्षा चयं चपयति ध्रुवम् 1" 
इति भावप्रकाशः ॥ 

( यथा, 

^ विरहानलसन्तप्रा तापिनौ कापि कामिनो। 

खवक्गानि ससुतव्य पये रावे ददौ ॥* 
इ्द्यइटः॥ ) 

लवङ्गं, को, ( लवङ्ग + सखाथ कन् । ) लवङ्गम् | 

इति ्न्दरन्नावलो॥ ( लबङ्गश्न्दयस्य विव. 
र्णं विद्भेयम् ॥) 

लवङ्गकलिका, स्तो, 

निषे; ॥ 
लवङ्गलता, स््ौ, ( लवङ्गस्य लता । ) पुष्यलता- 

विश्रेषः । यथा, जयदेव; । 

“ललितलवङ्गलताषरि श्रौलनकोमलमलय- 

खमौरे । 

मधुकरनिकर्करम्बितकोकिलङ््जितङगञ्ज- 
ङुटौरे ॥ 

लवकङ्घम् । इति श्ड- 

विहरति इरिरि सरसवषन्ते । 
बृद्यतवि युवतिजनेन समं सखि विरश्िजनस्य 

दुरन्ते ६ 
(यथाच) 

“यि } वङ्ग | लवङ्गलतालये 

पि मधूनि विधूय मधुत्रतान्। 

ष्इ ठने दि वनचरसङ्कवे 
जद्धि सततामंखताख्च विवेचना ५” } 

राधायाः सखी विशेषश्च ॥ 

लवणं, क्तो, ( लुनाति जाद्यमिति। ल ~+ बन्यादि- 
त्वात् च्यः। एषोदरादित्वात् णत्वम् ।) चार- 
रसखयुक्तद्रयम्। तत्त पञ्चविधं यथा। सौव- 
श्चेलम् \ सेन्धवम् २ विदम् ३ आौद्धिदम् ४ 
खासुद्रम् ५। तथाहि) 

“खासुद्रं यत्त लवयमच्षौवं वसिरष् तत् । 
सेन्धवोप्स्त्रौ शौतशिवं माणिमस्ख्च सिन्पुजे॥ 

सौमकं वसुकं पाक्वं विड्श्च छतके इवम् ॥* 
सौवचचैलेमचरुके । दव्यमरः ॥ (अस्य विवरणं 
यथा । ^सेन्वखासु तरविङ्सौ वचचैलरोमकोद्धिद- 
प्रश्तौनि लवणानि ययोत्तरसुष्णानि बात- 

राणि कफपित्तकराणि यथापूर्व सखिग्धानि 
स्वादूनि खर्मचपरौषाणि चेति ॥ 

ष्यं सन्धं हदं रुच्यं लघ्व मिदौपनम् । 
च्िग्धं समधुरं ठष्यं श्रौतं दोषत्रसुत्तमम् ॥ 
खासुद्रं मधुरं पाके नाद्यव्यमविदादि च) 

भेदनं खिग्धमोौष्च शूलघ्रं नातिपित्तलम् ॥ 

सच्चारं दौपनं रूं गूलद्धद्रोगनाशनम्। 

रोचनं तौ्छसुष्यश्च विङ्् वातागुलोमनम ॥ 
लघसौवचैलं पाड वौर्ग्योष्यं विश्रदं कट्} 
गुद्य श्ूलविषन्धघ्नं छदं सुरभि रोचनम् ॥ 

लषः 

रोमकं तौच्छमदयुव्यं यवायि कटुपाकि च। 
वातघ्नं लघ विस्यन्दि ष्यं विडमेदि खचलम् ॥ 
लप तौच््छोष्यस॒त्क्तदि च्छं वातानुलोमनम् । 

खतिक्तं कट सचचारं विद्याक्षवणमौद्धिःम् ॥ 
कफवातक्रिमिहरं लेखनं पित्तकोपनम् । 

दैपनं पाचनं भेदि लवणं गुटिकाडयम् ॥ 

ऊषदतं बालुङलं भ्रौलम्दलाक रोद्गवम् । 
लवणं कटुकं ष्ेदि विष्ठितं कटु चो्यते ५” 

इति सुश्रुते खचस्थाने ४६ अध्यायः ॥*#॥ 

ल~+भावे ल्यट् ।) छेदनम् । यथा । लवोए़भि- 
लावो लवणे। इति चामरः ( खडगयुद्ध- 

प्रकारविद्रषः। यथा रिर्वंद्रे भविष्य 

पञखि। ५३।१०॥ 

५अह्ितं चिचक च्विप्रं कुद्रवं लवं शतम् ॥*) 
लवणः, पु, (लुनातीति! ल्+च्युः। ) सिन्धुः 

मेद; । ( वधा, महाभारते । ६।५।१५॥। 
“लवयेत चसुद्रेण समन्तात् प्ररिवारितः॥*) 

दाच्तसविद्येषः। रसविद्नोषः। इति मेदिनौ। 
ओे, ७8४ ॥ (वथा, भागवते ।३।३१। 9 । 

“कटु ती शे) ष्यलवगच्वाराम्बादिभिरख्व रीः । 
माढसक्तेरुपच्षटः सन ङ्गोत्यितवैदन; ॥» ) 
एथि्यगिगुणवाहल्याह्लवणः । इति चक्रपाणि- 
दत्तछतव्र्यगुणोपरि शिवदासौयटौका॥ तत्- 
पयायः; । पटः २। तस्य गुणाः 

“लवणो रुचिछद्रसोएगिदायौ 

पचचनः ख्ादुकरच् सारकञ्च। 
रखितो नितरां जरा पित्तं 
धितिमानख ददाति कुषटकारौ ।* 

इति राजनिषेण्टः ॥ 
च्पि च) १ 
“लवणः क्तदनस्तौच्छः पाचनो दौपनः खरः । 
च्िग्धो रुचिकरः स्यन्दौ ठद््युक्रहरो लघुः ५५ 
च्यन्धच्। 
«लवणः शोधनो रुच्यः पाचनः कक पित्तदः । 

पखवातहरः काय र(यच्यन्टदु ताकरः । 
सोःतियुक्तोभ्चिपाकाखपित्तकुटचचयापजलत् ॥* 

इति राजवल्लभः ॥ #॥ 
(“लवः स्यन्दयव्यास्यं कपोलगलदाङलत् ।” 
“लवशः स्लम्भसङ्धातवबन्धविश्रापनोचिछत् ॥ 
दनः खदनस्तौ चणो रो चनज्डेदभेदलत् । 
सोऽतिषुक्तोखूवपनं खलतिं पलितं वलिम् ॥ 

ट्कुडविषवौसर्पान् जनयेत् च पयेद्धलम् \* 
दरति वाग्भटे खचख्धाने दशमेएध्याये # 

लवणो रसः पाचनः कदन; दौपनः वनः 
ददन; भेदनस्तोच्छः सरो विकास्यधःख'च्यव- 
क्षाश्करो वातहरः; स्तम्भवन्यसङ्धातविधमनः 
सम्मेरसप्र्नौकभूत आस्यं विख्ावयति कष 
विस्न्दयति मार्गान् शोधयति सबेश्रौरा- 
वयवान् ख्दूकरोति रोचवद्याहारमाडार- 
योगौ चाव्यधगुरु; च्िग्ध उष्यञ्च । 

अच रत्र गुणोर्प्येक रवादयेत॒पदुष्यमामः 
पित्तं कोपयति रक्तं वद्रयति तप॑यति के 



लवशः 

यति तापयति दाद्वति कुष्णाति मांसानि 

प्रगालयति कुष्ठानि विषं वद्ववति श्रौफान् 
स्फोटयति दन्तान् श्यावयति पसठसुपरहन्ति 

इन्दरियाणय॒ परुणद्धि वलौ पलिद्यखालिव्यमापा- 
दयति च लोह्ितपित्ता्छपित्तवीसपेवातरक्त- 

विचचिकेष््रलुप्तप्रश्टतोन् विकारानुपजनयति ।* 

५ प्रलोयन् कंशरविष्यन्दलाघरवं कुरुते सुखे । 
यः श्रौघ्रं लवणो प्य; सविदाइन्छुखस्य च॥” 

इति चरके खचस्थाने २६ अध्यायः ॥ 
“लवणः संशोधन: पाचनो विद्वेषण; कदन: 

पोयल्यकदुष्यः समरसप्र्यनीोको मामं विशो- 
धनः स्श्ररौरावयवमादवक्तरख्धति ख रवे. 
गुकोण्येकच्र बाद्यथेमासेयमानो गाच्रकश्डकोठ- 
श्नोफवेवण्यपुखलो पघातेन्द्रियोपतापान् तथा- 
सुखाच्चिपाकं रक्तपित्तवातश्रोणिताग्बोका- 

प्रश्टतलौनापादयति ॥* 

भयो भक्तरुचिस॒त्पादयति कफप्रसेकं जनयति 
मदे वश्ठापादयति स लवणः;।” इति सुश्रुते 
खचस्थाने ४२ अध्यायः ६ #॥) 

सवणासुरस्य विवरणं वथा,- 

पूवे छतयुगे राजन् ! दैतेयः सुमहामतिः । 
लोलापुच्तोममवन्नोष्टो मधुर्नाम महासरः ॥ 
ख मधु्वौं सम्पन्नो धम्मं च सुसमाहितः । 
बहुमानाच र्य दत्तस्तस्याद्ुतो वरः 
लं ूलादिनिष्कष्य मद्ावौय्ये महाप्रभम् । 

ददौ महात्मा सुप्रौनो वाक्य चैतद्वाच इ॥ 
यावत् सुरोख विप्रश्च न विरुध्यम्भहासुर !। 

नावच्छूलं तवेद् स्यादन्यथा नाश्रेष्यति ॥ 

यच त्वामभियुञ्जौत बुडाय विगतज्वरः । 
तं मूलो भससात् कत्वा पुनरेष्यति ते करम् ॥ 

णवं रुदरादरं लबु भूय खव महासुरः। 
प्रणिपत्य महादेवं वाक्यमेतदुवाच ष ॥ 

भगवन्मम वंग्रस्य ूलमेतदनुत्तमम्। 

भवेत्त सततं देव छराणामौश्वरो दसि ॥ 

तंब्रवाखं मधु देवः सव्वश्रूतपति; शिवः 

प्रत्यवा्च महादेवो नेतदेवं भविष्यसि ॥ 

माभूत्ते विफला वाणौ मत्प्रसादक्लता शुभा। 
भवतः पुचमेकन्तु श्ूलमेतद्धविष्यति ॥ 

यावत् करस्थः ूलोभ्यं भविष्यति सुतस्य ते । 

अवध्य; सनभ्रूतानां ूलदस्तो भविष्यति ॥ 

रवं मधुरं लबा देवात् सुमष्दडतम्। 

भवनं सोग्स॒रश्रष्ः कारयामास सुप्रभम् ॥ 

तस्य पतौ महाभागा प्रिया कुम्भौनसोति या। 

विश्वावसोरपद्यं साप्यनलायां महाप्रभा ॥ 
तस्याः पुच्तो महावीर्यो लवणो नाम दारुणः । 
बाल्यात् प्रण्टति इष्टाल्मा पापान्येव समाचरत् ॥ 
तं पृच्चं दुधिनौतन्तु ददा क्रोधसमन्वितः। 

मधु; सख ्रोकमापेदे न चैनं किञ्विद्रवौत् ॥ 
स विद्ाय इमं लोकं प्रविष्टो वरुणालयम् । 

शूलं निवेश्य लवणे वरं तसम न्यवेदयत् ॥ 
ख प्रभावेण शूलस्य दौ रालेयनालमनस्तथा । 
खन्तापरयति लोकांस्त्ौन् विश्रेषैण च तापसान् ॥ 

२११ 
लवशः 

अआ्टारः सम्यैसत्वानि विशोषण च तापसा;। 

आचारो रौद्रता निद्यं वासो मधुवने तथा ॥ 
त्वा वह्सषहस्राणि सिंह द्ाघ्रन्टगाण्ड जान् । 
मानुर्षाचेव कुरुते नित्यमादारमाद्िकम् ! 

तच्छ्रत्वा राघवो वाक्यसुवाच स महासुनोन्। 

घातयिष्यामि तद्रक्षो यपगच्छतु वो भयम् ॥ 

प्रतिज्ञाय तदा तेषां सुनौनासुमरतेजसाम्। 

सख शाद्धन् सहितान् सवानुवाच रघुनन्दनः 

को इनता लवणं बौर; कस्य श्न; स विधौ 
यताम्। 

भरतस महाबाहो शचन्नरत्य च धौमतः 

राघवैणेवसक्तस्तु भरतो वाक्वमत्रवोत् । 
च्हमेनं वधिष्यामि ममांशः स विधौयताम्॥ 

भरतस्य वचः; शरुत्वा धेश्रौयैसमन्वितम् । 
लच्छणावरजस्तस्थौ हित्वा शौ वणंसासनम् ॥ 
श्यच्॒त्ररलत्रवौदराव्यं प्रणिपद्य नराधिपम् । 
शतकम्भा महा वाहूमध्यमो रघुनन्दन ! ॥ 
आर्येण हि पुरा शून्या त्वयोध्या परिपालिता, 
सन्तापं दये लत्वा अाथेस्यागमनं प्रति । 
प्रेष्ये मयि स्थिते राजन्न भूयः क्ेशमाश्चयात् ॥ 
तथा बरुवति शचुप्ने राघवः पुनरज्रवौत् । 
रवं भवतु काकुतख्य क्रियतां मम शासनम् ॥ 

खत्वं इत्वा मधुसतं लवणं पापनिश्चयम् । 

राच्यं प्रशाधि धर्मण वाक्यं मे यद्यवेचसे॥ 
यदा.तु युद्माकाङ्खन् यदि कञ्चित् समाहयेत्। 

तदा अलं यद्धौत्वा तु भस रच्तः करोति दि 
खत्वं पुरुषश्राह ल । तमायुधविनाक्लतम् । 

अप्रविष्टं पर पब्ब इारि तिष्ट तायुधः 

न्यया क्रियमाणे तु अवध्यः स भविष्यति ॥ 

ततः प्रभाती विमले तसन् काले स राक्षसः। 

निगेतस्तु एरादौरो भच्याद्ारप्रचोदितः ॥ 
रखतस्िन्रन्तरे वौर उत्तौग्य यस॒ुनां नदौम्। 

तौरल्वा मधुपरह्वारि धनुव्याणिरतिष्टत ॥ 

ततोगवंदिवसे प्रापि कूरधन्भा ख राचसः। 
ऋआगच्छद्रहसाहख प्राणिनां भारसद षन् + 

सतो ददश शत्रस्रं स्थितं दारि तायुघम् । 
तक्वा ततो रच; किमनेन करिष्यसि ॥ 

सस्ेवं भाषमाणस्य इसतश्च सम हः । 
श्चुघ्रो वौथसम्यन्नो रोषादश्रण्यवाजत् ॥ 
उवाच च सुखकरः शचुत्नः ख निशाचरम् । 

योडभमिच्छामि दुव॑ इन्द्रयुह्धं तया सद ॥ 
तच्छुत्वा भाषित तस्य श्चुत्रस्य महालमनः 

क्रोघमाहारयत्तोव्रं तिष्ट तिरति चात्रवौत् ॥ 
“हू तस्तु पुनस्तेन शरचप्तेन मदात्मना । 
शेवणः क्रोशसं युक्तो युद्वाय ससुपस्थितः ॥ 
चऋाकर्णांत् ख विकछष्याथ तद्वनुधंज्विनां वरः; । 
ससुमोच मद्धावाणं लवणस्य महोरसि ॥ 

उरस्तस्य विदाश्याशु प्रविवेश रसातलम् । 
एनरेवागमत्तशमिचुक्ङुलनन्द नम् ॥ 

श्रप्रश्ररनिभिन्नो लवणः; स निश्ाचर;। 
पपाव ससा भूमौ वच्याइत इवाचलः ॥ 
तच्च ग्रूलं मदहइदिव्यं इते लवणराचसे। 

लवणः 

पश्यतां सब्देवानां रुद्रस्य वश्मन्वगात् ५ 

तेतु लवे देवाः सेद्राः खाण्िपुरोगमः। 

ऊचु; समधुरं बाणौ शचुत्रं श्च्रतापनम् \ 

षरदास्तु मद्ावाद्ो सव्व रव समागताः 
विजयाकाङ्िणस्तुभ्यममोधं दश्रनं {इ नः॥ 
देवाना भाषितं श्चा खरो खद लताञ्नलिः । 
प्रद्युवात्च महाबा: श्चप्नः प्रयताल्मवान् ॥ 
ष्यं मधुएरौ रम्या मधुरा देवनिश्मिता। 
निवेशं प्राञ्चुयाच्छोत्रमेव मेभ्सतु वरः परः 
तं हेवा; प्रौतमनसो बाएमिद्येव राचवम् । 

भविष्यति परौ रम्बा शूरसेना न संशयः+ 
- ते तथोक्ता महालानो दिवमाररङ्क्तषदा । , 
शचप्नो५पि महातेजास्तं सेनां ससपानचेत् ॥ 
खासेनाग्रौघ्रमागच्छत् श्चुता शचप्रशासनम् । 

निवेशन शचप्रः श्रावरेन समारभत् ॥ 
ताँ परीं दियषङ्ाशां नानापण्योपभ्ोभिताम्। 
निरौच्च परमप्रौतः परं हषेसुपागमत् ॥ 
तस्य बुद्धिः ससुत्पन्ना निवेश्य मधुरां परम्) 

रामपादौ निरौच्छेण्ं वधं दादश आगते ॥» 
दरति श्रीरामायणे उत्तरकारछे रकषदयादिसभ्र- 
व्यन्ताध्यायेभ्यः सङ्कलितम् ॥ # ॥ लवरससुद- 

स्योत्रत्तियेया,- 
“विरजा सा रचजोयुक्ता त्वा वौममोषकम् । 
सद्यो वभूव ततैव धन्या गरभैवतौ खत । 
सख्यौ तत्र सुखासीना सादे ए्ैख सप्रभिः ॥ 
रखुकदा इरिणा साद्धं उन्दारण्ये सुनिजैने । 
विजद्वार पुनः साध्वी ङ्ारासक्तमानसा ॥ 

रुतस्िन्रन्तरे तच मातुः क्रोड जगाम इ । 

कनिषटपुचस्तस्याख भाट्टभिः पौड्तो भिया + 

भौतं खतनयं टदा तद्या ता छपानिधिः। 

करोड चकार बालं सा छष्णो राधारुषं ययौ + 
प्रबोध्य बालं सा साध्वौ न ददशन्तिके प्रियम् । 
विललापग्टशं तन्न दङ्गाराटरप्रमानसा ॥ 

शशाप खसुतं कोपात् लवणोदो भविष्यति । 

कदापि ते चल कैचितन खादिष्यन्ति जौविनः॥ 
शशाप सवान् बालांश याग्तु मपा मद्धी- 

तलम् । 
गच्छध्वं च मयं शप जब्बहनोपं मनोहरम् + 
स्थितिनकच्र वुद्राक भविष्यति एक् एयक् । 

दोपे ह्वौपे स्थितिं छत्वा तितु खिन; सुताः॥ 

दोपस्थाभिनेदौभिश्च स क्रौौडन्तु निजने । 
कनिष्टो माढश्ापाच्च लवणोदो बभूव इ ॥ 
कनिष्ठः कथयामास माटश्रापश्च बालकान् । 

चअजम्मृदु;ःखिता; सव्वं माटस्थानश्ं बालका;॥ 

श्रुत्वा विवरणं सव्वं प्रलग्मधंरणौतलम् । 
प्रणम्य मातुश्चरण भक्तिनन्नाह्मकन्धराः 

सप्ह्णोपे ससद्राश्च सप्र तस्थुविभागशरः। 
कनिष्टादृटह्प्यन्तं दिगुणं दिगुणं सुने ॥ 
लवशेच्चुसुरासपिदंधिदुग्धजलागेवाः । 
रुतैषाख जलं र्यां शरस्याथेश भविष्यति । 
द्याप्राः ससुद्राः; सप्तेव सप्रह्नोपां वसुन्धराम् ॥ 
इति त्रङ्पवत्ते श्रोलग्यजन्मखणडे ३ अध्यायः 



लवणः, 

लवण 

र, (लवन संदष्ट; । लवश-+ठटक। 
“लवान् लुक् ।”8। 8४।२६। इति ठको 
लुक् । यदा, लवणो रसोटस्त्य्िच्विति। शं 
द्यच् । }) लबणरसयुक्तः। 
शे, ७५ ॥ ( यथा, सुश्रुते।१।२१। 

"मधुरस्वविदग्धः स्यादिदग्धो लवः खत; ।*} 
ला वगययुक्तञ्च ॥ 

लवणकिंशुका, स्रो, 
राजनिर्घंर्ट; ॥ 

लबणत्तारः पु, (लवणस्य क्षारः; ।) लोणारच्चारः। 
स्ति राजनिचेश्ट; ॥ 

लवश्खानिः, च्छ, ( लवणस्य खानि; खनि; । ) 

प्राम्भरिलणोत्पत्तिस्यानम् । तत्पखावः। 
रुमा२.। इति हेमचन्ध;। ४।७॥ लवणा- 

करमाचश्। 

लवण्टणं, क्तौ, (लवरूरस्विशिष्टं णम् |) ट्ण 

विश्नेषः । तत्पायः । लोमशम् २ छखान्छम् ३ 

पदुदणकम् ४ अन्काखम् ५। अस्य गुणाः । 
सन्तोरत्वम् । अश्वत्वम् । कषायत्वम् } स्तन्ध- 

त्वम् । अश्वड्द्धिकरत्वश्च । दति राज निघण्टः ॥ 
लवणचयं क्तौ, ( लबणानां चयम् । ) सेन्धवं विड 

सूचकश्च । इति राजनि; ॥ 
लवणधेनुः, खौ, (लवणनिग्निता घेन; ।) दानाध- 

लवणादिनिन्नितधेनु; । तद्विवरं यथा,- 

होतोवाच। 
“लवणेन वच्यामि तां निबोध महौपते। 
अनु लिप्र मदौ छष्छाजिनङु शो त्तरे ॥ 
धेनुः लवगमर्यौ छरत्वा षोडश प्रस्थसंयुताम् । 
बत्सं चतुभौं राजेन इन्तुपादांख कारयेत् ॥ 
लौ वणसुखश्डङ्गाणि खुरा सौप्यमयाख्तया । 
सख गडमयं सस्या दन्ताः फलमया कृप ! ॥ 
जङ्कं शकंरया राजन् षां गन्धमयन्तथा । 
न> रत्रमये कुयात् कर्णौ पत्रमयौ तथा। 
मखं श्ङ्गकोटौ च नवनौतमया; स्ना; । 
खत्रपुच्छां ताच््रए्रशं दभरोम्णों पयखिनौम् ॥ 

कास्योपदोहां राजेन्द्र घरण्टाभरणभूवषिताम्। 
सगन्धपुष्यधपे ख पूजयित्वा विधानतः । 
च्पाक्छाद्य वस्तयृन जाश्चयाय निवेदयेत् ॥ 
ग्रहे बाथ स्कन्तौ यतौपाते तथायन। 
नच्षचग्रहपौड्ासु सुचकालं प्रदापयेत् ॥ 

दिजाय साधुडत्ताय कुलौोनाय च धौमते। 
वेदवेदङ्गविडुषे श्रोचियायाद्िताखये ॥ 

इडशाय प्रदाता तथामत्यरिये वरप!) 
जप्रयमेव मन्नु पुच्छदेश्रापःरख्थितः॥ 

इ्तकोपानदहोौ देयौ स॒दिकापयं पचके। 
च्छाद उस्छयुग्मेम द्श्विण कनकं ददन् ॥ 

पून्बक्तन विधानन खश्रक्रया कनकेन तु । 
द्मां गद्ाण्भो विप्र इद्रस्त्पे नमोभ्स्तुते। 
रसज्ञा खभूतानां खन्भदेवनमस्कता ॥ 

काम कामदुचे कामा च्षारयेनो नमोभ्ख्युतै। 
रत्वा धनु' लवणेन रकादश्यैव तिष्ठति । 
खयं [अरात्रं विप्रेय तयेव लवदयाश्रिना॥ 

महाज्योतिष्मती । इति 

इति मेदिनौ । | 

२१२ 

लवलो 
सष्हसेण प्रतेनाथ खश्रक्या कनङेन तु। 

दत्वेमां खगंमाप्रोति यच देवो इषध्वजः ॥ 

यदद् इटणुयाद्वक्छा श्रावयेद्वापि मानवः। 

सचते स्पापेभ्यो रदरलोकच्च गच्छति ॥” 

व्यादि वाराहपुराणे खेतोपास्याने लवणधघेनु- 
मादात्मयम् ॥ 

लवशमद्ः, पु, ( लवणस्य मद; । ) लोणारच्चारः। 
ति राजनिघेशटः 

लवणा, ्ी, ( लुनाति या। ल~+च्लुः। टाप् ।) 
नदौभेदः। दीपिः इति मेदिनीग्रन्दरता- 
व्यौ ५ महाज्योतिष्मती । ₹ति राजनिषेरटः 

लवणाचलः. पु, (लवणनिन्भितः अचलः ।) दानाधे- 
लवणाद्दिनिभ्नितपव्वैतः । वथा,-- 
“अथातः; सं प्रवच्यामि लवणाचलसुत्तमम् । 

यत््रदाता नरो लोकं प्राप्नोति शिवसंयुतम् ॥ 

उत्तमः षोड्ग्रद्रोणः कर्नयो लवणाचलः । 
मध्यमः स्यात्तदधंन चतुभिरधमः खछतः ॥ 
वित्तद्टौनो यथाश्रक्रा डोयादू न्तु कारयेत् । 
चतुथाग्रन विष्कम्भान् पञ्तान् कारयेत् एयक ॥ 
विश्वान पूम्वेवत् कुयात् व्रहादौ नाश सर्मदा। 
सहट्वमवनून् सर्वान् लोकपालान्निवैश्ययेत् ॥ 
खरांसि कामदेवारदौँसहृष्ाच्च निवेशयेत् । 
छकुग्याच्जागरमन्नापि दानमच्र निबोधत ॥ 
सौभाग्यरससम्भतो यतोयं लवणो रख: 
तदात्मकत्वेन च मां पाहि पापान्नरगोत्तम ॥ 

असनादन्नरसा; सव्र नोत्कटा लवणं विना, 

भियश्च शिवयोनिद्ं तसात् शान्तिपरदो भव॥ 
विष्णुदेह ससु टभूतं यस्ादारोग्यवहं नम् । 
तस्मात् पञ्तसू्पेण पाड्डि संसारसागरात् ॥ 
च्नेन विधिना यस्तु ददाल्लवणपगयेतम् । 

उमालोके षेत् कल्पं ततो याति परां गतिम्॥* 
इति माद्य ॐ अध्यायः ॥ 

लवणागिजं, कौ, ( लवयाग्धौ लवणससुदरे जायते 
इति। जन्+ड;।) खासुद्रलवशम्। इति 
राजनिषेग्टः ॥ 

लबणारजं, ज्ञौ, लोयारच्ारः। 

निरः ॥ 

लवणो त्तमं, कौ, ( लवणेषु उत्तमम् । ) रेन्यवम् । 
इति रन्रमाला४ 

लवणोत्थं, कौ. (लवणदुत्तिङतौति। उत् + स्था + 
क; । ) लोणारच्चारः;। इति राजनिषंश्टः ॥ 

खवणोदः, प, ( लवणं उदकं यस्यम। उत्तरपदस्य 

चेद्यदकस्छोदादेध्रः। ) शलवणखसद्ः। इय 
मरः ॥ 

लवनं, जौ, (ल् + भावै ल्युट् ।) हेदनम्। इय 
मर; ॥ 

लवन, स्तौ, फएलटच्चविश्रोषः । सोना इतिभाषा॥ 

तत्पथावः । सौद्मना २ अग्िमा३। इति 

प्रान्दष्वह्िका ॥ 

लवलौ, सनौ, ( लवं लेशं लातौति। ला+कः। 

गौरादित्वात् ङीष् । ) फलटचविश्रोषः । 
नोयाडि दति भाषा। तत्राय; । सगन्ध 

दति राज- 

लशुनं 
सलार श्रन्दुः३ कोमलवल्कला४। इति 

राजनि्धंग्ट;॥ तस्य फलगुणा;। इदयत्वम् । 
स॒गन्धित्वम् । कफवातनाश्ितखख। इति राज- 

वक्ञभः ॥ 
“लवलोफलमखार्शोवातपित्तदइरं लघु ॥» 

दति केचित् ॥ 
( यया, राजैन्द्रकशंपूरे । 8७ । 
^छ्त्वा वैलापुलिनलवलौपल्नवग्रासगोदटं 

दिद्खातङ्गाः सममथ सरिन्नाथपाथः 

पिबन्ति ॥") 
लवाकः, पु, (लवाथे देदनाथं अकतीति। अक + 
अच । ) ेदनद्रयम् । इद्यणादिकोषः 

लवाणकः, पु, ( लयतेएनेनेति। ल + “चअाण्को 

लधशिन्धिध्ाम्भ्यः।” उणा०३। उ्३। इति 

अणक; ) दाचादिः। इदयुणादिकोषः 
लवि, चि, ( लूयतेभ्नेनेति । ल् + “च्च द्; ।* 

उणा० 8। १३८ इति इः!) द्िड्रः। 
ष्युणाद्कोषः ॥ 

लविचं, क्तौ, ( ल्यतेभनेनेति। ल् + “अत्िलूध- 

खखनसद्धचर इच्रः।” ३। २८१८७ इति 

इचः!) दाचम् । इव्यमरः;॥ 

लश, क शिख्पयोगे। इति कविकल्यदुमः॥ (चुरा०- 
पर°-अकण्सेट ।) क, लाशयति कुशलो 
श्ये शिख्पं युनक्तौ्ययेः। इति दुर्गादासः 

सश, कौ, ( अश्यते सन्यते इति । अश् + 
“अश्रलेश्र च |” उणा० ३।५० इति मन् । 

लशादेशच्च धातोः।) रसुनः। तत्पायः । 
महौषधम् २ गज्लन;ः३ अरिष्टः 8 महा- 
कन्द; ५ रसोनकः ६ । इत्यमरः ॥ रसोनः 9 
च्ञेच्छकन्दः ८ भूतप्नः ६ उयगन्ध; १०। स्य 
गुणा;। खअख्बरसेन ऊनत्वम् | गुरुत्वम् । 
उष्णत्वम् । कफवातनाशित्वम् । अश्ुचित्वम् । 

क्रिमिद्धव्रोगश्योफघ्नत्वम् । रसायनत्वश् ! इति 
राजनिषेणटः ॥ # ॥ अपि च। 
«लगुनस्तु रसोनः स्याद् गन्धो म्टौषधम् । 
अरिष्टो ष्लच्छकन्दश्च यवनेष्टो रसोनकः ॥ 
यदाटतं वेनतेयो जहार सुरसत्तमात् । 
तदा ततोभ्पतडिन्धः सृरसोनो?पतद्धुवि ॥ 
अखभिदय रसर्यक्तो रसेनाग्बेन वल्निंतः । 

तस्नादसान इृ्यक्तो दयथाणां गुखवैदिभिः 
कटुकश्चापि स्दलेषु तिक्तः पन्य संस्थित; । 
नाले कषाय उदिष्टो नालाय लवणः खतः ॥ 
बौजेतु मधुरः प्रोक्तो रसखछटू गुणवेदिभिः । 
रसोनो "चणो उष्यो ल्िग्धोष्यः पाचनः 

खर; ॥ 

रसे पाके च कटुकस्तौ चणो मधुरको मतः। 
भणखन्धानल्लत् कणो गुरुः पित्ताखटहिदः; । 

बलवरंकरो मेधाितो नेयो रसायनः ॥ 
द्रोगजौणेज्वरकुचिश्रल" 

विबन्वगुद्पारु चिकासशोफान् । 
दुर्मामङुष्टानलसादनन्तु- 
समौरण््वासकफांश्च इन्ति। 



लसा 

सदां मांसं तथान्श्च दितं लश्ुनसेविनाम् ॥ 

आअयाममातपं रोषमतिनौरं प्रयो गुडम्, 

रसोनमश्रन् एुरषस्त्यलेदेतन्निरन्तरम् ॥* 

दति भावप्रकाशः ॥\ #॥ 
च्न्धश्च । 

<लशुनः चारमधुरः क्छ इष्यो गुरुः खरः । 
भखसन्धानछद्वर्यो रक्त पित्तपरदूषणः ॥* 

इति राजवल्लभः ॥ 

(तधाचास्य गुखादिषिषयो यधा,-- 

<कड्ून्बवौर््यो लश्मनो दितञ्च 

च्लिग्धो गुरु; खाद्रसोभ्य व्यः । 
इद्वस्य मेधाख्वर वयं चच्चु- 

भँ माख्िखन्धानकरः सुतौच्छयः ॥ 
ग्रोगजौणंज्वरङुच्ति्रूल- 

प्रमेहडिक्तारु चिगुद्छ प्रो फान् । 
इुर्मामकृषानलमान्यजन्तु- 

खमौरणं ्ासकफाच्निदन्ति ॥* 

इति इारौते कल्पस्थाने ठतौयाध्याये ॥ 

%प्रौलवातद्दिमदग्धतन्नां 

स्तव्धसुखङ्घटिलययितास्याम् ॥ 

भेषजस्य पवनोपदतानां 

वच्छते विधिरतो लशुनस्य ॥* 
न्रौ लयेक्षशुनं श्रौते वसन्तेएपि कफोखखशः । 
चछनोदयेफपि वाताः उदा वा यौद्मलौलया ४ 

इति वागभटे उत्तर स्थाने ३६ अध्यायः ॥ 

^ क्रिमिङ्ुरकिलासन्नो वातन्नो गुद्धनाशनः । 
च्िग्धश्ोष्यखच टव्यश्च लशुनः कटुको गुरः ५“ 

इति चरके उच्रस्थाने २७ अध्यायः ॥ } 

लभूनः, पै. ( रसेन ऊनः रस्य लत्वम् ! एषो- 
दरादित्वात् खस्य श; अकारलोपञ्च।) लशुनः । 
इति श्रन्दरन्नावलौ ॥ 

खघ, क शिण्ययोगे। इति कविकश्यदुमः॥ 

( चुरा०-पर०-अक०-सेट्ः।) क, लाषयति 

ज्श्रलो ठे शिल्पं युगक्तोव्यवेः। इति दुर्गा- 
ङासः॥ 

खघ. ज सुदि) इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- 
उभ°-सखक०-सेट् । }) ज, सति लषते । इति 
इर्गादाखः ॥ 

खघ, यभस्यद्धि) ति कविकस्यदरमः॥ { दिवा०- 
उभ०-खक्ष०-छेट् । ) यभ, लब्यति कष्यते । 
ति दुमांदाखः ॥ 

खब्वः, ध, ( लाषयति दे शिण्यं बुभक्तौति। 
खध् +“ स-अनिष्टव्वरिव्येति ।” उखथा० १।१५३। 
इति वनृपद्ययेन साघ्ुः। ) नक्तकः) ष्टु 
णादिकोषः॥ 

स, द्विषि । क्रौड । इति कविकल्यदुसः॥ (भ्वा०- 
पर०-अकण०-खेट् । ) कसति । इति टर्गादाखः ॥ 

लख, क शिल्पयोगे। इति कविकच्यहुमः॥ (चुदा०- 
पर०-वअक>मेट्।) क, जासयति कुश्रको 

ग्रे शष्पं ब॒नक्तौ्य्ं; । इति दुर्गादावः ॥ 
कसा, श्छौ, ( लखतौति। लस् +अच्) 

रद्रा एति हारावली! ६३॥ 
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सलाच्तणि 

लसिका, चौ, ( लसतौति । लस् + अच्च । ततः 
कन् ततष्टापि अत इत्वम् ।} लाला यथा,- 

५लालायां पिच्छला खाता लसिका लासिका 

तथा ॥> 

शति शब्दचन्द्रिका ॥ 

लसौका, च्ल. इत्तुरस,। तवड्मांसमध्यगरसः। 

ति केचित् ॥ (यथा ^“लश्तौका उदक- 
विद्धेष;। यथाह चरकः यत्त॒ मांसत्वमन्तरे 

उदकं तल्लसौका शब्दः लभ्ते ।” इति बिजय- 

रल्ितज्लतप्रनेद्रोगयास्याने ॥ 

५यत्त व्वगन्तरे व्रशगतं लसौकाग्रब्द' लभते ।” 

इति चरके शारौरस्थाने सप्रमेण्ध्याये॥) 

लसृज, ई ओट त्रौडे) इति कविकसर्पदुमः॥ 
( भ्वा०-अल्मर-अक०-सेट्। जिष्टायामनिट्.। ) 

किंपि संयोगादिलोपे लक्। ईच, लम्रः। ड, 
लष्जते । इति दुर्गादासः ॥ 

लसतः, चि, विष्टः । क्रौड्तः । शिस्पयुक्त; । लस- 
धातोः क्तप्रद्ययेन निष्यन्नः। इति लस्तकशब्द- 
युत्पत्तौ भरतञ्च ॥ 

लखनकः, पु, घलुषो मध्यभागः । इत्यमरः ॥ 

लस्तकौ, [न्] पु, ( लस्तकोटख्यस्यति । लस्तक + 
इ्निः।) धनुः! इति शब्दमाला ॥ 

लहरिः, } स्तौ, मद्धातरङ्गः। तत्पायः, 
लरौ, उष्लोलः ₹ कल्लोलः; ३) एति हदेम- 

चच; शब्दरद्नावली च॥ ( यथा, अथा- 

शखप्त्म्ाम् । ६१४। 

सरित इव यस्य गेडे खुष्यन्ति विशालः 

मोच्रजा नाथः;। 
्ाराखेव ख ष्यति जलभिधिलरिषु चलद् 

द्व ४) 

क्ता, ल यद्धे) एति कविकल्पदुम; ॥ ( खदा०- 

पर*-सक०-अनिट् । ) ख, लाति। यदहो यदह 
यम् । इति दुगांदाखः॥ 

ला, सौ, मणम् । दानम्। इतिमेदिनौ। ले, १६ 

लाक्तकौ, खो, सौता । यथा,-- 

^साघवते इयं सोता इारकंश्यस्य रक्मिशो। 
विष्णोभ्बतारमाचस्य लच्छौया कमलालया ॥ 

बाराणस्यां विश्चालाच्चौ विमला पृरुषोत्तमे। 
वङुष्छं तु महालष्दयि राधा इन्द्वने वने ॥ 
खचश्ः कमला दास्यो ब्रह्या; खा लाशच्चकौ 

मता । 

श्वं ए्तसष्खाणामोशरो राधिकाधिका ॥* 
इति पाद्रोतच्तरखर्छ ५५ अध्यायः ॥ 

लाक्षणिकः, प, लच्चणया प्रतिपाद्कः। इति 

चाष्िद्यदपरणम् । 
लाच्णिक्रतलम् । इति सारमञ्जरौ ॥ (यया, 

विभक्तितत््वाथेवादे । 
^श्रक्तो लाचखिको रूप्नो ् ोगरूएख यौगिकः । 
कन्चित् यौगिकनूएच शन्दः षो निगदे ।” 
(ल्त जमधौते वेद वा । ल्य + ̂ कतूकथादि- 
खत्रान्तात् ठक् ।” 8।२।६०। इति ठक्। 
लचचयाभिते, चि\ ) 

लच्तणात्मकव्रत्तिमतपष्टत्वं | , 

(+ 
लाच्तात 

लाक्ता, स्तो, ( लच्छये? नयेति । ल्ल +^गुरोश्च 
लः । ” ३।६।१९३ ¦ इति चख; । टाप् 1 यहा, 

“बाङ्लकात् राजतेरपि खः ¦ कपिलिकादिल्वात् 

वा लत्वम् ।* इलयन्च्चल; । २। ६२) ) रक्त- 
वणेडत्तनियांसविद्धेषः। लाद्धा इति भाषा ॥ 
सत्पथायः । राच्च २ जतु वातः ४ अलक्तः ५ 

इमामयः ६ । इयमरः; \ खदिरिका 9रक्तास 

रङ्गमाता६ प्रलङ्कव) १० क्रिमिद्ा २१ दम 

याधिः १२ अलक्तकः १३ पलाशो १४ सुद्धि 

१५ दौपिः १६ जन्तुका२७ गन्धमादिनी ९८ 

नौला १६ डवरसा २० पित्तारि; २१) अस्या 
गुणाः । कटुत्वम् । तिक्तत्वम् ! कंषायत्वम् । 

स््मपित्ताकसिशोफविषरक्तविषमच्वरनाशित्वष्ब । 
इति राजनिषेरटः ॥ भखविसपेत्वग् दो षनाश्- 
त्वम् । बल्यश्च । इति राजवल्लभः} अपि च। 

“लाच्ता वश्यां हिमा बल्या छिग्धाश्व तुवरा 
लघुः । 

अनुष्णा कफ़पित्ताखह्िकाकासच्वरप्रएत् ॥ 

ब्रणोरःच्तवोखपेकमिङुडगदापद्ा । 
अलक्तको गुरो स्त दश्ेषाहयञ्चनाश्नः +” 

द्रति भावप्रकाशः + 

( शतथच्रौ । शेवतो । गुलावद्तिच। तत् 

पथयो यथः. 
“शतपच्चौ तरुर्य क्तः कथिका चारकेश्ररः । 

महाकृमारौ गन्वाघ्या लात्ता छरष्छाति- 
मङ्गला ॥> 

ति भावप्रकाश्स् पून्वखख्छ प्रथमे भागे) 
लात्तातकः, पु, { लाच्तोत्पादकस्तरः । } प्रलाश- 

ठत्तः। ईति शब्दमाखा॥ ( पलाश्न्दछस्य 
विश्रेष ्ेयः५) 

लाचतातेलं कौ, ( लाश्तादिभिः पक्ष तैलम् ।) 
पक्षतेलविद्येषः; । लाचादितेलमिति स्यातम् । 
तदूदिविधं खल्पं इच । यथाक्रमं तव््रकारं 
तदूगुणष्चा । 
^लाद्दाद्ररिदामन्ञिटाकल्छेसतेलं विपाश्चितम् 
सदूशुेनारनालेन दाडइशौतज्वरापद्दम् ॥* 

इति खर्प ला्तातेलम् ॥ 
हहट्यया,-- 
^लान्चारसाएके प्रथं तलस्य विपचेद्धिषक् । 
मख्वापूकखमायुक्तं पिदा चात्र समःवपेत् ॥ 
श्तपएष्यां इरिद्ाश्च न्वे क्षं हरेणकाम् । 
कटुकां मकां रा्ाभश्वगन्वा्च दाद् # 8, 
शस्तक्रं चन्दनष्छेव एथगच्चसमानकः । 
द्रथेरेसेश्च तत॒ सिहं अभ्यङ्गान्मासताप्म् ॥ 
विषमाण्यान् च्वरान् सन्यागान्धेव प्रशमं 

नयेत् ॥ 

कासं ्राखं प्रतिश्यायं कष रौगेन्यगौर म् # 
चिकष्टष्टयद्धं शूलं गाचाशां स्फुटनन्तथा । 
प्रापालच्छौप्र्मनं पव्यहनिवारथम् । 
श्वभ्यां निभ्मितं सभ्यक् सलं लाचादिकं 

मदत् ६ 

इति ट ल्लाचामिलम् । १सि सुखबोधः ॥ 



लाङ्गल 

लाक्चाप्रसादः, पु, ( लाच्ताया; प्रसादो ण्त् |) 

पङ्िकालोत्रः। इति राजनिधंश्टः ॥ 
लाच्ाप्रसादनः, पु, ( लाका प्रसादयतौति। प्र+ 

खट् +णिच् + च्य; । ) रक्तलोधः। ततुपायः। 

कुक २ पड्िका ३ पटो । इदयमरः। 

( तथास्य पायः । 

%हितौयः पट्िकालोधः कसक: स्थलवल्कलः । 

जोर्णपच्ो ठदत्पचः पडो लात्चाप्रसादनः॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूव्खश्डे प्रथमे भागे \) 

लाच्चटरच्चः, पु, ( लच्चोत्मादको उत्तः) 

कोशाख्रः। इति राजनिषेरटः; ॥ पलाशठच्चः। 
इति हारावलौ ॥ 

शाख, ऋ शोषालमधंयोः। इति कविकल्पदुम; ॥ 
( भ्वा०-पर०-अक०-सेट् । ) ऋ, अललाखत् । 

इति दुर्गादासः ॥ 
लाव, ऋड शक्तौ | इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- 

चअल्म०-अक०-सेट् ।) ऋ, अललाघत् । ड, 

लाषते । शक्ति; सामण्येम् । इति दुर्गादासः ॥ 
लाघवं, कौ, ( लघोभावः कम्मे वा। लघु +“^दग- 

म्ताच्चं लघुपून्ात् }* ५।१।१६१। इति 

अण् ।) आरोग्यम् । इति राजनि्षण्ट; \ लघु 
तम्! लघोभांव इर्ये श्यप्र्ययेन निष्यत्नम् ॥ 
( ग्रौत्रत्म् । वथा, मङाभारते ।५।१८३।७। 

“तासां रपं भारत नोत शक्वं 

तेचस्वित्वात् लाघवाधेव वक्तुम् ॥» 
चअर्पत्वम् । यथा, माकंष्डेये । ४१ । १७। 
“अक्रोधो गुरुशुश्रूषा श्रौ चमा हारलाघवम् । 
निखस्छाध्याय इयते नियमा; पश्च कौर्तिताः ॥* 
सेयम् । यथा, कुमारे । २। २३ । 

५यमोभ्पि विलिखन् भूमिं दख्डनास्तमितत्विषा । 
कुरुते7सिब्रमोचेएपि निाखालातलाघवम् ॥) 

लाङ्गलं, लौ, (लङ्गतौति। लगि गतौ +बाहु- 
लकात् कलच् । ठद्िश्चधातोः। इति उखादि- 

इत्तौ उच्नुलदत्त; । ९ । १०८ । ) स्लमामस्यात- 
भूमिकषेययन््रम् । तत््थायः । इलम् ९ गोदा- 
रणम् सौरः 8। इव्यमरः॥ इलः ५ दालम् 

छाल; 9 शौर; <=। इति भरतः ॥ ( यथा, 
वाजसनेयसंदितायाम् 1 ९२। ७१। 

“लाङ्गलं पबौरवतृसुशेवद्सोमपित्सर ॥* ) 

लिङ्ग;। इति चिकाखडग्चेषः॥ पुष्यबिश्नेषः। 
लालः । एददास । इति मेदिनौ । के,१२८॥ 

लाङ्गलग्रहः, पु, छषकः। लाङ्गलं ज्ञाति य 
इव्यय अनृप्र्ययेन निष्यन्न; । (“ग्रत्तिलाङ्गला- 
कुशयश्तिमरषटवटौघनुःषठ यद्ेरुपसंस्या- 

नम् ।*३। २।६। इयस्य वार्तिकोक्या अच् ॥) 
लाङ्गलचक्र, क्तौ, ( लाङ्गलाकारं चक्रम्! ) छषि- 

कम्मेणि शुभाशुभगणन इलाकारचक्रविश्येषः। 
यथा । अथ लाङ्गलचक्रं खरोदये। 
“लाङ्गलं दण्डिकायुपयोक्रदयखमन्वितम् । 
इख्छिकादि लिखेत् भानि दिनैश्ाक्रान्तमादितवः॥ 

दण्छिकादलयूपानां हिदिस्थाने चिकं चिकम् । 

योक्रयोच चिक्ेव मध्ये पञ्चायङे हिकम् ॥ 

२१४ 
लाङ्गली 

दण्डस्य च गवां हानियंपस्य सख्ामिनो भयम् । 

लच्छौल[ङ्गलयोफ़र स्यात् चेत्रारम्भदिनकच्तैके ॥* 
इति च्योतिस्तच्छम् । 
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लाङ्गलदण्डः, पु, ( लाङ्गलस्य दष; । ) लाङ्गल 
मध्यस्थकाष्टम्। लाङ्गलेर ईश इति भाषा। 
तत्पश्चायः। देशा २। द्यमरः॥ ईषा ३। 

इति श्रब्दरत्रावलो॥ 
लाङ्गलपडइतिः, सनौ, (लाङ्गलस्य पदति; ।) लाङ्गल- 

रेखा । सिराल शति भाषा। तत््रथायः। 

श्नोता२८। इयमरः ॥ सीता) इति शब्द् 
रब्रावलौ ॥ 

लाङ्गलिकः, पु, ( लाङ्गलवत् अआक्ततिरस्त्यस्येति । 

लाङ्गल+ठन् । ) स्थावरविषमेदः) इति डेम- 
च्चन्द्र; ॥ 

लाङ्गलिका, स्तौ ,(लाङ्गलमिवाकारोगख्यस्या इति। 
लाङ्गल-+ठन् । टाप् । ) लाङ्गलोदश्च; । इति 
श्ब्दरन्नावलो॥ (यथा, गारुड १६२ अध्याये । 
“सुद्रलाङ्गलिकामलं दिष्जलस्य तयैव च। 
तेन ब्रणसुखं लिप्रं शल्यो निःखरति चणात् ॥*) 

लाङ्गलिकौ, स्तौ, ( लाङ्गल + ठन् । डौष ।) ठच्च- 
विश्येषः। लाङ्गलिया इति षिषलाङ्गलिया इति 

च भाषा। तत्पायः! अद्िश्रिखा२। 

इतमरः ॥ अस्िच्वाल! ३ लाङ्गलिका 8 

लाङ्गलो५। इति शन्दरन्रावलो॥ गरी ९ 
दौप्ता ७ इलिमौ < गभंवातिनौ ६ अमि- 
जिह्ा १० इन््रपुष्या ११ अखिसुखौ १२ बद्ध 

खा १३ । इति रन्रमाला ॥ अस्या गुखः । 

जुषटदुश्व्रणनाशित्वम् । इति राजवल्लभः ॥ 

राजनिषेण्टोक्तयुखपगायाः कलिकारौशब्दे 
उद्या; ॥ 

लाङ्गलो, [न्] पै, ( लाङ्गलमस्यस्येति । लाङ्गल + 
इनि;।) बलराम;। इति शब्दरन्रावलौ॥ 
( यथा, रिव । ३८ । ३८। 
“ख्यापयित्वा पिलद्वारि यदून् लाङ्गलिनगा सद्। 
पाङ्गेघन्वा विलस्यन्तु जाम्बवन्तं ददं इ ४” ) 
नारिकेल; । इव्यमरः ॥ (वथा, 

“नारिकेलो इएपलो लाङ्गलौ कूच शौषैकः'। 
नुङ्गस्छन्धषरलख्चेव टयराजः सदाफलः ॥” 
इति भावप्रकाश्स्य पून्नेखद्े प्रथमे भागे ॥) 

खपेः। इति श्रन्द चन्द्रिका + ( लाङ्गलविध्थिरे, 
चि। यधा, रामाथथे। २। ३२। ३० । 

लाज 

^तच्रासौत् पिङ्गलो गाग्यंख्िजटो नाम तरे हिणः । 
चतटत्तिवेने निव्यं फालकुट्ाललाङ्गलौ \* 

तया, महाभारते । १। २२२ । ५३। 

“रामः पाणियदणिकं ददौ पार्थाय लाङ्गली ॥४ 
च्छियां ड्ौष् । नदौविशेषः। यथा, माकंख्छेये । 
५७ २६। 

“लाङ्गलिनौ वंशकरा महन प्रभवाः श्छताः ॥५) 
लाङ्गलौ, च्छो, ( लाङ्गलाकारोटखत्यस्या इति । 

लाङ्गल +अच् । रोष ।) लाङ्गलाकारपुष्य- 
जलजश्चाकविश्रेषः। कंचङ्ा इति भाषा। 
सत्पथावः। शारदौ र तोयपिष्यलौ इ शङला- 
द्नौ8। इव्मरः॥ जलात्तौ ५ जलपिप्यलिः 
६। इति शब्द्रतावलौ॥ पित्तला ७ श्यामा- 
दिनौ < मद्छगन्धा ६. । इति जटाधर; ॥ कलि- 
कारौर०। इति राजनिषैरटः ॥ (श्रालपयौं । 
तत्मथायो यथा, 

“दिर; विदारिगन्धा च शलपर्यंस्तमव्यपि । 
लाङ्गलौ कलसी चेवक्रोुएच्छा गु्धा मता ॥ 

दति गारुड २०८ अध्यायः ॥ ) 
लाङ्गलं, क्तौ, पुच्छम् । इव्यमरटौकाखारसुन्दरी ॥ 
लाङ्गूलं, कलौ, (लङ्ग + “खनिंषिङ्ञाद्िभ्य ऊरो- 
लौ ।” उणा० 8।६०। एति ऊच । 
वाङ्लकात् टि । ) पशुपश्चादर्तिलम्बमान- 
लोमास्रावयवविद्रोषः। ल्याज इति भाषा। 
तत््मायः; । पुच्छम् २ लम ३ वालदस्तः 8 
बालधिः ५। इन्यमरः ॥ लङ्खलम् ई लाङ्गलम् 9 
लुलामः = अवालः ६ । इति शब्दरनावलौ ॥ ` 
लङ्ज; १० पिच्छः ११ बालः; ९२ । इति जटा- 

घर; ॥ ( यथा, कुमारे । ५. । १९३। 
“लाङ्गुलविच्चेपविस - 

रितस्ततश्चन्रमरोचविगौरै; । 
`यस्या्ेयुक्तं गिरिराजश्न्द" 
शुगन्ति वालव्यजने श्चमथः ॥” ) 

गोलाङ्गलजलमाहालयय वचा,-- 
“लाङ्गलेनोहुतं लोयं खुं रह्ञाति यो नरः। 
समतौधेषलं प्राप्य सव्वेपापैः प्रसच्यते ॥* | 

इति वाराहपराशम्॥ 
शेफः । इति मेदिनौ । ले,१२७॥ कभूलः । एति 
सिद्वान्तकौदयातणादिटत्तिः ॥ 

लाङ्गलिका, च्वौ; ( लाङ्गुलालतिर खस्था इति । 
साङ्कल् +ठन् ।) त्रिपर्णी । इति राज- 
निषे; ॥ 

लाङ्गलौ, [न् ] पु, ( प्रश्र्तं लाङ्गुलमसधस्ेति । 
लाङ्गल + इनिः।) वानर; । इति शब्द चन्दिका ॥ 
ऋषभनामौवघम् । एति राजनि णटः ॥ 

ला, ईइ लच्छणि । इति कविकश्यहुमः; ॥ ( ा०- 
पर०-सखक०-सेट् । ) इ, लाज्छयते। लाञ्छति । 
इति दुर्गादाषः॥ 

लाज, भतुखने। भर्गै। इति कविकश्पहमः ॥ 
{ भ्वा०-पर०-सक०-सेट् । ) लाजति ॥ 

लाज, इ भतु ने । भगे । इति कविकख्यहुमः ॥ 
( भ्वा०-पर०-खकण्विट्।) डौ दितौय- 

तौ + ॐ 9" 
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खरिणौ। लाजति। इ, लाञ्चते। भतखन 
शव दौश्खित् प्रते। भर्गो भव्नेनम्। इति 

` दुर्गादासः ॥ 

लाजं, कौ, ( लाञ् +अच्) ) उषोरम्। इति 

मेदिनौ। चे, १५ ॥ (श्ट्घान्धम् । खद इति 

भाषा ॥ 

“वेषां स्युस्तख्डलास्तानि धान्यानि सतु- 
घाणि च। 

््टानि स्फुटितान्याडलालानौति मनौषिणः 
लाजाः स्यमधुराः श्रौता लघवो दौपनाच्ते॥ 
स्वस्पम्डचमला रूच्ा बल्याः पित्तकफच्छछिदः। 

दपतौसारदादहाखमेहमेरस्तषापडाः ॥* 
इति भावप्रकाश्स्य पूनरखर्डे प्रथमे भागे ।) 

लाजः, पु. ( लाज् + अच्च ! ) खाद्रतख्डलः । दति 

मेदिनो । छे, १५५ 
लाजा, स्तौ, अच्चतम्। इति मेदिनौ। जे, १५॥ 

( यथा, सुश्चुते। ४।१६॥। 

^ त्तकं शरकंरालाजामधुकेः सारिवा- 
यतेः ५) 

सालाः, पु भूनि, ( लान्नान्तेयेतेि। लाज्+ 
च्च । ) श्ट्धान्धम् । लाचोया इति खद इति 
च भाषा । ( वथा, रामायणे । २1 ४३।१३। 

“कदा प्राखिखदखाणि राजमार्गे ममाल्जौ । 
साचेरवकरिष्यन्ति प्रविश्न्तावरिन्दमौ ॥”) 
तत्पायः । अत्तम् २। दव्यमरः; ।२।६।४७ ४ 

कजा र अच्तता;ः8। इति भरतः॥ अस्य 

गुणाः! टष्याच्छदपतौसारप्रमेहमेदःकफनएशि- 
तलम्। काखपित्तोपशमनत्वम् । अख्िकारित्वम्। 

लघुत्वम् । शौतलत्व्च । अस्य मखगुखा; । 
चअग्िकारितलम्। दाहढष्याज्वरातौसारनाशि- 
तम् । अग्रषदोषामपाचनत्वच्च ॥ तस्य पेया- 
गुणाः । चामकणष्डस्य अमन्नतम् । चुवाटठरव्णा- 

म्ानिदोग्छङचि रोमनाश्रिवश् । इति राच- 
वक्लभः; 1 #\ अपिच । 

५ख्ते च ब्रोदयो श्टटास्ते लाजा दति 
संजिता; । 

यवाद्थख ये श्टास्ते धाना; पररिकौ्चिता; ॥ 
लाजा यवधानाश्च तपेणा; पित्तना्नाः। 

मोधूमयावनालोल्या; किखिड्व्याख दौपना; 

ङष्छातौखारश्मनो धातुश्राम्यकरः; परः । 
मन्दा्िविषमासोनां बालख्यविरयोषिताम् । 
देयञ् सुकुमाराणां लाजमण्डः; सुसंस्कतः 

षति रालनिधर्टः॥#॥ 

तस्य शुखेगुखाः 
द्ाचदाड्मिखनव्नरणग्डदिताभ्बसग्रकर्म् । 

खाजचयथं समध्वाव्यं सन्तपेणसुदाद्धतम् ॥ 

लालच ाच्तादिजलशकरामध्वाच्यसद्ित 

तपेणसक्तमिव्यधेः । लाजश्क्तगुया ख गुखमरन्ये । 
“सालानां शक्तवः चौद्रसितायुक्ता पिगरेषतः 
 छदेपतीसारढड् दाइविषश् का च्वरापदाः 1» 
वरकच्च। 

“वच्च तपेयनेवादौ प्रेव लाजशकतुभिः । 

२९४५ 

लालनं 
ज्वरापैः पलरसे्ु तं समधुकंरम् ॥» 

इति भावप्रकाशः ॥ 

लाञ्छनं कौ, ( लाच्छ + च्युट् । ) नाम । चिद्धम्। 

इति मेदिनौ। ने, ९२१ ॥ (यया, कुमारे। 

ॐ । ३५ । 

“दिवापि जिषटुगतमसौचिभाखा 

बालादनाविष्कतलाज्छनेन । 

चन््रेय नित्यं प्रतिभिन्नमौके; 
चडामणेः कि ग्रहणं हरस्य ॥* ) 

लाज्छनः, प, ( लज्छतोति। लाज्छ+-लयः।) 

रागौधान्यम् । इति राजनिषण्टः॥ कश्वित् 
पुस्तके लाज्छनोति च पाठः ॥ 

लाटः, पु, देशान्तरम् । (यथा, कथासरित्धागरे । 
अ= | १६१६. । 

“ददौ तस्ते सपुचचाय प्रौद्या बौरवराय च । 
लाटदेशरे ततो राच्यं स कर्णाटयुे वृपः ॥”) 
वस्त्रम् । इति मेदिनौ । ॐ, २८७१ जोयेभूष- 
णादि। दति शब्दरन्नावलौ ॥ 

लाड, त् कच्ेपे। इति कविकल्पदुम; ॥ ( अदन्त- 
चुरा० पर०-सक०-सेट् । ) लाडङयति अल- 

लादड्त् । इति दुर्गादासः ॥ 
लापः, पु, कथनम् । लपरधातोभवि षम् प्र्ययेन 

निष्यन्नम् ॥ 

लां, चि, ( लप्यते इति । लप् + णयत् । ) कथ- 

नौयम् । लपध्ातोः कम्मेणि व्यय्प्रत्ययेन 
निष्यन्रम् । इति सुग्धवोधयाकरणम् ॥ 

सामः, पु, ( लभ+- चम् करये! ) सलधमाद्धिकं 

वाखिच्यो पाव्नितं घनम् । ततुपग्धायः। पलम् ९। 
इयमरभरतो ॥ वभ्यम् ३ इद्धि; 8। दति 
छन्दरननावलौ + (वथा, रामाये; २। 

२२. । २२ । 

«सुखदुःखे भवक्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ । 
यच्च किञ्वित्तयाभूतं नह देवस्य कम्मे तत् ॥*) 
प्राधिः। इति लभधावधेदथंनात् ॥ ( सप्न- 
धम्म वित्तागमेषु अन्धतमः। यथा, मजु; । १०। 
११५ ॥ 
“सप्र वित्तागमा घमा दायो ल्यभः कयो जयः। 
प्रयोग; कम्भयोगख् सत॒प्रतियद् णव चच ।» ) 

खाभ्यं, जौ, ( लम्+ ण्यत् । ) खाभः। इति 
रब्दरनराबलौ ॥ 

लामच्जकं, लौ, बौरणण्धलम् । इव्मरः;॥ अस्य 
पथायगुखादुशरौरशव्दे ब्ररयौ। उश्रौरवत्- 
परौतच्छविद्टणविश्येषः। तत्पायः। सना 
खम् २ अन्टणालम् इ लवम् 8 लघु ५ इशिकाः 

पथिकम् ९ श्रौघरम् 9 दौषेच्धलम् = जला- 
श्यम् ६ । अस्य गुणा; । दिमलम् । वतिक्त- 

त्वम्। वातपित्तटड़दाषश्रमनचछातिरक्त- 
च्व रापडत्वश्च । इति राज निषेणट; ॥ 

खालनं, क्तौ, ( लल् + णिच् + स्युट् । ) अव्यन्त- 
खेहकारयम् । भ्रमप्रमनकवालकाद्रणम् । 
लोचाग इति भाषा) लड कोपे उपसेव 

इङ अल्वन्तपालनम्। क, लालधेत् पश्च दर्षाणि 

लालामे 
एच्तमभिति अत्र डलयोरेकत्वाक्लत्म् । दति 

कविकल्पदुमटौकायां दुर्गादासः ॥ तथा हि । 
“लालने बदवो दोषास्ताडने बदवो गुणः । 

तसात् पच्च श्रिष्यख ताडयेन्न तु लालयेत् ५५ 

अपि च। 

“लालयेत् पञ्च वर्षाणि दएरवध{णि ताडयेत् । 

प्राप्ते तु षोडशे वे एुचं भिचवदा चरेत् \” 
इति चाख्क्यश्चतकम् ॥ 

लालसा, पु च्ौ, (लस् +यड्। तत; “अप्रत्य 

यात् ।*३।३।१०२। इति अः; । टाप् ।) मद्ाभि- 

लासः । दद्मरः ॥ आौतद्क्चम्। याचना 
इति मेदिनौ। से, ३४ । दोहदम् । वथा,- 
“दोहदं दौड दं अरहा लालसा खतिमासि तु !* 

- इति हेमचन्धः 8 

शोल; । इति नानार्थे ख रव + ( लोुपे, चि । 
इति यादव; ॥ यथा, माचे। 8 ।&। 

छायां निलस्त्रौ चटलालसार्नां 

मदेन किञ्ित् चटुलालसानाम्। 

कुाणसुत्पिञ्चरजातपचरे- 

विदङ्गमानां जलजातपच्र; ॥ 

तथा च कुमारे । 9 । ५६। 

“तस्िन् सुत्तं परबुन्दसैणा- 
मौश्ानखन्दंनलालसानाम् ॥* ) 

लालसीकं, कौ, पिच्छलम् । इति श्न्दरन्रावली ॥ 

लाला, च्छो, ( लल् + ष्व् + अच् । टाप्!) 

सुखभवजलम् । लाल इति भाषा । तत्पथायः। 

णिका स्यन्दनो रे) इव्यमरः॥ दाविका8 
खणौका५। इति श्ब्दरनावलो॥ सुख 

खावः;। इति राजनिर्षण्; ॥ ( यथा, सशरते । 
४।२२। 
«दौ नच्छेदात् भवेच्छोषो लालानिद्राथम- 

स्तम: ॥”) 

सालाटिकः, रि, ( ललाटं पश्यतीवि। ललाट + 

“खंज्चायां ललाटङ्कटौ पश्यति ।” ४।४।४९ । 
इति ठक् । दूरेख्ित्वा प्रभोलेलाटं पष्ठति न 
त॒ कार्मेषूपतिष्त दधेः । ) प्भोर्भाणदश्यौ ॥ 
काथाचमः। इवमरः॥ यः सेवकः कोध- 
प्रसादचिद्धन्नानाय प्रभोलेलाटमेव पश्यति। यच्च 

प्रभो; कार्थे"चमोगरक्तच्लौ लालाटिकौ पूभ- 
बत् ष्णिकः । केचित्तु काथाचचम इसि भाव- 
दध्न रव विश्चेषणसुक्रा रकमेव लालाटिक- 
माने वु इाषिति। भावदौतिच प्राठः 
लालाटिकः दाशस्य प्रथभाषनिदधिंजि। इवय 
जयः ॥ इति तङ्ौकायां भरतः \ आश्चेषथ- 
विद्येषे, प । इति मेदिनौ। के, २९१ ॥ ललाट- 

सम्बन्धिनि, चि । यथा । प्राप्तु लालाटिकौ- 
व्ाडि॥ 

लालमनेषः, पु, ( लालावत् मेहतोति । मिह + 
च् । ) प्रमेहविद्रेषः। वया,-- 
५ लालातन्युदवं चं लालानेदेग पिच्छिलम् ।* 

पमरेहतौति शेषः । चयष्यौषधम् । 
“बु च्या खरः पेयो मष्ुगा खमेमेशजित् ! 

भष 



लालित्यं 

इरिद्राचणशंयुक्तो वा रसो धात्रा; समा- 
चिकः ॥* 

वपि च। 

^ चन्द्रप्रभा वचासु्ता भूनिष्वं सुरदारु च) 
इरिदातिविषा इाग्वं पिप्यलौम्टलविचतकम् ॥ 
टश्टन्तोपच्रकश्च गेला वंग्रलोचना { 

प्रत्येकं कथमाचाणि कुादैतानि उुडधिमान् ॥ 

धान्धकं चरिफला चयं विडङ्गं गजपिष्यलौ । 

सशंमान्तिकं योषं दौ चारौ लवणत्रयम् १ 
ख्तानि टङ्कमाचाणि संगज्ञौयात् एथक् एयक्। 

दिकषैहतलो हं स्याच्चतुःकरषां सिता भवेत् ॥ 
शिलाजलषटकषे स्यादष्टौ कषां गुग्गुलोः । 
विधिना योजितेरेतैः कर्द्या गुटिका शुभा॥ 
च्चन्धरप्रभातिविस्याता सञरोगप्रणाग्रिनौ। 
निहन्ति विंश्रतिं नेदान् कच्छरमष्टविधं तथा ॥* 

व्यादि भावप्रकाग्रः।॥ 

( तथास्य लत्तणान्तरम् ¦ 

^तन्तुबह्धमिवालालं पिच्छिलं यः प्रमेति । 
चऋलालमेह्िनं विद्यात्तं नरं च्श्मकोपतः॥” 

ति ्वरके निदानस्थाने चतुरथै५भ्याये ॥ ) 
खालायितः, चि, लालाविशिष्टः। कातर दति 

यावत् । लालाश्ब्दात् नमस्तपोवरिवः कण्डा- 
दिभ्यः कः छतौ इति सग्धवोधव्याकरणद्धचेण 
क्यप्रव्यये छते क्तप्र्ययाच्निष्यन्न;ः) यथा । अचर 

लालाथितः फणौ । इति अनन्तदेवोक्तगयोश्- 

लिखितपाणिनियाकरणौोयमद्दाभाष्यम् 
च्मपिच। 

«परिखावलयच्छलेन या 

न परेषां यदणस्य गोचरः 
फणिभाषितभाष्यफक्रिका 

विषमा कुण्डलनामवापिता ॥* 

ति पूव्नेषधे र सर्ग॑; ॥ 
परिखेति। शचणां ग्रहरगोचरो नेयमिति 

छत्वा परिखावलयदयाजेन या पुरौ कुणखलनां 

श्रापिता षिधाज्रेति शेषः । पणिना भाषिता 

या महाभाष्यपक्िका तहृद्भिषमा सापि परेषां 

ऋानगोचरो नेयमिति क्रत्वा च्यत्र लालायितः 
फणौरोवं कुण्डलनां प्रापिता पद्ितरिति 
शेषः । इति भवदत्तकछततङ्ञोका 

क्ाललाविषः, पं, (लालायां बिषं यस्य ¦) लतादि;। 
इति दैमचन््र;। 8 । ३७६. ॥ 

खालासावः, पु, ( लालां खावयलौति। स+ श्शिच्व 
+अश ।) ऊर्थनाभः। इति हेमचनः। 
( लालाक्तारके, चि । वथा, सुश्रुते ¦ ९। १६ 
“वलाखावौ ख विश्य: कष्डमान् श्रौषिरो 

गद्; ॥* ) 
शालिकः, पु, महिषः । इति हेमचन्ः 1४।३४६॥ 

शाणिदयं, की, (ललित + श्यन् ।) लितस्य भावः। 
यथा, 

शप्रौतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्न" विनिन्नन् 

स्त 
खं दन्दारकडटन्दवन्डदितपदं. नल! मतङ्गानेगम् । 

२९६ 
लावशि 

पाटीं सहृणितस्य वच्मि चतुरपोतिपदां 
परस्फुट 

संस्तिप्रा्चरकोमलामलपरेर्लालिल्लोला- 
वतीम् ॥* 

ति लौलावती ॥ 

ला(व)वः, प स्तौ, पच्तिविशेषः। लागोया इति 

भाषा । इदमरभरतौ ॥ ( यथा, सुश्रुते ।४।८। 
“याम्यालुपोदकीन्ासे लाबादरोन्धएपि विष्किरैः॥*) 
अस्य मांसगुणाः । लघुत्वम् । कटुत्म् । मल- 

बहकारित्वम् । खादुत्वम् । श्रौतत्वम् । चिदौष- 

नाशिलष्च। इति राजवष्टपः \ ( तथाच) 

“संराद्धौ दौपनद्धैव कषायो मधुरो लघुः । 
लावः कटुषिपाकच्च सच्निपाते च पूजितः ॥* 

दरति सुश्रुते खचस्थाने ४६ अध्यायः \) 
( यथास्य गुखपग्धायौ । 
«लावा विच्किरवर्गेषु ते चतुर्धा मना बुधैः \ 
पांडलो गौरकोधन्यस्तु पौण्ुफोदभेरस्तथः ॥ 
लावा बद्भिकरा; च्िग्धा गर्न भाड्िका 

हिताः॥ 

पांशुलः शेष्मलस्तेषु वीर््योष्योऽनिलनाश्नः। 
गौरो लघुतरो रूचो वद्धिकारौ चिदोषलित् ॥ 
पौखडकः पित्तकृत किञ्िक्लघुवातकफापदः। 
दभरोरक्तपित्तत्नो इदामयदरो हिमः ॥* 

इति भावप्रकाश्स्य् पून्वखणर्ड दिलीये भागे ॥) 
सा(व)ोवकः, पु. (लाव खव। स्वार्थे कन् ।) लाव- 

पक्चौ । तत्प्रायः । लघुजङ्गलः२। इति 
निकाखडश्योषः॥ (तथास्य मांसगुखा; । 

^पच्चिणाश्च मङाश्रशो लादको जाङ्गलात्मकः। 

संयाद्ो दौपनः प्रोक्तः कषायो मधुरौ लघुः । 
तथा विपाके मधुरः खन्निपातेएतिपूजितः ॥“ 

ति दारौते प्रथमे स्थाने रुकादशो2ध्याये ॥ 
यथा, सुश्चते । ४ । ३६. । 

^विरिक्तवान्त्रिरोणलावकाः 
प्रप्र सेयः समयरतित्तिरिः 

ज्ुनातौति। ल्+ खल् । हैदकः । यथा, माकं- 
श्ये । ६६ ।१६। 

यथा प्रागयापकः चेच्रौ पालको लावक- 
सथा ॥*) 

लावणं, जि, (लव +-अश |) लदयोन संस्कलम् ॥ 
यथा,- 
^सापिभ्कं दाधिकं सपिद धिभ्यां संस्कतं क्रभाय्। 
लवणोटक)भ्यासुटकं लावणिकसुटश्विति) 

आओौदश्वितमौरश्वितकं लवये स्यात्तु लावणम् ॥” 
इति देमचदः ६ 

क्षवकसग्बन्धि च । ( यथा, इरि वं ।५३।२०। 

शख मां परिभवक्नैव खां वेलां तसुपाक्रमन् । 
केदयामा चपर लवे विख; ॥* ) 
मस्ये, लौ । इति रतरमाला ॥ 

लावणिकं, चि, ( सवख + ठन. । ) लवणेन संस" 
तम् । इति हेमचन्द्रः ॥ लवणसम्बन्धि च। 
लवविक्रेतरि, प (यथा) माषं १० 1 

लासकः 

्लौलपरैव सतनोस्तुलयित्वा 

गौरवाघ्यमपि लावणिकेन \” ) 
लवणपाचे, कौ । इति केचित् ॥ 

लावरणं, क्तौ, ( लवश+ष्यन । ) लवणत्वम् । 
लवणस्य भाव इवयये ष्यप्रययेन निष्यत्रम् }. 
( लवशा विट् विद्यते यस्येति लवणः । अश्रं 
चअदिभ्यो्च। तस्य भावः) टएादिलात् 
ष्य । यङ्खा, लवणा त्विट् सेव । चतुवर्गादि- 
लवात् खाये ष्यम् 1) सौन्दविश्रेषः। तस्य 
ल्तणं यथा,-- 

“^सुक्ताफलेधु च्छायायास्तरलत्वसिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदङ्खषु तज्ञा वर्य मिहोच्यते ॥” 

इयच्लुलनौलमणि; ४ 
तथा द्धि; 

“नौतिभरमिखजां नतिगौणवतां द्ौरङ्गनानां | 
ति- 

रम्यो; शिगवो रदस्य कविता वद्धे; प्रसादो 
गिराम्। 

लावरथं वपुषः श्छतिस्तु मनसा शान्तिदिजस्य 

त्तमा 

शक्तस्य द्रविणं णहाश्रमवतां खस्थं सतां 
मरखनम् 1” 

इति नवरन्नान्तमैनामरसिं हः ॥ 

{ ्रौलकेपुण्यादि । अस्य प्रमागं लावण्या जित- 
शन्द द्रर्यम् ॥ ) 

लावण्याजिंतं, ्ौ, (लावण्येन यजिंतम्\) विवाद्- 
कालन श्ुराभ्यां दत्तं धनम् । ययथा,- 

^पौल्या दत्तष्च यत्किद्डित् शवश्ा वा श्वशुरेण 

वा। 
पाष्टवन्ट्निकं यत्तल्लावरयाजिंतसुच्यते |“ 

शति विवादच्विन्तामणिष्ठतकाद्यायनवत्नम् ॥ 

लावण्यं शौलमैपुण्यादि । तथा च पाद्प्रणतागै 
प्रीलादिमद्ये वा च्वि ्शुरादिना दत्त 
टतीयं श्ोधनमियये;। इति तदयाख्यानम् ॥ 

लावा, च्छौ, (लाद+टाप् ।) पचिविशचेषः। तत्- 

प्रायः । लावकः २ लाव; ३ लवः ४। अस्या 

मांसगुणाः । प्रथत्वम् । ग्राहितम् । लघुश्च । 
इति राजनिषेशटः \ 

लाबुः, } च्लौ, अलाबु; । इति शन्दरत्र(वलौ ॥ 
लावः 
लासः, पै, ( लस् + घल । ) बर्यमातच्म् । च्वौ 

जरत्यम् इति शब्दरत्नावली ॥ (यथा, ऋतु- 
संहारे। ९।३१। 

^मदनजनितलारेट शिपरातेम्नोान् 
स्लनभरनतना्थः कामथन्ति ्रशान्तान् ॥*} 

यूषः \ इति शब्द चन्द्रिका ॥ 
लाखकं, कौ, (लसतौति । लस + खुल ।) मटृकम्। 

इति द्वारावलौ ॥ मटका एति भाषा॥ 
लासकः, प, ( लखतौति । लस + खल् । ) लास्य 

कारौ । मयरः । लखकः । इति मेदिनौ । के, 8 
वैषटः। इति धरणि; ॥ ({ दौपिकारकः । यथा, 

द । ऋदुखं हारे । ९।२६। 



न 

लिख 
५नवजलकणसेकाच्छौततामादधानः 

कुसुमभरनतानां लासकः पादपानाम् ।*} 

लासक, स्तौ, नततैकौ । इव्धमरः॥ 
लासिका, स्रौ, ( लासोः?स्त्यस्या इति । लास+ 

ठन् । ) नरतैकौ। इत्यमरः ॥ 
लास्फोटनौ, स्त्री, आस्फोटनी । 

ब्द्यमरटौका्थां रायसुकुटः॥ 

लास्यं, कौ, (लस् +- “कह लो शयेत् ।” ३।१।९२४ । 
इति ण्यत् । ) बृत्यम् । इखमरः॥ तौ लिकम्। 
इति मेदिनो ॥ भावाश्रयं बृद्यम् । ताललयाश्रयं 
गरृ्यम्। इति भरतः ॥ 

“युव्रद्यं ताण्डवं प्राङ्क; स्तौनृ्य' लास्यसुच्यति ।* 

इति सङ्गोतनारायणे नारद्संद्िता ॥ 
( बथा, महाभारते । १।६८।१०॥। 

“सम्भोगे ह चा तुयहावलास्य मनो दर; । 
राजानं रमयामास तथा रेमे वयव स; ॥) 

लास्यः, ए, ( लास्य प्रयस्यति । लास्य + अच । ) 
नैकः; । इति शब्दरन्नावलौ 

लास्यकं, क्तौ. (लास्यमेव । खाये कन् ।) द्यम् । 
इति शन्द्रत्रावलौ ॥ 

लास्या, स््नौ, ( लास्यसस्त्यस्या इति। लास्य + 
अच्! टाप् । ) नतक । इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

लिङ्खचं, क्षौ, ( लक्यते आख्ादते इति । लक् + 

बाह्लकात् उचः। एषोदरादितात् इत्वम् ।) 
चुक्रम् । इति राजनिघेष्टः ॥ ( उद; । अस्य 
गुणा यथा, 

^प्रित्तद्चश्मप्रकोपौणि ककंन्सुलिकुचान्यपि ॥>” 

इति चरके खचस्थप्ने २७ अध्याये ॥ ) 
लिकुचः; पु, लङ्च: । इत्यमरः ॥ 

लिका, स्तनौ, लिच्चा। इति शब्दरब्रावलौ ॥ 

लिचा, जलौ, ( लिश्र गतौ + बाहुलकात् सः । सच 
कित् । इुणादिटत्तौ उच्जुलः। ३। ९६ । ) 
युकाखडम्। इदयमरः॥ लिकि दति भाषा। 
इवयमरभरतौ ॥ तत्पायः! लिक्षा २ लौच्चा३ 
लोकता ४ लिचिका५। इति शन्दरत्रावलौ ॥ 
( यथा, 

“जडइपादाञख र्चा यका लिक्ताच्च नामतः ॥* 

इति वाभटे निद्ानख्याने चतुद ग्रेरध्याये ॥ ) 
परिमाणविशेषः । यथा,-- 

जालान्तरगते भानौ यच्ाशर्दश्यते रलः 
तेअ्रतुभिभवेल्ित्ता लिच्ताषड् भिश्च सषपः ॥> 

इति शब्दचन्द्रिका 

सयकारकवगे दितौयवतौव्यपि पाठः ॥ 
लिख, इद्धपि। दति कविकव्यदमः॥ (भवार 

पर०-खक०-सेट । ) ई, लिद्धाते । पि गतौ । 
इति दुर्गादासः ॥ 

लिख, श्र लेखने । इति किकच्यदुमः + ( त॒दा०- 
पर०-खक०-सेट् ।) प्र, लिखति पुस्तकं देखकः। 

अयं विभाष्या कृटादिरिति केचित्। तेन 

लिखितं विश्वद्धलोण्पि शक्तिष्टानिरिति। 
लिखितयं केखितयं लिखनं इत्यादि सिम् । 

इति दुर्गादाखः । 

वैधनिका)। 

॥ 8१ 55 
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लिङ्गं 
लिखः, चि, (लिखतीति। लेख + ̂ दगुपधक्तेति 1» 
३।१।९३५ 1 इति कः!) लेखकः। इति 
लिखधातोः कप्र्ययेन लिष्यन्नम् ॥ 

लिखनं, कतौ, लेखनम् । लिपिः! दव्मरटौकायां 

सारस॒न्दरौ ॥ (यथा, मार्कच्डये ! ५९१। २२ । 
^प्रसिद्वमन््रलिखनात् श्रस्तमाल्याद्धारणात्। 
विशरह्गेहावसथादनायासाच परे दिज ! ॥”) 

र्थिलिपिरखष्डनौया यधा,-- 

“यस्य यल्लिखनं पूज्ये यत्र काले निरूपितम् । 
तदेव खर्डितु' राधे चम्ये नाच्च को विधिः॥ 
विधातु विधातादं येषां यल्िखनं छतम् । 
ब्रह्मादभेनाखख न्द्राणां न तत् खण्ड कदाचन ॥* 
इति व्रह्स्रैवत्तं गरो्ष्णजन्नखर्छे १५ अध्यायः ॥ 

लिखितं, क्तौ, ( लिख + भावे क्तः । ) लिपि; । 

इत्यमरः; ॥ लेखनम् । इति भरतः; ॥ {( लिख-+ 
कम्भणि क्तः । ) लिखितपच्रादौ, चि । यथा,-- 
^प्रमायं लिखितं सक्तिः साल्तिण््ति 

कौर्नितम् ॥> 

इति मितात्तरायां याज्ञवल्कयः; ॥ 

सनिविशेषै, पु । यथा, श्राद्वतत्चे यान्ञवस्पीय; ॥ 
^पराश्ररयासशदङलिखिता दत्तगोतमौ 1 
शातातपो वशिष्ट धम्मेशास््रप्रयोजकाः ॥* 

लिख्या, सो, परिमाणविग्नोषः । वथा,-- 

“जालान्तरगते भानौ यच्चा श्यते रजः । 
सेशतुभिभवेलिस्या लिख्याषड्भिशच सेषः ॥* 

- इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

लिग, ई गतौ । इति कविकल्कदुमः ॥ (भ्वा०-पर०- 
सक०-सेट् । ) ईइ, लिशते । इति दुर्गादासः ॥ 

लिग, इ क च्चिर । इति कविकल्प दमः ॥ (घुरा०- 
पर०-सक०-सट।) इ कं, लिङ्यति न्द 

स्तरोनपुसके; शान्दिकः चिरं करोतौद्यथः 

इति दुगादासः॥ 

लिगु, कौ, ( लिङ्गति विषयात् विषयान्तरं गच्छ 
तौति। लिग+^खरुशंकुपौयुनौलङ्कलिगु ।* 

उणा०१। ३७ ¦ इति कुप्र्ययेन साधु ।) मनः। 

इति लिद्धान्तकौसद्यासु णादिडत्तिः ॥ 
लिगु, पै, ( लिग + ङः ।) खे; । इति विडान्त- 

कौसदासणादिषत्तिः + भूप्रदेशः। च्डगः। 
इति नानाथेरब्रमाला ॥ 

लिङ्गं, जौ, ( लिशते अनेन इति । लिङ्ग + घम् । 

अभिधानात् ज्ौवलिङ्गलम् ।) चिद्धम् । (यथा, 

महाभारते! १।२।१२। 

«येनं लिङ्गन यो देशो युक्तः ससुपलच्यते । 
तितैव नाजा तं देशं वाच्माहमेभौषिणः ॥” ) 
श्रफः। इत्यमरः ॥ अनुमानम् । सड्योक्त- 

प्रति, । ( यथा, सांख्यकारिकायाम् । ५५। 

श्तच्र जरामरणं दुःखं प्राप्नोति चेतनः 
पुरुषः । 

लिङ्गस्याविनिटत्तस्तसादट्द्ःखं खभावैन 1“ 
प्रतिकाय विछलतिश् । यथा, तत्रैव । १० । 
“हेतुमदनिव्रमापि सक्रियमनेकमाशितं 

लिङ्गम् । 

लद्धं 

2 
सावयवं परतन्त्रं यक्तं विपरौतभवयक्तम् ॥* 
विशषस्तु तत्र टयः ।) शि वष्डन्तिविष्धोषः । इति 
मेदिनौ। ओे,२३॥ दयाप्यम् । यक्तम् । परादिः । 

इति चिकाखश्रेषः ॥ (यथा, मनुः । ५। १३६ ) 

“एका लिङ्गे गुदे तिखस्तयेकच करे दश्च । 
उभयोः सप्त दातया रद्; खुद्धिमभौखता ॥>) 

सखामथ्यैम् । यथा,-- 
श्यावतामेव धातनां लिङ्गं रूएएएिगतं भवेत । 

अथश्ेवाभिधेयस्तु तावद्धि्गश विग्रहः १ 

इति ति्ादितत््ं रखुतत्कारिका्याख्यावां रघ 

नन्दनः ॥ # ॥ अथ श्नोफाथेस्य लिङ्गस्य पायः, 

शिज्रःर् खरस्तम्भः; ३ उपस्थः 8 मदनाङ्श्रः ५ 

कन्दपेसुषलः ६ शोफः ७ मेहनम् < शेफः [स्]. 
मेटः १० लागु; ११ ध्वजः ११ रागलता १३ 
अङ्गः १४ । इति शब्दरत्रावलौ॥ लाङ्गलम् १५ 

साधनम् १६ स्फः १७ कामाङ्कशः १८। इति 

जटाधरः ॥ #॥ लिङ्गग्दले वादिलान्तवणयुत्ता- 

स्वाधिडाननामकषड दलपद्ममस्ति । यथा,-- 

मसलाघारे चिकोणास्ये इच्छान्ञानक्रियात्मके 

मध्ये खयम्भलिङ्गन्तु कोटिखखसमप्रभम् ॥ 

तदाद्ये हेमवर्णाभं व स वणेचतुदेलम् । 
वदटूदभिसमप्रस्यं षड दलं हीरकप्रभम् ॥ 
वादिलान्तषड््ेन युक्तष्वाधिष्टानसंन्नकम् । 
ख्श्रब्देन परं लिङ खाधिानं ततो विदुः ॥ 

इति तन्त्रम् ॥#॥ 

अस्याधिडाटदेवतादिवयया | 

^परजनः सन्यभरूतानासुपस्थोएष्यात्सुच्ते । 
अधिभूतं तथा शुक्रं देवतख् प्रजापति; ॥” 

इति महाभारते अाश्वमेधिकपञ ॥ # ॥ 

अस्य युभाशुभलच्चणं यथा,-- 

“'सखल्पे लिङ्धे च धनवान् स्याच्च एुचाटि- 

वच्नितः। 

स्थललिङ्खो दरिद्रः स्याहःखेयकटषणौ भवेत् ॥ 

इति गारुड ६३ अध्यायः ॥#॥ 

अपि च। 

५मडहद्धिरायुरास्यातं दल्पलिङ्गो धनौ नरः । 

अपग्यरडितचेव स्थूललिङ्गो धनोल मितः ॥” 
मद्धिजागुभिरिति शेषः 
भन्ने वामनते चेव सुतात्रर षितो भवेत् । 
वक्रएन्धथा एचवान् स्यात् दारिद्धय विनते 

त्वधः ॥ 

खपे तु तनयो लिङ्गे शिराखेए्य सखौ गरः 
स्थयलयन्धिययुते लिङ्क भवेत् पुतच्तादिसंयुतः ५” 

इति माख्ड़ ६६ अध्यायः ॥ 

अन्यश्च) 

«दौषेलिङ्गेन दारिद्र श्णललिङ्खन निहेमः 
छश लिष्धेन सौभ।म्य' इस लप्ेव भूपतिः ॥ 
ककंशे; कठिनेलिङ्गः परदाररतः सदा । 

रमते च सदा दासीं नि्धंनो भवति धुवम् ॥ 
छश्रलिद्गेन खष्यीण रक्तलिङ्गन भूपतिः । 
पर्छ रमते निद्यं नारौशं बह्मभो भवेत् ॥ 
छश्रलिङ्गेन रक्तन लभते चोत्तमाङ्गनाम् । 



लिङ्गं 
राज्यं सुखश्च दियाश्चाः कन्धकायाः पति- 

भवेत् ॥' 
इरति सासुद्रकम् ॥ 

शिवस्य लिङ्गरूपस्य तच्निरमाच्याम्राद्यतस्य च 

कारणं यथा,-- 

दिलोप उवाच । 

“वद्धि खां दिजश्र्ट | रुदख्िपुरदन्तकः। 
कस्छाद्धिगद्डितं रूपं प्राप्रवान् स भागया॥ 
योनिलिङ्खगखरूपष्च कथं स्यात् सुमदहाल्मनः। 

पश्चवक्रशतु्वाहः खूलपाणिच्छिलेाचनः॥ 
कथं विगद्धितं रूपं प्राप्रवान् दिलपृङ्गव |) 
रवं सन्ये खमा मिच्नादरुखनन्दन ॥ 

ओवि उवाच) 

द राचन् प्रवच्छामि यन्मां एच्छखि गौरवात् । 
स्वायम्भवो मनुः पूते मन्दरे पञ्वतोत्तमे॥ 
सयाज सुजिभि; साद्व दौचेसत्रमनुत्तमम् । 

तख्िन् समागताः खन्यं सुनयः; श खितत्रताः ॥ 

अन्व देवतातच््ं मिथः परोचुस्तंपोघनाः। 
विप्राणां वेदविदुषां कः पन्यो देवतावरः॥ 

इति तस्य वचः श्चुत्वा सव्व एव महषेयः । 

शगु तपोनिधिं विप्रं पोचुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ 
ऋषय ऊचु; । 

चाक संश्रयं छेत्तुः समर्थोएखि शुभव्रत । 
जद्विष्णुमद्धेशानामन्तिकं ब्रज सुब्रत ॥ 
गला तेषां खमौपन्तु तथा दष्टा च वियद्ान्। 

शुदधसत्वगुशस्तेषां यख्िन् खं वदते सुने ! ॥ 
खणद पूज्यो विप्राणां नेतरस्तु कदाचब। 

स्नात त्वं दि सुनि विबुधानां निराखनम्॥ 

न्तिपरं कुरु सुनिश्रेष्ट सव्वलोकितं प्रभो ॥ 

खवसुक्तस्ततस्तणे कलार सुनिसत्तमः 

जगाम वामदेवेन वज्रास्त ठषभध्वजः ४ 

षद्वारसपागम्य शङ्करस्य मडालनः । 

अूलस्तं महारौद्रं नन्दिं इषटात्रबोद्भिवः ४ 
खंप्राप्रो डि श्टगृरविप्ो इर दष्ट" सरोत्तमम्। 

निवेदय मां शौघ्नं शङ्राय महालमने + 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा नन्द सव्वेमथेश्वर; । 
उवाच परुषं वाक्यं मदषिममितौजसम् ॥ 
चअसान्निष्यः प्रभोस्तस्य देया क्रौड़ति शङ्करः । 

जिवरनेस्छ निवक्तैसख यदि जौवितुमिच्छसि ॥ 

ख्वं निरालछतस्तेन तचातिषक्हातपाः । 
बहूनि दिवखान्धस्मिन् रददारे सनोश्वरः । 
सतः क्रोधसमाविष्टो ष्टुः प्रोवाच श्ङ्रम् । 
विनदटस्तमसारूपएनो मां न जानाति ए्रङ्करः॥ 

नारौसङ्गममत्तोभसौ यस्ताच्मामवमन्धते । 
योनिलिङ्गखरूपं परे रूपं तस्भाद्वविष्यति ॥ 
ब्रद्णं मां न जानाति तमसा चाप्यपागतः 

च्यत्र्णयत्वमापन्नो न पूज्योएसौ हि जष्लनाम् ॥ 
सख्ात्र जलमन्नसतु तसू दत्त इविस्तथा। 

श्रिषस्यान्नं जलप्येव पच्च पुष्यं फलादिकम् ॥ 
निभ्माल्यमस्य चायाद्धं भविष्यति न संश्रयः ॥ 
खवं शप्र मदातैजाः शङ्करं लोकपूजितम् । 
उवाच गयमन्ययं नन्दि शूलधरं एप ! 1 

२१८ 

लिङ्गं 
खद्रभक्ताश्च ये लोके भसखलिङ्गास्थिघधारिणः। 

ते पाषणडत्वमापन्ना वेदबाह्या भवन्ति वै ॥ 
ख्वंश्राप्रा सुनिस्तच्र रुद्र चिपुरदहन्तकम् । 

जगाम ब्रह्मलोकं वे सत्रलोकनमस्कतम् ॥ 

षति पाद्मोत्तरखखोयाषरसप्रतितमाध्यायात् 

सङ्लितम् ५*#॥ शिवलिङ्गस्य पूलाधारल्वं यथा, 

“पूजास्थानानि वयामि यक्छिन् सान्निध्यतां 
व्रजेत् । 

लिङ्गस्था पूजयेवं खख्डिलख्या तयेव च । 
पस्तकण्थां महादेवीं पादुके प्रतिमा च ॥ 

वक्षिङ्गमाश्रयेन्मन्तौ मुक्रादोयेत् प्रतिष्टितम् । 
कचाद्योयेत् छतं लिङ्गं वच्ननोयन्तु खाघकः 

च्यरूपसौस्दप्रद् प्रोक्तं वेदमन्त्र; प्रतिष्ठितम् । 
साविकारन्तु सलिङ्ग सुक्तभोगं तयेव च । 
तातव्यं साधरण सिहिदष्चाप्यखिदिदेम् ४ 

दे्यवाच। 

साविकारन्तु यलछिङ्क मन्त्रहीनं प्रतिद्ितम् । 
निवेक्तितविकारख् स्वयम्भु खयम्भवम् ॥ 

कुवन्ति भक्तिवाल्छल्यं लोकानां वासनाह्मकम् | 

इविञ्ेयमिदं ज्ञानं योगिनामप्यगोचरम् । 
मर्येजेडधियेर्ाय कथं विज्ञायते विभो ॥ 

द्र उवाच । 

साधु खाधरु महादेवि ! रस्यमिदसुत्तमम् । 
यत्या चोदितं भद्र | तत्तयेव न चन्घया } 
इ्विज्ञेयं सरश्चापि किं पनमनुजन्तुभिः। 

च्याधिष्धय साधकः चेचं हदंयानन्दकारकम् ॥ 

इन्द्रियायाख वअौत॒सुकयं ददामि लिङ्गदशंने। 
सेयमावं ततो लिङ्गं निव्यमानन्दद्ायकम् ॥ 

सुखश्रान् पश्यते निद्यं विमानस्थां वराङ्गनाम् । 

भैरवं पश्यते निद कऋौड्न्तं माटमण्डले ॥ 
उमामद्ेश्वरष्ापि खभ्रे पश्यति साधकः। 
चअनिवत्तिताधिकारं लिङ्गं चिसुवनेश्वरि }। 

च्पाक्रमन्ति महाविद्नाः षटे्या राच्चसादयः॥ 
खूग्धागारं यधा देवि! आक्रमन्ति नरा; प्रिये। 
चनध्ितन्तु मुञ्चन्ति तथा लिङ्न्तु कल्पना ॥ 

प्तं यया सुराध्यचे आक्रमन्ति पिशाचकाः । 

अून्यख्च खङ्कलिङ्गन्तु चाश्रयन्ति तथा प्रिये ॥* 

इ्याद्ये देवीपुरा नन्दाकुष्डप्रवेशाध्यायः ॥५॥ 
अथ लिङ्गलक्षणम् । 

तच्र बाण्लिङ्कस्य लच्चणं यथा,-- 

«बाणलिङ्गं तथा शेवं सृक्तिसुक्तिप्रदाधकम् । 
उत्पत्तिं बाणलिङ्गस्य लच्तणं भोपत: श्ट्णु॥ 
गम्मेदादेविकायाञ्च गङ्गायसुनयोस्तथा । 

सन्ति पुणखयनदौनाश्च नाणलिङ्गानि यन्मे ॥ 

इन्द्रादिप्ूजितान्यन्न तच्िद्धविहितानि च। 

सद्ा सन्निहितस्तच शिव; सवाथेदायकः 

इनद्रलिङ्गानि तान्ाह्ः साख्राच्यार्थप्रदानि 
न्च ॥* 

अयासेयलिङ्गलच्चयम् । 

५वरुयं दिव्यकोलालसुष्यस्यशः करोललम् । 
चअसयं तत् शक्तिगिभमयवा श्रक्तिज्ञाज्छितम्। 

द्द् लिङ्कवरं खयाप्य तेजसाधिपतिभेवेत् ॥» # 1 

लिङ्गं 
अथ याम्यलिङ्गलत्तणम्। 

^द्ण्डाकारं भवेदूयाम्यमथवा"रसनाङक्ति। 
यदट्यदक्तं स तेनं निगितं ज्ञायते तदा । 

निषिक्तं निधनं तेन क्रियते स्थापितेन तु ॥* 
चथ नकतलिङ्गल्षगम्। 

राचसं खड्गश्डशं ज्चानयोगफलप्रदम् । 
ककंरादिप्रलिप्रनु कुणटकु (चयुतं तथा । 
रात्चसं निष्कृते लिङ्ग गास न सुखप्रदम् \ 
अथ वारुणलिङ्गलन्तणम् । 

“वारुणं व्त॑लाकारं पाशाङ्कं चाशलिवश्यैलम् ¦ 

इद्वि्मखादे; इसवतवं सभोगःप्रसु मध्य ॥ 
चथ बयुलिङ्गलच्णम्। 

सख्यां धन्त्र न वारुच्यं ५वजाभं ध्वजम्ध्यलम् । 
भस्त स्थापितं तस्य न्धनन्धनरमितस्ततः । ”#४ 

अथ कुवेरलिङ्गलश्तणम् । 
^तूखपाश्गदाकारं गुद्यक्कश्स्य मध्यगम् |” 

अथ रौद्रलिङ्गलक्षणम् । 
“दिनं वाप्धथवा राचिं स्रों रविवश्वैखम् । 

अस्थिश्रूलाङ्कितं रौद्रं हेमङुणडलवश्चेसम् ॥ 
च्य पेष्यवलिङ्गलचचणम् । 
^ चतुब्धेयंमयं वापि वैषयव ज्ायतेएयतः । 
विष्वं शष्चक्राङ्कगदाजादिविभू तम् ॥ 
वलं कौस्तुभाङ्श सव्यसिंहासनाङ्कितम् । 
वनतेयखमाङ् वातथा विष्णपद्ङ्कितम्॥ 

वेष्णवं नाम तत् प्रोक्तं सव्ेश्वग्यपफलप्रदम् । 

श्लयामादिखंस्थन्तु शशाङ्कं गरोविवह्धनम् ॥ 

पद्माङ सखस्तिकाङ्कु वा ग्रीवत्याङ्क विभूतये ॥* 

इति बौरमिन्नोदयष्टतकालोत्तरः ॥ # ॥ 
नारद् उवाच। 

«अथ वच्छामिते विप्र चिद्भमेकादशं परम् । 
खअवणादूयस्य पापानि नाशमायान्ति ततु 

णात् ॥ 
मधुपिङ्कलवर्णाभं छषाकुणड लिकायुतम् । 
सखयम्भुलिङ्गमास्यातं खव्येसिद्धेनिषैवितम् ॥ 
चानावणेसमाकौय जटाश्रूलखमन्वितम् । 
न्टद्यञ्जयादयं लिङ्क सुरासुरनमस्कतम् ॥ 

दौषाकारं शुभरवण छष्ाविन्द्समन्वितम् । 

नौलकण्ठं समाख्यातं लिङ्गं पूज्यं सुरासुर; 

शुक्ताभं शुक्तकेशचख नेचन्नयसमन्वितम् । 
चिलोचनं मद्धादेवं सव्वेपापप्रखोडनम् ॥ 

च्व ल छ्िङ्ग जटाजटं छव्णाभं जनप ॥ 

लाखिरूदमास्यातं सव्वसत् किषिवितम् ॥ 

मधुपिङ्गलवण{भं ऋेतयन्नो पवौ तिनम् । 

ऋेतपद्मसमासौनं चन्ररेखाविभरू{तम् ॥ 

प्रलयास््रसमायुक्तं चिपुर!(रिसमाहयम् | 

शु्ाभं पिङ्गलनटं सृरूमालाधरः परम् ॥ 

चिदधलधरमौ ्रानं लिङ्गं सब्वांसाधनम्। 
चिग्रलडमरुधरः शुर क्ताह्वभागतः ।॥ 
अद्वनासौखराहानं स्देवैरभिदटतम् । 
ईषद्रक्तमयं कान्तं स्थलं लिङ्ग खत्तज॒ज्वलम् ॥ 

महाकालं समाख्यातं घमकामायेमोचदम् । 
रुतत्त् कथितं तुभ्यं लिङ्ग चिद्धं पडेण्ितु; , 
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लिङ्गं 

लिङ्ग 
खकेतेव छतार्घः स्यात् वहुभिः किसु स॒त्रत ॥ 

इति दहेमाद्रि्टतंलच्तणकाण्डम् ॥ #॥ 

^उक्ताङ' श्रेयसे योज्यं प्रौपषेमन्त्ं विवन्नयेत् । 
यमवणेन्तु यलिङ्ग' यमाङ्क' वा कमणूलुम् ॥ 

दण्डाङ् त्र चिह्र" वा ब्रह्मन्नानान्वितं मतम्। 

शश्रिवर्थे महाकालं नन्दौशं पद्मरागवत् ॥ 
पद्मरागनिभं सन्दे महाभं सिड पूजितम् । 
मौक्तिकाभं नौलनिभं रद्रादियैः प्रपूजितम् ॥ 
वसदैः सेन््रयचेशं गुद्ध क्था तुधानकैः । 
मागावगेमयं नौलं शशाङ्मखलप्रभम् ॥* 

इति वौरभिन्नोदयश्तकालोत्तरः ॥ 
ति वाणलिङ्गलक्षगम् ॥ # ॥ 

अथ तस्य परौत्ता। 

^दमेनल्लचयं पोक्त' परोच्चा तत्वको विरः । 
जिः सप्र पश्चवारं वा तुलासाम्यं न जायति। 
तदा बां समाख्यातं शोषं पाधाणसम्भवम् |?” 

रति वौरमिच्रोदयश्टतम् ॥ 
तुलाकरणन्तु तख्ड॑लेन । अपरतुलादिषु तणडला 
यद्यधिकाः स्यस्तदा तलङ्गं रिणां पून्यमव- 
ध्ये लिङ्गखदधिकं तदोदासोगपूज्यन्तदिति 
किं वदन्तौति हेमाद्िष्टतलचशकाणम् ॥ 
“सप्रल्लत्स्तुलारूए ठड़्िमेति न हौयते । 
बाणलिङ्गमिति स्यातं रोषं नाम्भदसुच्यते ॥ 

चिपच्चवारः यस्यैव तुलासाभ्यं न जायति । 
सदा बां समाख्यातं शोषं पाधायसम्भवम् ॥* 

ति छतलंद्िता॥ 
“ज्यां वा प्रचिपेञ्याद्यदा तदुपलभ्यते । 
भागलिङ्गः तदा विष्ठि न्यूनं सखविवदेगम् ॥* 

इति वौरमिचोदयः \ # ॥ 
साशशम्दत्यततिरपि तत्रेव । 
“अथय वायं समाख्यातं यथा वच्छ तथादितः । 
बाणः. सदाश्रिवोरेवो वायो वाखान्तरोभपि 

च्व ॥ 
लैन यस्त शतं तसात् बाण्लिङ्गस्दाहसम । 
सद्। खत्निष्धितस्तच्र शिवः समवाधेदायकः 
छतप्रतिष्ठ' तल्लिङ्गं बाणाख्यन शिवेन च। 
पङजस्य पलाकार.कुखलस्य समाछति। 

सृक्तिठक्तिप्रदषेव बायलिङ्गतदाद्तम् ५» 
पङ्जफलं प्रदमवौजम् । 
५^पक्नस्बुफलाकार कुकटाखसमाछति ।” 

इति हेमाद्िशटतलच्चयकाण्डे पाठ; ॥ # ॥ 
देवीं प्रति शिववाक्यम् । 

“प्रशस्तं नान्भदं लिङ्गं पकजम्बपलाछति । 
मधुवण तथा शु्ञ' नौलं मरकतप्रभम् ॥ 
छंसडम्बाछति पुन; स्थापनायां प्रणश्यते । 
स्वयं संख्वते लिङ्गं गिरितो नमभदाणले॥ 
पुरा बाणास॒रेणाहं प्रार्थितो नभ्भदातटे। 
आविराषं गिरौ त्र लिङ्गरूपौ महेश्वरः । 
बाणलिङ्गमपि स्यातमतो्थाच्जगतौतले ॥ 
अन्येषां कोटिलिङ्गानां पूजने यत् फलं 

लसत् । 
तत् फलं लमते मर्यो वाण्लिङ्गेकपूणनात् ।* 

२१९ 

लिङ्ग 
तया,-- 

“तान्न वास्फाटिकौ खां पाषाण 

राजतौ तधा । 

वैदिकाच्व प्रकततेथा तत्र संस्थाप्य पूजयेत् ॥*# 
प्रयक्कं योभचैयेलिङ्गं नाम्भदं भक्तिभावतः। 

रेष्िकं किं फलं तस्य स॒क्तिस्तस्य करे स्थिता॥ 

दति प्रद्यहबाण्लिङ्गपूनाया; फलम् । इति 

यान्वल्कयसंद्िता॥ # ॥ 

“संस्याप्य ग्रीबाखलिङ्गं रत्रकोटिमुणं भवैत्। 

रसलिङ्ग ततो वाणात् फलं कोटिगुणं च्छतम्।॥ 

ग॒रस्तु रसलिङ्गस्य वक्त शक्रोति शङ्करौ। 
सिष्ठयो रसलिङ्ग स्युरणमादाः घसंख्थिताः ५ 

इति खतसंदिता॥ #॥ 

“रन्रधातुमयान्धेव लिङ्गानि कथितान्धपि। 
पविच्राख्येव पण्यानि सब्येकामप्रदानि च ॥ 
रुतेषामपि सर्वषां काश्सोर डि विधिष्यके। 
काश्सौरादपि लिङ्गा बाणलिङ्गं विशिष्यते ॥ 
वाणलिङ्खात् परं नान्यत् पविच्मिह इश्यते । 

रेष्िकासुश्चिकं सवे पूजाकत्तः प्रयच्छति ॥* 
इति बायलिङ्गप्रशंसा। इति केदारखण्डम् ॥#॥ 
जिन्यलिङ्गमाह तच्चैव । 
^ककश्रे वाणलिङ्गे तु पुचदारच्चयो भवेत् । 
चिपिट पूजिते तङ्िन् रहभङ्गो भवेद्भ्वम् ॥ 
खकपाश्वे स्थिते धैनुपुच्दारघननच्तयः। 

शिरसि स्फुटति वाये याधिम्मरुणमेव च ॥ 

छिद्रणिङ्गेः वविते वारे विदेशगमनं भवेत् । 
लिङ्गे च कणिकां दषा याधिमान् जायते 

एमान्! 
च्यदयु्रतिं विला तु गोधनानां चयो भवेत् ॥# 
सौच्छायं वक्रश्ौषेख चखलिद्धं विवलैयेत्। 
च्तिस्यूलखातिशृशं खल्पं वा भूषशान्वितम् । 

खौ विवव्नेयेत्ताडक तडि मोचार्धिनो 
हितम् ॥* 

इति दुद्वाशलिङ्गलक्षणम्। इति देमाद्रिः॥#॥ 
शुभलिङ्गमाइ । 
“अथेदं कपिलं लिङ्गं घनाभं मोचकाङ्खिशः। 
शष वा कपिलं स्थलं गदौ नेवाचैयेत् कच्चित् ॥ 
पूजितं खदस्येन वणेन ्रमरोपमम् । 
वत् खपौठमपौठं वा मन््रसं स्कार वलिंतम् । 
सिदिसक्तिप्रदं लिङ्गं सव्व॑प्रासादपौठगम् ॥* 
दति श्ुभवाणलिङ्गल्षणम् । इति वौरमिच्ो- 
दय; ॥ # + वायलिङ्खष्वावाहनादि न कनै 
यथा,-- 

^वाखलिङ्गानि राजेन्दर | स्थितानि सेवनचये। 

न प्रतिष्ठान संस्कारस्तवामावादनं न च॥* 
इति भविष्यपुराणम् ॥ 

“त्रासय सदत चोत्थाय य; रद्वा लिङ्गकम् । 
समच जयमाप्नोति सद्य" सद्य' महेश्वर | ॥“ 

इति योगसारे ५ परिच्छदः ॥ #॥ 
अथ बाणलसिङ्गध्यानम्। 

"ॐ प्रमत्तं श क्तिसं युक्तं वाणाख्च्ध महा- 

प्रभम् । 

लिङ्ग 

लिङ्ग 
कामबाणान्वितं देवै संारदहनत्तमम् ॥ 

ष्दङ्गारादिरसोल्लासं वाणास्यं परमेश्वरम् । 

रवं ध्यात्वा बाणलिङ्कं यजेत्तं परमं शिवम् ॥ 

मनसा गन्धपुष्याद्रे; संपूच्यास्य मनु" रेत । 
प्राणायामं ततः लत्वा वागलिङ्गन्तु तोषयेत् ॥ 
तदिश्डेवयोरेक्य' विभाव्य वागभवं जपेत् । 

ततो जपं समाप्याय स्षेनानेन तोषयेत् ॥”#4 
अथ स्तवः । 

५वाणलिङ्ग महाभाग संसाराच्राह्हिमां प्रभो 
नमस्ते च्ोयरूपाय नमस्मेग्यक्तथोनये ॥ 

संसारकारिणे तुभ्यं नमस्त च्यरूपशटक् । 
प्रमत्ताय मह्े्राय कालरूपाय वे नमः ॥ 

, दष्टनाय नमस्तुभ्यं नमस्ते योगकारिशे । 
भोगिनां भोगकर्चे च मोचदाचे नमो नमः॥ 
नमः कामाङ्गनाशाय नमः; कल््यषहारिणे 
नमो विश्वप्रदाचे शव नमो विश्वस्वरूपिणे ॥ 
वाखस्य वरदाच्नं च रावशचस्य याय च। 
रामस्यादुखद्धार्थाय राज्याय भरतस्य च ॥ 
सनौना योगदाच्रे च राक्षसानां ल्षयाय च्व) 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः । 
रे दाष्िकाशक्तियुक्ताय महामायापियाय च। 
भगव्रियाय सर्व्वाय वैरिणं नियद्धाय च ॥ 
परिचाणाय योगिनां कौलिकानां परियाय च। 
शुलाङ्गनानां भक्ताय कुलाचाररताय चच ॥ 
कुलभक्ताय योगाय नमो नारायणाय च। 
मधुपानप्रमत्ताय योगेशाय नमो नमः+ 
कलनिन्दाप्रणाशाय कौलिकानां सुखाय च। 
क्ञलंयोगाय निहाय खह्वाय परमाल्मने ॥ 

परमाल्मखरूपाय लिङ्गम्लालमकाय च । 
सव्वेश्वराय सव्वाय शिवाय निगैणायन्व॥ #॥ 
इद्यतत् परम शुद्ध बाणलिङ्गस्य श्रङ्कर । 

यः पठत् साघकश्चष्टो गाणपद्यं लमेत खः 

स्तवस्यास्य प्रसादेन योगौ योगित्माप्रयात। 

राव्यायिनां भवैद्राच्यं भोगिनां भोय.रखव च ॥ 

साधूनां साधनं देव कौलिकानां कुलं भवेत् । 
यं यं कामयते मन्त्रौ तं तमाप्नोति लौलथा ॥ 
वाण्लिङ्गप्रसादेन समाप्नोति सत्वरम् । 

किमन्यत् कथयामौ सव्ये वेति कुखेश्चर ! ॥ 
महाभये ससुत्पन्ने राजदारे कुलेश्वर ! । 
दै शरान्तरभये प्रापे दस्य चौ रादिखुङुखे । 
पठनात् स्तवराजस्यय नं भयं लभते कचित ॥ 

वाणलिङ्गस्य मादाल्मय संच्चेपात् कथितं 

मया । 
वस्य अरवण्माच्ेण नरो मोच्चमवाक्रुथात् ॥ 

बाशलिङ्क सदाराध्यं योगिनां योगसाधने। 

कौलिकानां कुलाचार पञ्ूनां श्तचनिगद्े ॥ 
वैदज्ञानां षेदपाद रौगिखां रोगनाश्ने। 
यो यौ नाराधयेदेनं सन्डे तन्निष्फलं भवेत् ॥” 
इति श्रीयोगसारे सबागमोत्तमे पावेतौश्िव- 
संवादे बायलिङ्गस्तोचं समाप्रम् ॥#॥ 

च्य रौद्रलिङ्गलकच्तणम् । 
"“नदौसखसुद्धवं रौद्रमन्योन्यस्य विषषेणात् । 



लिङ्गः 
नदोषेमान् खम च्जिग्धं सं धातं रौडसुष्यते ॥” 

इति वौरमिजोदयः॥ 

५सरित्मवादसं स्थानं वाणलिङ्गसमाषछति । 

वदग्यदपि बोद्धव्यं रौद्रलिङ्कं सुखावष्म् ॥ 
नदौसारनम्भद्ाया वाणलिङ्गसमाछति । 

तदन्धद्पि बोदधयं लिङ्गं रौद्रं भविष्यति ॥ 
सौग्रलिङ्ग तथास्ातं वाणलिङ्गसमाङति । 
छतं रक्तं तथा पौतं छष्णं विप्रादिपूजितम् ॥ 

स्वभावात् छष्यवे वा सञ्जातिषु सिद्धिदम् । 
जम्भदासम्भवं रौड' वाखलिङ्गवदौ रितम् +” 
इति रौद्रलिङ्गलन्चणम्। इति ल्त णससु यो५पि॥ 
चऋपथ श्िवनाभिलिङ्गलच्तणम् । 

“उत्तमं मध्यमधघमं जिविधं लिङ्गमौरितम्। 

च्तुरङ्कुलसत्सेधे रम्यवेदिकसुत्तमम् ॥ 
उत्तमं लिङ्गमाख्यातं सुनिभिः; शराख्रको विदेः 
तदै मध्यमं परोक्तं तदद्धंमधमं ख्छतम् ॥ 
तस्य महिमा । 

<^शिवनाभिमयं लिङ्ग प्रतिपूज्य महइषिभिः। 
ष्टश्च उज्यलिङ्गभ्यस्तसात् पूज्यं विश्रोषतः \* 
इति शिवनाभिलिङ्गलक्षणम् । इति वौरमिनो- 

दयष्टतश्िवनारदसंवादः ॥ #॥ 
अथ रेवलिङ्गलचणम् । सिद्रान्तशरेखरे ¦ 
“करसं पुटसंस्पशरं गूलट ङन््शूषितम् । 
रेखाकोटरसंयुक्तं निम्नोच्रतसमन्वितम् ॥ 

दौर्घाकारद् यल्लिङ्गं ्रक्मभागादिवजितम् । 
लिङ्क गोलमिति प्रोक्तं गोलकं प्रोखतेभधुना ॥ 
कुश्राण्डस्य फलाकारः नागरङ्गफलोपमम् । 
काकडिग्बफलाकारं गोललिङ्ग मितौटितम् ॥* 

इति गोललिङ्गलच्चणम् ॥ 

चथापेलिङ्गलच्षणं तत्रेव 
“नानाकौलफलाकारं ब्रह्मच विवैनम् । 
मदत स्यलद् यलछ्िङ्खं कपित्यफलसन्निभम् ॥ 

नालस्य वा फलाकार मध्ये स्यलघ्च द्धवेत् । 

मध्ये ख्णलं वरं लिङ्गन्डपिवायसदेाद्तम् ॥” 
इत्याषैलिङ्गलच्तणम् ॥# 

चऋअथ लिङ्गलत्तखम् 1 

^“ लिङ्घं दि दिविधं प्रोक्तं छचिमाकछचिमख्चतत् । 
तलल्लिङ्ं दिविघं जेयम चल चलन्तथा । 
पदेकं चिविधं ज्यं लिङ्गं तदुभयाल्मकम् ॥ 
पाखादे स्थापितं लिङ्गमचलं तच्छिलादिजम्। 
ख्ापितं खचलं गदे खिर लिङ्गमयोजिते ॥ 

पश्चा तत् श्थितं लिङ्गं खयम्भु देवपालकम् । 
चापश्च मागखं लिङ्गं तेषां लच यसुच्यते 1” 

इति {सद्वान्तश्रेखरः 

“च्ाचायसनये खेर खयम्भतो मदेखरः 
यच्रश्वेव खयं यक्तं लिङ्तमस्तु खयम्भ् तत् ॥ 

मनौ वस्य संसपश्रात् ददति चिप्रमेवतु॥” 
षति षट् कम्मदौ पिका ॥ # ॥ 

^नानाच्छिद्रसुखं युक्तं नानावथंखमन्वितम् । 
अदण्ग्लं यक्जिङ्गं ककंणं सुवि इश्यते। 
सक्िङ्गन्त खयम्मूतमपं कच्थच्यतम् । 

खवम्भ् लिङ्ग मिब्युक्तं तच्च नागाकिनं मतम् ॥ 

२२० 

लिङ्ग 
शद्धाभमस्तकं लिङ्ग" पैवावं तद्दाद्तम् । 
पद्माभमस्तकं त्रां चाभ शाक्रसुच्यते ॥ 

शिरोयुम्मं तदामेयं चिपदं वाभ्यमौरितम्। 

खड् गाभं ने ऋतं लिङ्गः वारुणं कलसाछषति ॥ 
वावथ्यं ध्वजवल्िङ्गः कौवेरन्तु गद्ान्वितम् । 
ईश्चानस्य चिग्रूलाभं लोकपालादिनिःखटतम् । 
खयम्भ् लिङ्गमास्यातं स्श्रास््विश्राररेः ॥* 

इति स्वयम्पृलिङ्गलच्चणम् ५ 

इति सिद्ान्तगेखरः ॥ # ॥ 

इद्ु( लिङ्ग महेशस्य खयम्भ तस्य पाति! । 

सब्वपापविनि्म॑क्तः परे ब्रह्मणि लयते ॥ 

रुतेषां प्रूजाफलं तच्रेव । 
“विश्रोषाच्छलजं सुत्ये सुक्तये चानुषङ्गतः।' 

पार्थिवं सक्तये शस्तं सुक्तये चानुषङ्गतः॥ 
रवं प्रे दारुजं स्वं चिद्धलिङ्गः तथा पुनः । 
स्थिरलच्यप्रदं केयं डेमं राच्यप्रदश्च तत् ॥ 
पुच्तडृदिकरं राङ्गमायुः प्रवद्नम् ५ 

इत मद्यद्धक्तम इ तन्त्रम् ॥ # ॥ 
"पारद महाभूते सौभाग्याय च मौक्तिकम् । 
चन्द्रकान्तं ्डल्युजित् स्याद्वाटकं सब्येकामदम् ॥* 

इति पद्मपुराणम् ॥#॥ 

“सखब्धफलप्रट्ा रूमिमंगय्तहृदेव हि) 

अनन्ताद्या; ख्छतः द्यौ मण्यो विदाड्व्नला; ॥ 
राच्नौ प्रकाशकाः स्यविषाद्याघातकारिखः 
नानावर्णास्तु विज्ञेया रसेगेन्पेश्च रूपतः ॥ 

वच्राद्याः सफाटिकाद्याच्च युडान्नादिविनि- 

मनितम् \ 

सब्कामप्रदं पुखां लिङ्ग तात्कालिकं मतम् ॥* 

इति वौरमित्रोदवशतकालोत्तरः ॥ #॥ 
“गन्धं सौभाग्यदं लिङ्क पौष्यं सुक्तिप्रदायकम्। 
नानाश्रनोद्धवं लिङ्खं नानाकामप्रदायकम् ॥ 

ऊेकतं गुणं लिङ्गं सौभाग्याय च लावणम् । 
उच्ाठने तु पाश्ाप्रं मौलं धच्चयावहम् । 
तात्कालिकं दरिद्रश्च क्त्वा भक्या समच्ैयेत् ॥* 

इति लच्तणससुचयः।॥ 

वअथ गन्धलिङ्गम् । गरुड्पुराये। 

^कस्तृरिकाया इ्खौ भागौ चलवारञ्न्दनस् च । 
इङ्कमस्य चयश्चेव शशिना च चतु.खमम् ॥ 
खुतइ गन्धलिङ्गन्तु छत्वा ख पूज्य भक्तितः । 

भिवसादुव्यमाप्नोति बन्ुभि; स्तो नर; ५“ 
पुष्यमयलिङ्ख यघा,-- 

«काये पुष्यमवं लिङ्गं हयगन्धसमन्वितम् । 
नवखणां घरां सुक्रा गशेश्ौएधिपतिर्मवेत् ॥* 
अथ रजोमयलिङ्गम् । 

५“रजोभिनिन्नितं लिङ्गं य; पूनयति भक्तितः । 
बिद्याश्षरपदं प्राप्य पश्चाच्करिवसमो भवेत् ५» 

अथ गोग्रलिङ्गम् । 

^“ओीकामो गोशलल्िङ्गं सत्वा भका प्रपू- 
जयेत् । 

खच्छेन कापिलेनेव गोमयेन प्रकल्पयेत् ॥ 
स्वच्छेन भूमिपतनरष्ितेन। गनयोहुतेनेति 
आवत् ॥#॥ 

लिङ्गं 
अथ यवगोधमश्ालिजलिङ्गम् । 
“काय्यं य्िक्रमं लिङ्क यवगोधमश्ालिलम। 

ओरीकामः पुष्टिकामश्च पुत्तकमस्तदच्वैयेत् 1“ 

अथ सिताखणडमयलिङ्गम् 1 

“खिताखणखमयं लिङ्गं काथमारोस्यवद्धंनम् । 
व्ये लवणं लिङ्गं तालच्रिकट्कन्वितम् ५५ 

तालं हरितालम् । चिकटुकं शुण्डौपिष्पलौ- 

मरौचं इति प्रसिद्धम् । 
^“ग्यष्टतमयं लिङ्गं सं पूज्य बुद्धि वहनम् ।» 
तथा । 

“लवणेन च सौभाग्यः पाथिवं ससकामदम् । 
कामदं तिलपिष्टोव्य' तुषोत्य' मारणे ष्छतम् + 
भखोत्थं सब्धफलद्ं गुडोतथं प्रौतिवहनम् । 
मन्धोत्य' गुणं श्रूरि शकंरोत्थ' सुखप्रदम् ॥ 
वंशाङ्करोल्य वंशकर गोमयं सबेरोगदम् । 
कैश्ास्थिसम्भवं लिङ्गं समश्चविनाश्रानम् ॥ 

चोभये मारणे पिष्टसम्भवं लिङ्गसुत्तमम् । 

दारिब्रादं इमोदतं पिष्टं सारखतप्रदम् ॥ 
दधिदुग्धोद्धवं लिङ्ग कौतिलच्यौसुखप्रदम् । 
घान्धदं घान्यजं लिङ्ग' फलोल्यं फलदं भवेत् # 

पष्योल्ये' दियभोगायुम॑क्रो घाचौफलोद्धवम् । 
जवनौतोद्धवं लिङ्ग' कौ सिखौभाग्यवद्ंनम ॥ 
दर्वा काखखसुद्धुतमपच्टदयुनिवार खम् । 

प्ररसम्भवे लिङ्ग चलं व भुक्तिमुक्तिदम् ॥ 

अयस्कान्तं चतुर्धांतु ज्ञेयं सामान्यसिदिषु॥ 

सव्व नवभवं शष्ट तत्र व्मरिच्छछिदि। 

यमलिङ्ग' मभू सौभाग्याय च मौक्तिकम् । 
पुटिखलं मद्ानौलं ज्योतिषो रससुद्धवम् ॥ 

ष्यंकं कुलसन्नधे सेजसं खथकान्तजम् । 
ष्वन्द्रापौडं ्टत्यजितं स्फाटिकं सब्कामदम् ॥ 

चन्द्रापोड् चन्द्रकान्तमित्यथेः। 

ूलास्यमणिवं शचुच्चयाथे मौक्तिकं तथा।* 
यत॒सन्निधानात् श्ूलरोगनाशः स ूलमणिः ॥ 

“चअापुत्चं होरकं सेयं रोगन्मौक्तिकोड्धवम् । 
शखभक्षत् पुष्कलं तोयं वैदूर्य शच्चदपंद्धत् । 
नौलं लच््ौप्रदं जेव स्फाटिकं खब्कामदम् ॥” 

इति सारसंयद्े॥ 
^मदाभक्तिश्रदं हेमं राजतं भूतिवद्धनम् । 
चआरक्ूटं तथा कांस्यं श्ट सामान्यसुक्तिदम् १” 

अरक्ूट पित्तलम् । 
चपु सौसायसखं लिङ्क त्रां माश्ने हितम् । 

कौततिदं कांस्यजं लिङ्ग" राजतं पुष्टिवद्वनम् । 
पैत्तलं सक्तिस॒न््े मिख्रजं स सिद्धिदम् । 
मिख्मलमषश्टधातुनिभ्मितम् ॥ इति कालोत्तरः ॥ 
“पितृणां स॒क्तये लिङ्गं पून्छं रजतसम्भवम् । 

हेमजं सव्यलोकस्य प्राप्रये पूजयेत् पुमान् ॥ 
पूणयेत्ता््रजं लिङ्ग" पशिकामो एहि मानवः 

इति श्रिवनारदषंवाद्ः॥ 
ताल्रादिलिङ्कपुजनन्तु कलौतरपरम् । 

“ताग्जलिङ्ग' कलौ नार्च॑त् रव्यस्य सीखकस्य च । 
रक्तच्न्दनलिङ्गष्च शङकांस्यायसं तथा ॥ 

वुद्टिकामस्तु सततं लिङ्ग पित्तलसम्भवम् । 

1 
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लिङ्ग 
कौत्तिकामो यजेधिद्यं लिङ्खं कांस्यससुद्धवम् ॥ 
शज्रुमारणकामस्तु लिङ्गं लौहमयं सद्! 
खदा सौसखमयं लिङ्घमायुष्कामोग्चैयेत् नर; ५ 

इति मव्छख्टक्तम इएतन्त्रम् ॥ 

^स्थिरलच्लौ प्रदं सेमं राजतं चेव राच्यदम् । 
प्रलादह्िकरं राङ्गं तान्रमादुःपद्वेनम् ॥ 
विडेषकारणं कास्यं रौतिजं शच्चनाशनम् | 

रोगघ्नं सेखकं लिङ्गमायस शन्ननाश्नम् ॥ 

अष्टलौ दमयं लिङ्गं कुषटरोगचयावहम् । 
चिलौहसम्भवं लिङ्ग` विज्ञानं प्रति सह्विदम् ॥” 

इतिं लच्तणससु चयः ॥ 

^ग्रीप्रदं वलं लिङ्ग श्िलाजं सव्सिद्धिदम् । 

धातुजं धनदं खातच्चाहारुजं भोगसिद्धिदम् ॥* 
षति लिङ्गपुराणम् ॥ 

«“गन्पुष्यमयं लिङ्ग' तधाच्रादिपिनिन्नितम्।, 

कस्तरौसम्भवं लिङ्ग" धनाकाङ्खौ प्रपूजयेत् ॥ ` 
लिङ्ग गोरो चनोत्यश्च रूपकामस्तु पूजयेत् । 
कान्तिकामस्तु सततं लिङ्ग ` कुद्कमसम्भवम् ॥ 

ऋतागुरससुदधुतं महाबु इ विवद्धनम् । 

धारण ग्राक्तदं लिङ्ग लष्णागुरुससु द्धवम् ॥ 

यच्चकदंमसम्भ.तम् ।* इति कालोत्तरः । 

«पाथिषे शिवपूजायां सम्रसिद्धियुतो भवेत् । 
पाषा शिवपूजाया दिगुं फलमौरितम् ॥ 
स्वश लिङ्गे च पूजायां शत्रणां नाशनं मतम् । 
खव्यलिद्धौश्वरो रौप्यं पलं तक्ााचतुर्गगम् ॥ 
ताने पुष्टि विजानौयात् कांस्ये च घनखं्तयः ¦ 

गङ्गायाख लच्गुयं लाच्चायां रोगवान् भवैत् । 
स्फाटिके सन्बसिद्धिः स्यात्तथा सरकते परिबे। 
लौहलिङ्गे रिपोर्नाशेः कामदं भसलङ्गकम् । 
वाशुकायां काम्यसिदह्धिर्गोमये रिपुष्टिखनम् । 
खम्बलिङ्गस्य माषहालंप धमकामाधंमोच्तदम् +” 

इति माद्टकाभेदतन्व्े १२ पटलः ॥ 
“ब्रह्मा संपूजयेनरि्यं लिङ्ग" र लमयं शरभम् । 
तस्य खं पूजनात्तेन प्राप्तं व्र्मत्वस॒त्तमम् ॥ 
इनद्रगौलमयं लिङ्ग विष्णः समचैयेत् सद्ा । 

दिष्तवं प्राप्रवान् तेन सोपश्रूट्भूतेकपालकः 
स्फाटिकं निमेलं लिङ्क' वर णोएभ्य चैयेत् सदा । 
तैन तहृर्णतवं हि प्राप्रं तजोवलान्वितम् ॥* 

इति षट्कमभदोपिकाश्तशिवधम्भः ॥ 
५ पूजयेत् पार्थिवे लिङ्गं पाधाणलिङ्गकेठ्यवा । 
स्वशंलिङ्गे५यवा देवि रौप्ये ताश््े च कांस्यके 
पारदे वाथ गङ्गायां स्फाटिके मरकतेए्पिवा। 

कामदे लौहलिङ्गे भखनि(ितलिङ्गके ॥ 
भष्ुक्षानिन्निते लिङ्घं गोमये दाय परूणयेत् । 
खंस्छारेख विना देवि पराषाथादौ न पूजयेत् ॥” 

इति मा काभेदतन््रे 9 पटलः ॥ 

इति शिवलिङ्गनिम्नाणद्रयाखि॥#॥ अथ 
शिवलिङ्गख्स्कारः। 

“खं स्कार प्रवच्यामि विश्चोष इह यद्धवेत् ॥ 
रौप्य श्वयंलिङ्गश्च स्वरं पाने निधाय च। 
सादु तोच तछ्िङ्ग' दुग्ध मध्ये दिनत्रयम् । 
चभ्बकेन खापयित्वा कालरद्रं प्रपूजयेत् ॥ 
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लिङ्गः 
षोड्शेनोपचारेण वेद्यान्तु पातौ येत् । 
तसनादुत्तोच्य तलङ्ग गङ्गातोये दिनच्रयम् । 
ततो वेदोक्तविधिना संस्कारमाचरेत् सुघौः॥ 
पर्व्वोक्तवचने; पलविग्रेषकामनया 
लिङ्गपूजोक्तासाचपूना। 
“लिङ्क सुलच्तणं कुधात्ताजेल्िङ्गमलक्ष णम् । 

ेष्येोने भवेह11धिरधिके शतरुवह्ननम् ॥ 
मानद्धौने विनाशः स्यादधिङ् च शिशुच्यः। 
विस्तारे चाधिके दौने राद््नाशो भवेट्धरुवम् । ¦ 
पौठद्ौनेतुदारिद्र शिरोदहौने कुलच्चयः। 

ज्रहष्त्रविद्धौने च राज्ञां राद्ख नश्यति। 
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन लिङ्गं कुष्यात् सुलच्चणम् ॥ 

, इद्यादिना सुलचणलिङ्गसयेव पलदाटढलसुक्तम् । 
षति माढकामेदतन््रे 9 पटलः ॥ 

देव्यवाच। 

इन्द्रिय रद्ितो देवः मून्धरूपः सदाशिवः । 
अकारो नालि दैवस्य किंतस्य पूजने फलम् ॥ 

शिव उवाच । 

परते पूजा मदेश्ानि कदाचिन्नाल्ति पावतौ। 
सरस्य परमेशानि रौद्रौ शक्तिरितीरिता॥ 
रौद्रौ तु परमेशान आद्या कख लिन भवेत् । 
वर्तेते परमेश्रानि ब्रह्मविष्णशिवाल्िका 

खाडचिवलयाकार; शिवं वेद्य सदा खिता | 

शक्तिं विना महेशानि प्रेतत्वं तस्य निश्चितम् ॥ 

शक्तिखंयोगमाचेण कम्भकैा सदाशिवः । 
अतर्व मेश्रानि पूजयेच्छिवलिङ्गकम् ॥* 

इति खश्रक्तिकशिवलिङ्खपूजनफलम् ॥ 
इति लिङ्गा चैवतन्त्र २ पटलः । #.॥ 

देदयवाच। 
^लिङ्गप्रमायं देवैश कथयसख मयि प्रभो । 
पाथिवे च्च शिलादौ च विश्चेषो यत्रमो भवेत् 

ओरीशिव उवाच । 

्टत्तिकातोलकं याह्यमघवा तोलकटह्यष् । 

रुतदन्यन्न कव्वौत कदाचिदपि पाग्ेति ॥* 
इति मादटकामेदतन््े 9 पटलः ॥ 

अपिच) 

“च्डत्तिकातोलकं याद्यमथवा तोलकङ्कयम् । 
चिखचस्य प्रमाणेन घटनं कारयेद् वधः ॥ 

स्वाङकुपन्येमानन्तु शला लिङ्गं प्रपूजयेत् । 

च्टट्ा दिलिङ्गवटने प्रमाणं परिकौक्वितम्। 
परलसुक्तमवाप्नोति अन्यथा चैत्तदन्धथा ५ 

इति षटकमभदौपिकाष्टतविश्वसारतन््नम् ॥ 
«जिद वेदां तथा पौठो समखजनिपातनात् । 
समष्यव विलानी्यातच्िखनौकरण्ग्तिदम् ॥” 

इति कालोत्तरः + 

क्टत्तिकाभेरेन नाद्णादौनां पूलाफलख्य प्रग्र 
स्तत्वं वथा, 

^ चतुर्धा पार्थिवं लिङ्गं ्डत॒ख{सिदेन पावयति । 
शुक्लं रक्तं तथा पौतं छव्यख्च परमेश्वरि ॥ 
शुज्ञन्तु राक्षे शस्तं चच्िये रक्तमिष्यति। 
पौतन्तु ् रेश्यनातौ स्वात् छष्यं मृद्धं प्रकौ सि- 

तम् ॥* 

लिङ्ग 
तथा । 
“शुक्लं छ पाथिवं लिङ्गं निश्नाय यस्तु पूजयेत्। 
खर्व परमेशानि चिवगंफलभाग्भक्त् ॥ 
्च्ियस्तु वरारोद्े रक्तं निन्भाय प्राधिवम्। 
पूजयेत् सततं यस्तु चिवगेफ़लमाप्रयात् ॥ 

रितं पाधि देवि निम्भाव यस्तु पूजयेत् । 
सच वेश्यो महेशानि ¦ चिवगफलभागभवेत्॥ 
कछव्यं छि पाथिंवं लिङ्गं निमाय यस्तु पूजयेत् 
स शूद्रः परमेशानि! चिवर्गफलभागभवेत् ॥” 

इति लिङ्काच्ैनतन्त्रे ३ प्रटलः; ॥ # ॥ 

शिलादौ च महेश्रानि | स्थूल पफलदायकम्। 
ङ्खटमानं देवेशि ! यह्वा हेमाद्रिमानकम्। 

क्रमेय देवदेवेश ! फलं वड्विधं लभेत् । 

स्थलात् स्थूलतरं लिङ्गं रद्राचं परमेश्वरि ! । 

पूजनाद्वारणाहेवि | फलं बहुविधं श्छतम् ॥* 
श्णृलात् स्लमिति पाथिवलिङ्गेतरपरम् । 
ग्टत्तिकातोलकमिति विद्रोषवच्नात्। शिला- 

स्फादिकमरकतादौनां प्चङ्नौकरण्सुक्तं 
यथा,-- 

«शिवलिङ्गस्य यभ्भानं तन्मानं दच्चसद्ययोः। 

योन्ययमपि यन््ानं तदघोएपि तथा भवेत् ॥* 
शति लिङ्गपुराणम् ॥ 

“लिङ्गस्य याडन्विस्तारः परिणादहोएपि ताद्श्ः। 

शिङ्गस्य दिगुणा देवौ योनिस्तदह् सम्मिता ॥ 
्वौं ताङ्कुडतो सं न कदाचिदपि कचित् । 
रनारिश्रिवनिम्भाणे मानमिच्छावशादवे ५ 

इति तन््रान्तरम् ॥ 

लिङ्गयुत्पत्तियेया,-- 
“आकाशं लिङ्गमित्ाहइः एथिवौ तस्य पौठिका। 
आलय; सब्बे वानां लयनगाक्षिङ्गसुच्यते ।* 

इति स्छन्दपुराणम् ॥ 

लिङ्गमदह्िमा वथा,- 
शिव उवाच । 

भन तुष्याम्यव्ितोग्चैयां पुष्यधपनिवेदनेः 

सलिङ्गेएचिकषि तथा्यथ परं तुव्यामि प्ाबैति।॥ 
रुष देवि ! परा छ्य जौनो हं सम्देवतेः । 

लिङ्गलालिङ्गमिदयु्तं सदेवासुरकिन्ररे, ॥ 
प्रवच्छामि दिवं देवि! यो मलिङ्गाचवेने रतः । 

व्रक्रा सम्रायि पापानि निगेदो दग्धकद्यषः ॥ 
मन्मना मन्रमस्कारो मामेव प्रतिपदाते ४ 

इति बौरमिजोदय्टतस्कन्दपुराम् ॥ 
अद्यविश्रेषेय पूजादिषलं वया,-- 
५ वश्छपूतज लो लिङ्ग जपित्वा मम मानवाः। 
लच्चाणाख्ाश्वमेधानां फलमाप्नोति सत्तमः ॥ 
स॒गन्वि चन्दनर सै लिङ्गमालिप्यं भक्तितः । 
आलिप्यते सुरस्त्रीभिः सगन्येयं च कमः ४” 

इति तच्चैव ॥१॥ 

लिङ्गपूजाया अकरणे दोषः ततपूजापलख्च यथा, 

«विना लिङ्गाच्ैनं यस्डकालो यच्छति निन्ध्ः। 
महाहानिभेवेचख् दुगेतष्टर दुराह्मगः । 
रुकतः खव्तदागानि वरतानि विविषानिच। 

तीर्थानि नियमा वशा लिङ्गाराधभव्रेकतः ॥ 



लिङ्ग 
म लिंङ्काराधनादन्धत् पुरा धैटै चतुष्वेपि। 
विद्यत सश्याच्तराणामेष खव सुनिश्चितः ॥ 

भेकतिषक्तिप्रदं लिङ्ग विविधापच्चिवारणम्। 

पूजयित्व) नरो निं शिदसायुज्यमाश्रयात् ॥ 

सन्वमन्धत् परित्यज्य क्रियाजालमश्रषतः। 

मक्षा परमया बिदान् लिङ्गमेकं प्रपूजयेत् \ 

इति स्कन्दपुराणम् ॥#॥ 

“चआणश्वमेध्रसदस्राशणि वाजपेयशतानि च। 

, मदेश्रा्ैनपुरयस्य कलां नादन्ति घोड्शौम् ॥” 
इति मल्य्क्त १६ पटलः ॥ 

“बहुनाच किसुक्तन चराचरमिदं चगत्। 

शिवलिङ्गं समभ्यज्य स्थितम न संशयः 1” 

इति लिङ्गपुराणम् ॥#॥ 

“शिवस्य पूजनार्वि चतुबर्माधिपो भवेत् । 
टेश्वभ्युतो मलये: शम्भुनाथस्य पूजनात् । 
स्वयं नाराचणेनोक्तं यदि शम्भुः प्रपूजयेत् ॥ 
सवर्गे मर्ये च पाताले ये देवा; खंस्थिताः खदा। 
तेषां पूजा भवेदेव श्म्भुनायस्य पूजनात् ॥” 

इति लिङ्गपुराणम् ॥*#॥ 

“असारे खलु संसारे सारमेतचतुषटयम् । 

काश्यां वासः खतां सङ्गो गङ्गाम्भः म्म्, 
पूजनम् ५” 

इति षटकम्भदौपिकाश्तकालोत्तरे नारद 
वाक्यम् 1 # | 
“अ{्बिडोच स्न्निवेदाञ्च यज्ञाश्च बहदच्तिणाः। 

शिवलिङ्गाचैनस्येते कोटश्नापि त समाः॥ 

हित्वा भित्वा च भूतानि हित्वा सन्वमिदं 

जगत् | 

यजेद्वं विरूपाच्तं न स पापेन लिप्यते ॥ 

चअनेकलन्लसा सं भान्यमाण्छ योनिषु । 

कः खमाभ्नोति पे सक्तिं विना लिङ्गाचचैनं नरः॥* 
इस्ति स्कन्दपुराणम् ॥#॥ 

^न्राद्चणः चचियो तरेश्यः गदो वाप्यगुकलोमनः। 
पूजयेन् सततं लिङ्गं तत्तन्मन््ेण सादरम् ॥* 
चत्तन्भक्तेैति यथायोग्यं वेदिकतान्तिकनाम- 
मन्थे; । 

पुराणम् ॥ #॥ 

“चले बह्मा तथा मध्ये वष्णुच्छिसुवनेश्वरः । 
रुद्रोपरि मादेव; प्रणवाख्यः सदाशिवः ॥ 
लिङ्खवेदौ महादेवौ लिङ्गं सात्तान्मदेश्वरः॥ 

तथोः प्रपूजनगान्नि्यं देवौ देवश्च पूजितौ ॥” 
इति लिङ्पुराणखम् 1 #॥ 

अथ प्रारद्श्िवलिङ्गमादात्मयम्। 

“ज्यो तिम्भयं मह 1लिङ्गं फैलासनगरे भिये । 
तस्येव षोड़श रोकः काश्यां विश्धेश्वरः {सखतः । 
पूथलिङ्गं मद्देशानि शिववौजं न चान्यथा । 

श्रिलामध्ये यथा चक्रं लच्छीनारायणः परम् । 
पारदस्य श्रतांरको लष्यौनारायणो न हि ॥ 
पकारं विष्ण॒रूपच्च अकारं कालिका खयम् । 

रेफं शिवं दकारष् ब्रह्मरूपं न चान्यथा ॥ 

पारदं प्ररमेशानि ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्। 
यो येत् पारदं लिङ्गं ख णव शम्भुरव्ययः ॥ 

इलि वोरमिच्ोदयषशटतस्छन्द- 

गर२र् 

लिङ्ग 
आ जन्भमध्ये योदेवि र्कदा यदि पूजयेत् । 
ख राञ्जन्धो देवेशि सज्नागौ स च तत्ववित् ॥ 

ख ब्रह्मवैत्ता स धनौसराजा संवि पृच्यते) 
अथिमादिविभूलोनामौशरः साधकोत्तमः ॥*॥ 

अथ प्रारदशिवलिङ्गनिम्माकःवधि;। 
श्पारदे शिवनिम्भाणे नानाविन्नं यतः परिये । 

अतर्व महेश्रानि शान्तिखस्ययनं वरेत् ॥ 
पारदं शिवबीजं छि ताडनं दिन कारयेत्) 

ताडनादित्तनाश्रः स्यात्ताङड़नाहित्द्धौनता। 
ताङ्नाद्रोगदुक्तत्वं ताङ्नाग्मरणं भवेत् 

इति माहकामेदतन्व < पटलः ५*#॥ 

अथ श्िविलिङ्गोत्पत्ति; । 
व्र्षोवाच। 

^पुरा त्वी चलं जात्वा त्वद्ये न प्रकाशितम् । 
डान योगिनं जात्वा कथयामि न खंश्चयः॥ 
अतिगुद्यमतिगुद्धमतिथुद्धयं न संशयः । 
गोपितं गोपितथयं गोपितथं चयापि च ॥ 
्रम्भना गोपितं तन्ते तन््ान्तरे प्रकाशितम् । 

ष्टण तत् कथयाम्यद्य सावधानोप्वधारय॥ 

सर्गादौ विविधा; सर्गा मया खषा डि नारद। 
टेवदानवरेवयाश्च गन्धव्वथच्चराचसाः ॥ 
सन ख्ौवश्रगाः ओषा मेध॒ नाच्नायते प्रन । 
केवलं इ शिवः शम्भुद्{रपदण्कम्भेणि ॥ 
कदापिन मनश्वक्र उषा चिन्तापराः सुराः। 
मानेव श्रखं जग्म; सेन्द्रा देवासुरादयः 

भ्रणिपद्च स्तुतिं छत्वा उपतस्थ; समाहितः 

प्रोचुः प्राञ्जलयः सवं भयाद् गहदमागलाः + 
देवाद्या ऊचुः, 

उदादिता वयं सनं भवानपि अनावः । 
केवलं डि महादेवो देवदेवो जग्रतः ॥ 
विबाद्े ग मनञ्चक्रं कथा वा मोद्धते शिषः । 
उपायं चिन्तय विभो दारः कथमौश्र्ः । 
येन स्याज्नगतां नाथस्तेत् कुर्व्वे दयानिधे ॥ 

इति श्युत्वा वचस्तेषां ततो ज्ञा प्रजापतिः। 
खद तोगेरुङ्ारूुः जगाम कमलाखवः। 
उवाच तं जगन्नाथं विष्छु कमललोचनम् ॥ 

ब्रह्मोषाच। 

खशा मया सरमे मादुषा मेधुनोहधवाः । 
खम स्ते विना धरन्भुः यत् कर्तः वदख मे॥ 

ओभगवालुवाच। 

शभिः सदं महावाहो गच्छामस्तमद्ं शिवम् । 
कनैच्यं खचितं तेन अनुज्रातेयेधाविधि। ` 
किन्तु तद्योर्वनारौन्त विवादाय प्रकशख्षय ॥ 

ज्लोवाश्व। 

दत्तं गच्छामहे सब्बे दुन्ञापय तं इरे। 
चदयाग्रक्तिं महामायां प्रसादयतु पै लघ ॥ 
कन्या भूत्वा मदहाथ्रम्भ मोहयिष्यति शङ्करम् 

रुवसुक्रातु ते; साद्व जम्मतुविंधिकषेशवौ । 
यत्र दच्चो महातेजा; प्रोचतु; कायमाल्मनः॥ 
उवाच दत्त तदूयुक्तं तप्रक्तप्त प्रजापतिः 

रज्ञा विष्यश्च सव्व ते तपसा तोषयेच्छिवाम् ॥ 

आविन्निभूव खा रवौ कालिका जगदौश्वरौ। 

लिङ्गं 
प्राहमांवः किमधंन्तु ससुत्कण्डाः; सुरास्चराः॥ 

देश्यवाच। 

श्रौप्रं रूपं यथाकामं भवतां प्रथने फलम् । 
अचिरात् तत््दास्यामि सल्छं स्यं नलसंश्य;॥ 

देवाद्या ऊचुः। 
भूत्वातु दक्षकन्धात्वं शङ्करं परिमोहय। 
राक वाच्डित्वेलत् कुर सिद्धिं लटा शिवै॥ 

खलत् श्रुत्वा वचस्तेषां निरौच्छ कमलासनम् । 
उवाच वि्याविष्टा कालिका जगदौश्रौ॥ 

देचयवाच। 

श्रम्भरदातनो बालः किं मां सन्तोषयिष्यति। 
मम योग्यं पूमांसनयु अन्धं प्रे परिकरय ॥ 

त्रह्मोवाच। 

दम्भः सबगुरदेवो ह्यस्लाकं परमेश्वरः । 
महासत्वो महातेजाः सते तोषं करिष्यति॥ 
श्रम्भतुल्यः एमात्रास्ि कदाचिदपि कुच्रचित् । 

दद्यक्रा ब्रह्मणा देवी वाएमितयाहचेश्वरौ) 

दाय दशनं दत्त्वा उवाच उच्यतां वरः 

दचोप्पिद्षातां देवौ खड्गकचध्रां पराम् । 
खनं लम्बोदरो याघ्रचम्भाटतकटिस्थलौम् ॥ 

नौलोत्मरलकपालापए्यकरयुग्मां वरप्रदाम् । 

छतञछलद्यमिवात्मानं मेने दत्तः प्रजापति; ॥ 

दत्त उवाच। 
यदिमे वरदासि तवं देवानामपि बाज्ड्ितिम्। 

मदौयतनवा भूत्वा शङ्करं किल मोहय ॥ 
ते दुक्रा जगद्धात्र अनद्धा नं गता तदा । 
देवताश्च ततो नत्वा यज्नतिपै तपो इर; 

सश््ौकाः परमाल्मानसुपतष्थनेगत्परतिम् । 
प्रशेसस्तुुुभेन्धा प्राहुगेहदभाषिः॥ 

ईेवाद्ा ऊचु; । 
भगवन् देवदेवेश लोकनाघ मदाश्रय । 

चयं खर्वं तु सच्छोकाः ष्ये परमेश्वर । 
अतसं कुर चोदा ष्टि चा यथा भवेत् ॥ 
दच्चगेदे महाकालो मायेति परिकौर्भिता। 
चातातेप्रौतये श्म्भोखातैयोग्यान 

संश्रयः ॥ 

` ईष्वर उवाच) 
भवतां प्रौतये सम्यक् करिष्यं नाज संश्रयः। 
उद्योगः क्रियतां प्रं विवाहाय ममेव ह ॥ 
ष्शयक्तास्तु सुराः सने दैश्वरेख महालना । 
शतशव्या गता: सर्ववे भवनं शब्यसुन्दरम् ॥ 
दक्षाय कथयामासुः शङ्रेणोदितं वच; । 
ललो विवादं निध्यै शत्या वथा गताः+ 
गता; खनं मदेशोर्पि सत्या सह तदा यहम्। 
लगाम रेमे सद्या च चिरं निभेरमानसः॥ 
चथ काले कद्ाचित्त सव्या सह मद्रः 

रेमे न श्रेकेतं सोए सतो अान्ताभवत्तदा॥ 

उवाच दीनया वाचा देवदेवं जगद्गुरुम् । 

भगवन्रद्ि शक्रोमि तव भार सदुःषद्म् । 

मख मां महादेव छपां कुर जगत्पते ॥ . 

जिश्यन्य वचनं तस्या भगवान् टषभध्वजः । 
निमैरं रमं चक्रे माए निरेयमागख; + 

व व= -* 
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लिङ्ग 
, छत्वा सम्यणरमणं सतौ च ्यक्तमेयना। 

उत्थानाय मनश्क्र उभयोस्तज उत्तमम् । 

पपात धरणौ त्याप्रमखिलं जगत् ॥ 

पाताले भूतले सगे श्रिवलिङ्गास्तदाभवन्। 
तैन भूना भविष्याच्च थिवलिङ्गाः सयोनवः॥ 
यज्र लिङ्ग' तत्र योनिवेत्र योनिस्ततः श्रिवः। 
उभवोद्धेव तेजोभि; शिवलिङ्ग" अलायत 1” 

ति शिवलिङ्गोत्यत्तिकथनमिति नारद्पश्- 
राचान्तगेलदतौयराने प्रथमाध्याये नारद 
ज्द्यसंवाद्ः॥ #॥ शिवलिङ्गपूगायां सन्ग्वा- 
मधिकारो वधा, 

“शाक्तो वाव्रष्यवो वापिसौरो वा गाखपोयवा। 
शिवाचैनविदीनस्य कुतः सिद्धिभषैत् प्रिये ॥ 
अनाराध्यचमंदेवि योभ्चैयेद्वतान्तरम्। 
न गक्नाति महारेवि शापंदचा व्रजेत् पुरम् । 

पञ्ताय्रममं देवि मिष्टान्नादि क्रमेख डि। 

फलानि बङ्धान्येव पुष्यारयेव यथाविधि॥ 

सुमेरुसटश्रं चात्रं नानाविधं मद्ेश्वरौ। 

खपादिकं महेशानि यदि स्यात् सागरोपमम् ॥ 
यदत्तं पुष्यनेषेदयं सत्र विष्धासमं भवेत् \ 
शिवाचचैनविद्धौनो बः पूजयेद् वतान्तरम्। 
विदचेषत; कलियुगे स नरः पापमागभवेत् ५ 

इति उत्यत्तितन्त ६४ पटलः ॥ # ॥ 
“खञ्चपूनासु टेषैश्रि ) लिङ्गपूजापरं पदम् । 

लिङ्गपूनां विना देवि अन्यपूजां करोति यः।॥ 
विला तस्छ पूजा स्यादन्ते नरकमाभुयात् । 
नखालिङ्ग' महेशानि प्रथमं परिपूनयेत् ॥ 
यद्राज्यं लिङ्गपूजायां रितं सततं प्रिये । 

नद्राज्यं पतितं मन्ये विद्धाभूमिसमं चछनत् ॥ 

नरह विट् चच्ियो देवियदिलिङ्ग न पूजयेत्। 

तत॒क्तणात् परमेशानि चयश्चणडालतामियुः। 
द्र परमेशानि सदा शूकर वद्धवेत् ॥ , 

श्िवाचचैनन्तु देवैश यस्मिन् गेहे ववव्नितम् । 
विष्टागन्नैसमं देवि ततर्द विद्धि पाव्ति। 

च्न्नं विष्टा पयो खचरं तस्मिन् वेश्मनि पाव्ति॥ 
शाक्तो वा वष्यवो वापि रयो वा परमेश्ठरि !। 
चादौ लिङ्ग" प्रपूज्याथ विच्वपत्ेन्रानने | ॥ 
यञ्चादन्धं महेशानि! लिङ्ग प्राश्य प्रपूजयेत् । 
अन्धा स्त्रवत् सव्ये शिवपूजां विना प्रे! ॥ 

इति लिङ्गाचचैनतन्त्रे ९ पटलः ॥ 

उपक्रमोपसंहारादि। यथा। लिङ्गानितु 
उपक्रमोपसंहारावभ्याखापूवतापलायवादोप- 
पद्याख्यानि । तदुक्तम् । 

“ङपक्रमोपसंदहीरादभ्यासोप्रपूखताफलम् । 
अ्ेबादोपपत्तौ च लिङ्गं तात्य निशंये ॥» 
स्र प्रकरणप्रतिपादयस्याधेस्य तदादन्तयोरुषा- 
दानं उपक्रमोपसंहारौ । यवा ान्दोग्ये षरे 
प्रपाठके। प्रकरणप्रतिपाद्यस्यादितौयवस्तुन 
-रकमेवादितौवमिद्यादौ रेतदाल्म्मिदं . स- 
भिद्न्तेन च प्रतिपादनम् ॥१॥ प्रकरणप्रति- 
पायस वस्तुनः तच्छध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनं 
च्यभ्याव;! यथा तन्रैवाह्ितौयवस्तुनो मध्ये 
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लिङ्ग 
त्रमसौति नवक्लत्ः प्रतिपादनम् ॥२॥ प्रक- 

रगप्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाणान्तरेणाविषयो- 
करणं ्पून्निलम्। यधा। त्रैवाहितीय- 
वस्तुनो मानान्तराषिषयीकरगम् ॥३॥ फलन्तु । 
प्रकरणप्रतिपादयस्यानन्नानस्य तदनुहानस्य् 
सक्च तच्च अवमोणं प्रयोजनम् । यथा । ततैव 
च्याचावान् पुरुषो वेद तस्य लाव्देव चिर 

यावत्र विमोक्चै अध लभ्यद्ये इद्यदितौीयवस्तु- 
क्न तत्मरातरिप्रयोजनं श्रवते ॥ ४॥ प्रकरण- 
शरलिपाद्यस्य तच्र तच्च प्रश् सन अधवादः। यथा 

तलच्रेव उत तमादैशमप्राच्तो येनाश्रुतं श्रुतं 

भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्नातमिद्यद्ितौव- 

वस्सुप्रशंलनम् ॥५॥ प्रकरणप्रतिपाद्याधेसाधने 
तच्र तत्र अवमाणा युक्तिः उपपत्तिः। यथा 

तन्न यथा सौस्येकेन च्त्पिेन समै नटणसयं 
विज्ञातं स्यात् वाचारम्भयं विकारो नामधेयं 
ग्टन्तिकयिव सत्यम् । इत्यादावद्धितौयवस्तुसाधने 

विकारस्य वाचारम्भणमाचतवे युक्तिः शरूयते ॥६) 
स्ति ओीपरमद्ंससदानन्दयोगौन्रविरन्ित- 
वेदान्तसारः ॥ ( एुराखविश्रेषः। यथा, देवौ 

भागवति।१।३।१०। 

रकादशसहस्राणि लिङ्गस्य चैातिविस्तृतम् ॥* 

च्यस्यान्यद्िवरयं पुराग््न्दे द्रष्यम् । डेतुः। 

यथा, तकंकौसुद्याम्। “जिङ्गन्नानचन्पं लिङ्धि- 
च्ञानमनुमितिः + “ज्ञायमानं लिङ्गन्तु करणं न 

डि ।” इति भाषापरिच्छेदः ॥ उच्छशरौरम्। 

यथा, पञ्चदश्याम् । १।२६९। 
५जुहिकम्मन्दरियप्रायपय्चदेमभनसा धिया । 
रौरं सप्रदप्रभिः ख्च्यं तलिङ्गसुच्यते ॥*) 

लिङ्गकः, पु, ( लिङ्धेन कायतौति। कै+कः।) 
कपित्यट्तः। इति श्न्दचदिका॥ ( गुण- 
द्योएस्य कपित्य गन्द विद्धेयाः ॥ ) 

लिङ्गवह्धः, प. ( लिङ्गं वह्वंयतीलति। उध् + णिच् + 
चच ।) कपित्थटचः। इति शब्दशच्वन्दरिका 

शिशररृद्धिकरणम् | तस्यौषधं यथा, 
“कटतेलं भक्लातकं दतीपलदाडिमम् । 

वेख्कसेः साधितं लपनं लिङ्ग' तेन विवद्वंते ॥ 
च्पिशच। 

^ कुष्टमाधमरौचानि तगरं मधुपिष्यलौ । 
च्यपामार्गाश्वगन्धा चं इतौ सितसषेपाः ॥ 
यवास्तिलं सेन्वव्च पाणिकोडैनं शुभम् । 
लिङ्गवाहइस्लनानाश्च कणशंयोकऋं हि छद्धवेत् ॥” 

इति गारुडे ९८० अध्यायः ॥ 
लिङ्गवद्विनी, स्तौ, ( लिङ्गं बद्वंयतिया। उष् + 

खिष्च+षनि। डौप् |) अपामागे;। इति 
शन्दचन्दरिका॥ 

लिङ्गटत्तिः, ध, ( लिङ्गमेव . उत्तिर्जौवगोपायो 
यख्य । ) जोविकार्थनटादिच्वद्धधारौ। तत्- 
पायः धम्मष्वजौ २। इयमरः । २।७।५४॥ 
भजविकादिनिभित्तन्तु यो विभर्ति जटादिकम्। 
धन्भष्वजौ लिङ्गटत्तिरयं तत्र निगद्यते ॥* 

लिपिकं 

[लिङ्गाल्िका, स्तौ, च्लुद्रस्रधिकः। तत्पमश्चायः। 

दौना२। षति हारावलो। ९१७॥ 
लिङ्गनी, स्तौ, ( लिङ्गमख्यस्या एति । लिङ्ग + 

इ्निः।) लताविशेषः । पञ्चगुरिया इति हिन्दी 

भाषा । तत्पायः । बहप २ इष्वर ३ 
शिववक्लिका 2 खयम्भ; ५ लिङ्गषम्भताद 

ल्गौ 9 त्िच्रपलार चाणालौ६ लिङ्गला ९० 

देवौ ९९ चखा १९ जापस्तम्भिनो १३ श्रिवजा 

१४ शित्रबह्लौ १५ । अद्या गुणा; । कटुतम् । 

उष्यत्वम्। दुगेन्धत्वम्। रसायनत्वम् । सर्ब 
सिद्धिकरत्वम् । दिथ्त्वम्। वश्यलम् । रस 
नियामनत्व् । दति राजनिषंरटः ॥ ( सत्छा- 
सादिलिङ्गधारिणौ। यथा, सुश्चुते। ४।२४। 
“लिङ्गिनी गुरुपनौष सगोन्नामथ पसु । 
उदा सन्ध्ययोच्वापि गच्छतो जौोवितच्चवः ॥?2} 

लिङ्गो [न्]; पै, ( लिङ्गमश्यस्येति। इनिः!) 
स्तौ । इति जटाधर;॥ चि, धम्मष्वजौ । 
यथा,- 

“अलिङ्गी लिङ्गवेश्रेन यो लिङ्धसुपने वति । 

ख लिङ्गिनां हरेदेनस्तिथगयोनौ च गच्छति \* 
इति. कौर्म उपविभागे १५ अध्यायः ॥ 

( बासनाश्रयः। इति ओओधरखामौ ॥ यथा, 

भागवति । ४ । २६। ६५1 

भ्तेनास्य तादशं राजन् लिङ्धिनो दैहसम्भ- 

बम् | 

अइ त्खानवुभूतोयो न मनः ख्यदटमिच्छति ॥”) 
लिप,भिखौश्पजलेपे। इति कविकण्पदुमः + 
( तुदा०-उभ०-सखकन्अनिट।) लि, लिप्रो- 
पस्ति। खौ, लेप्रा। पज, लिम्पति लिभ्यति 
श्वन्टनेन गाचं सुखौ । इति दुर्गादासः ॥ 

लिप, पु, ( लिम्यतौोति। लिप्र+कः;।) लेषन- 

कर्ता। दति लिपरधातोः कक्तैरि कप्र्ययेन 

जिष्यन्नम् ॥ 

लिपिः, खो, (लिप + “इगुपधात् कित् । उणा 

४। ११६ । इति द्न् । सच कित् ।) लिखित- 

वर्ण॑म् । तत्प्रायः ।लिखितम् २ अच्चरसंस्था- 
नम् ३ लिबिः ४ ।इद्यमरः॥ लिखनम् ५ लेख- 

गम् ६ अश्षरविन्धासः; 9 लिपौ = लिबौ ६ । 
इति तट्ौका ॥ अच्चररचना १० । इति जटा- 

धरः ॥ लिपिका ११) इति शब्दरन्नावलौ॥ 

{ यधा, जेषधरे। १।१५। । 
“यं दरिद्रो भवितेति वेधसौ 
लिपिं ललाटेएधिंजनस्य लाग्रतौम् । . 
ब्षा न चक्रःल्पितकल्पपाद्पः 
प्रणय दारिद्रदरिद्रतां वृपः ॥” 

यस्या; पष्विधलं थथा, वार ोतन््रे । 
५सुद्रालिपिः श्मिर्यलिपिलिं पिरे खनिखम्भवा । 
शुख्छिकाष्चुणसम्भूता लिपयः प्चधा च्छता; ॥”) 

लिखितसपुस्तकादि । इति केचिदिति भरतः ॥ 

लिपिकरः, प, ( शिपि करोतीति । लिपि+श-+ 
“दिवाविभानिद्धेति।* &३। २।२१। इति 

इति शन्दरत्रावलौ ॥ ढ; । ) लेखकः । द्दयमरटौका॥ 



लिम्पाकं 

लिपिका, खौ, ( लिपिरेव। लिपि+ खाये कन् । 
डाप् । ) लिपिः । इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

लिपिकारः, प, (लिपिं करोतौति। छ + अण् । ) 
लेखकः । इव्यमर;। २।८। १द्॥ 

लिपौ, सौ, ( लिषिः। शदिकारादिति डौष् ।) 

किपिः। इति शब्दरनावलौ ॥ 

लिपरं, चि, ( लिप+क्तः।) भकच्तितम्। छत 
लेपनम् । तत्पथायः। दिग्धम् २। इत्यमरः; ॥ 

विलिभ्यितम् १। इति शब्दरलावलौ ॥ चि 
तम् 8. इति जटाधरः; ॥ ( यथा, कथयासरित्- 

सागरे । ४। ४८। 

^तल्लिप्राञ्चेलखण्डाख चत्वारो विद्ितास्तया॥”) 

मिलितम् । इति सिद्वान्तकौसुटासुणादिडत्तिः॥ 
विषदिग्धम् । इति मेदिनौ । ते, ५२॥ 

लिप्रकः, पु, ( लिप्त खव 1. सखवार्थ कन् । ) पिषाक्त- 
बाणः । इत्यमर; । २} ८।८८॥ 

लित्निका, च्छौ, ( लिप्रेव । खाये कन् ।) दख; । 
यथा । वेश्यस्य चतुर्थो"; अ वणादौ लिपिका- 
"्तुष्कं अभिजित् । इति खतृलब्यसुक्तावलौ ॥ 

लि्चा, च्वौ, ( लब्धुभिच्छा। लभ + खन् + खः । 

टाप्।) इच्छा। इ्मरः॥ (यथा, इरि- 
वंश्न । ३८। २६ 

“लि चकग प्रवेना त्तु मखिरनर स्यमन्तके । 
गोदिन्दो ब चतं लेभे शक्तोएपि न बहार इ।॥*) 

चिद्यः, चि, ( लभ+खन् + डः । ) लब्धमिच्छः 

सत्पाय;। य्तः३ गहमः३ ठष्यक् 8 लुः 
चअभिलादुकः; ६ लोलुपः 9 लोज्भः८। इति 

देमचन््रः। ( यथा, कथाखरितृखागरे । २४। 

११६. । 
< सोदप्यपावनचाभात्तत् अद्धै कख्यितायतिः 
उपप्रदानं लिषयूनामेकं द्याकषे यौ षधम् ॥१) 

लि(विोविः, श्लौ, (लिप् षन् । बाहुलकात् 
परस्य बत्वम् । ) लिपिः इयमरः ६ 

लिवि(वि)करः, प, ( जिविं करोतौीति। शछ+ 
लदिवाविभानिश्ेवि।” ३। २। २९। इति 

ड;\ ) लिपिकरः। लिपिं करोति 
खङुषट इन्धनेन क्तेरि टपर्येन निष्यन्न; ॥ 

लिषि(वि)ङरः, पै ( लिपिं करोतौति। छ + टः। 
एषोदरादित्वात् दितौयाया अलुक् । ) लिपि- 
कार; । इव्यमरटौकायां भावुदौशितः। 

जिबो, च्छो, ( किवि+छदिकारादिति डौष्।) 
किपिः। इति शन्दरनावलौ ॥ 

लिभ्यः, पु, ( लिम्यतौति। लिम्य+ “अदुपसर्मात् 
` लिम्यविन्देति ।” ३६।१। १९८। इतिश्;।) 
लेएनकरै। इति लिम्पधातोः कर्तैरि शप्र्य- 

जिष्यन्नम् । इति सुग्धवोधघयाकरणम् ॥ 

लिम्पटः, पृ, षिद्गः। इति इारावलौ । १६२॥ 

किन्यकं, जौ, निम्बृकविश्चेषः। पातिखेदु इति 
भाषा । तद्य गुखः; ) इरभित्वम् । खादुत्वम् । 

नाग्बत्वम् । मक्तरो चनलम् । वातञ्घ ग्र 
त्वम् । इटात्वम् । छटरिप्रलम् । गातिपिक्ल्वश्च । 
इति राजवक्षभः 1 ( वचा च। 

२२४ 

लोला 
^ कषे सुह" चतं तारं लिम्पाकीङ्कितचां 

पलम् ॥* 

ति रधेनरसारसं यहे ्नौहि यशदरिलौहे\ ) 
लिम्पाकः, पु, जम्बौरः । खरः; । इति श्न्दरन्रा- 

वलौ ॥ 
लिश, ख्य्ौ तौच्छा। एति कविकण्यदमः॥ 

( दिषा०-अाह्म°-अक्°-अनिट् । ) तौच्छा- 
मण्यौभावः। इ य, लिश्यते धम्म; कलौ। 
रौ, लेष्टा | इति दुर्गादाखः॥ 

लिश, श आअौ गयाम् । इति कविकल्पदमः॥ 
( तुदा -पर०-खक०-अनिट् । ) लिग्रति । खौ, 
अलिच्चत् लेटा । इति टुगादाखः॥ 

लिप्वः, पु, नैकः। लघधातोः कैर वनृप्र्य- 
येन निपातनात् सिद्धः । उपधाया इत्वमपि। 

इति सिद्धान्तकौसुव्यासणादिडत्तिः । १।१५३॥ 
( ल्व इति पाठः साधुः; ॥ ) 

लिदह,ल भ्यौ स्वादे) इति कविकल्पदुमः ॥ 
( अदा०-उभग्-खक०्-अनिट्।) ल नले 

पृष्याणि षट्पद; । लौए। चौ, अलिचत्। 
इति दुर्गादासः ॥ 

लौ, कि द्रावे । इति कविकस्यदुमः ॥ ( चुरा०- 

पच्च भ्वा०-पर०-खक० अनिद । ) रावं दवौ 
करणम् । कि, लाययति लयति। मिभ्यो- 
येबुणाविति लापयति लोहममौ कम्भकारः। 
खचद्रवे तु लाल्योलेन्रनाविति जनो इतममौ 
लोनयव्यपि। ति दुर्गादासः ॥ 

लौ, गिच्धिषि। इति कविकच्यहुमः॥ ( क्रा 
पंर०-अक०-अनिट् ।) भमि, लिनाति बाला 
लाव प्राप्रोती्धेः। कम्माविवच्चायान्तु 
लिनाति जलधौ गदौ । लौनः लौनिः। अयं 
अन्तःखटतौवादिः । इति इर्गादाषः\ 

लौ, ड यच्यो द्विषि) इति कषिकश्यहुमः। 
(दिवा०-अल्म°-अकण०्अनिट।) ङ य 

लोयते चनः खयं । आओ, लौगः। इति दुर्गा 
दासः ॥ 

इव्यय लोका, श्छ, लिच्च । इति शम्दरनावलौ ॥ 
लौच्वा, स्न, लिध्ा। इति श्न्दरनादलौो ॥ 
लौः, चि, अखादितः। इति लिदधातोः 

, कमेखि कप्रत्ययेन निष्यनत्नः॥ ( थथा, ओरीक्छ- 

रित) १।५३। 
“सा शुडयेभस्तु शिवपादगखावनिर्यो 
भक्ता यदौयर्धिलौपएललाटपङाः ॥* } 

लोन, जि, ( लौ + क्त; । “ओदितच्च ।*८।९। 
४५ । इति निष्ठातस्य न; ।) कयप्राप्त; । जिष्टः। 

इति अकरणम् ॥ अपिच्। 

^दिवाकराग्रचति यो गाञ्च 
लोनं दिवाभौतभिवान्धकारम्। 

श्ुमे४पि नुनं रणं प्रपतन 
मभलसचेःश्रिरसामतौव ॥* 

षति कुमारसम्भवे । १।९२ + 

लोला, चख, ( लयनभिति। लौ + खन्यदादिलात् 
किप् । लियं लातोति। ला+कः;।) केकिः। 

लीलाव 
विलासः । श्टङ्गारभावचेष्टा। इति मेदिनौ। 

के, 89 ॥ खेला । इति विश्व; ॥ ( वचा, भाग- 
वतै।१।१९।९८। 

“अचाख्याद्धि इरेधौँमन्नवतारकथा; शुमाः। 
लौलाविदधतः सैरमीश्वर.स्याल्ममायया ॥» ) 

अलब्धप्रियसमागमया खचित्तविनोदना्धं 
प्रियस्य या वैश्रगतिददरिहसितभग्ितेरनुछतिः 

क्रियते सा लौला। तथा च। 
<“ प्राप्रवह्लभसमागमनायिकाया, 

सख्या; पुरोए़च निज चित्तविनोदवृद्धया । 
ऋअलापवेश्रगतिदहास्यविलोकनारैः 
प्राेश्वरानुङ्छतिमाकथवन्ति लौोलाम् ॥* इति । 

प्रियाबुकरणं लोकला। यथा वैनोदितं वदति 

याति तथा तथासाविव्यादौद्यन्यो्पि। लड 

यच िषि नाज्नौति लक लौला। इद्यमर- 
टौकायां भरतः) #॥ सा भ्रकटाप्रकटमेदैन 

हिविधा बया, 

“^प्रकटाप्रकटा चैति लौला सेयं दिधोच्यते। 

¢ इति पद्मपुराणम् ॥ 

तथा हि । 

“सदानन; प्रकारः खेलोँलाभिश्च स दौयति। 
तशरेकेन प्रकाशयोन कदान्विष्जगदन्तरे ॥ 
सदधेव खपरोवारेव्नेष्मादि कुरते इरि; । 
छष्यभावानुसारेण लौोलाख्या शक्तिरेव सा ॥ 

तैषां परिकराणाश्च तं तं भावं विभावयेत् । 
प्रपश्चगोचरत्वेन खां लोला प्रकटा च्छता। 
अन्धास्प्रकटा भान्ति तादश्यस्तदगो चरा; । 
तच्च प्रकटलोलायामनेव स्यातां गमागमौ ॥ 
गोङृके मथरायाख दारकायाच्च श्राङ्गिणः 

यास्त तजनाप्रकटासतच्र तच्रैव सन्ति ता 
इति श्रीभागवताग्तम् ॥ 

लौोलावतौ, शौ, (लौलास्यस्या इति । लौला + 

मतुप् । मस्य व; । ) केलियुक्ता । विलासवतौ । 
श्टङ्गारभावचेष्टान्विता। खेलाविशिद्टा। इति 

सौलाशन्दाथेद्नात् । #* ॥ भास्कराचाशस्य 
पन्नौ। वतछताङ्कग्रन्धः। यथा । गोदावरौतौर- 
भिवाखिनो मदाराद्देशोद्धवस्य ओभास्करा- 
चास्य गन्धकः सुप्रिया लीलावतौ विरहइ- 
विच्चिखद्दयस्य तां पदेलींलाव्या लौला- 

बतौमिव। इति लौलावतौगन्धस्य मङ्कलाः 

चचरयश्चोकस्य ठौकायं भवेश्ः॥ #॥( अवि- 
च्वितटृपतेः स््ौविशरेषः। वथा, माकेखेये । . 
१९.३६ । ९.७ । 

“क्ौलावतौ बौरसता बौरभद्रसतानिभा ५”) 

वेष्याविगरेषः । । वधा,-- 

“अभिरूप सम्यत्रान् घटयित्वा विना श्टतिम्। 

धम्भकायमिति ज्ञात्वा न ज्ञाति कथश्चन॥ 
योण्लौ उवणेकारश्चं दरिग्रो५प्यथ स्ववान् । 
न खल्यमादाइ श्चातः. सभाग ऋद्धिसंयुत; । 
सप्रहवौ पपति््जातः खगायुतसमप्रभः ।” 
इति मद्रा लौ लावतो वेश्याया जक्ाचल- 
दाने ेमतखक्टकस् तथापिधफलदग्रषाव् । 

ई 



॥ 

४. 
|; 

। 1 

॥ 

"न की ~ क ^ ` 

लुट 
इति तिथ्या दितच्वम् ॥ # ॥ न्धायमन्यविग्चेषः । 

वस्य दितौयञ्लोको यथा,-- 
५व्र्ं नाकुलसुज्ज्वलो गुगखः कममाधिकां 

श्लाध्यते 

जाति्विष्ठुतिमागता न च पूनः श्ञाष्या विश्रेष- 
स्थितिः। 

खथ्बन्ध; सजो गुगादिभिरयं यच्रास्तु सत्- 
म भ्रौतये 
खान्वौ्त! नयवैश्सकम्भकुश्ला ओन्धायलौला- 

वतौ ॥* 
इति मखनमिश्रः॥ 

शौलोदयानं, कौ, ( लोलाथंसुद्यानम् । ) देववनम् । 
इति जिकाखशरवः॥ (यथा, कथासरित्- 
सागरे । १०६. । ४१। 

“थ मानससुल्लङ्खय दे वधित्रातसेवितम् । 
अतौ गर्ल लोलोद्यानं दुयोषिताम्॥*) 

शुक, [च्] पु, लोपः । यथा। स्यमोलैक् ज्ञौवात् 
परयोः स्यमोलक स्यात् । . इति सग्धवबोध- 

अकरणम् ॥ 
शुक्ायितः, चि, ( तुक कायस्य यस्य तादश इवा- 

रतीति । शुक्ञाय-+ क्षिप् । ततः क्तः।) 
च्यनह्ितः; । यथा। अन्तधनं जुङ्घायनमिति 
यावत् । यथा गुरोरन्तदवंत्ते शिशुः निलौयते 
पलायते लुक्खायते लुक्ायतौति जुष्ापनमयने- 
पि शुक् । शुक् कायः रौरं वस्य ख लुक्ञायः 

वत; सदश्व अआचरतौति कौ साध्यम् । एति 
कारकटौकायां दुर्गादासः ॥ कम्भणि क्तप्रयेन 
जिष्यन्नोगयम् ॥ 

सुङ्कषः, पु, दोलङ्गः । इति रतमाला ॥ 
सुख, इ क भाषड््य। इति कविकशर्पदुमः। 

( चुरा०-पर०-क०-खक०्च-खेट्।) इ क, 
सुञ्जयति। भा दौतिः। षडा निकेवनगदिंषा- 
बलदानानि। इति दुर्गादाखः ॥ 

लुख्च, अपनयने। इति कविकष्यहमः॥ (भ्वाग- 

पर०-खक०-सेट् । ) सोभ्बुषौत् कयेनासिकम्। 
इति दुर्गादाखः ॥ 

खट, विलोटविलोडगयोः। इति कविकश्यदहमः ॥ 

{ भ्वार-पर०-विलोटे अक०-विलोड्ने सकर 
खेट । ) लोटति। इति इर्गादाषः 

शट, ६ इतौ । इति कषिकष्यहमः॥ ( भ्वाग- 
पर°-खक०-खेट् !) द, सुणटाते । इुतिष्यौधम् । 
श्ति दुर्गादाषः 

शट, ख ऋ्हय विलोटविलोङ्गयोः। इति कवि- 
कश्यदुमः ॥ (दिवा०-पर०-विलोटे अक०-विलो- 
चने सक०-सेट् । ) छ, अलुटत्। ऋ, अललुः 

उत् अशुलोटत्। यः, । विशोः 
भाव; । लच्र जुख्यन् सश्ोको सवि रीखदावान्। 

इति भह; ॥ विलोकने लुष्यलङ़ालकान् दुर्गान् 
कवाटानि च लोटति। इति इलायुषघः; ।! इति 

इ्यांदासः १ 
चुद, ड दौप्रिप्रविषन्धोः। इति कविकष्यहुमः। 
( श्वा०-ान्मर-अक० -पुनद्ेनने षक्र -घेट् । ) 
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लुर्टाकः 
ख, अलुटत् 1 ड, लोठति । प्रतिति; 
दिना पतनं पुगदेवनं वा । इति दुर्गादाः ॥ 

सुट, क भासे। इति कषिकल्यदुमः ॥ ( चुरा०- 

पर०-अकर-सेट्।) क, लोटयति।! भाश 
दभि; । इति दुगांदाखः ॥ 

जुट, उपषाते। इति कविकख्पदुमः॥ (भ्वा०- 

पर०-सक०सेट्। ) लोठति। इति दुर्गादासः ॥ 
शठ, इ गन्ालस्यस्तेयखोटे । इति कविकण्पटुमः ॥ 

(भ्वां०-पर०-खक०-क ° च-सेट्।) इ, लुख्ते। 

आलस्यं मन्दौभावः। स्यं तचौथम् । खोटः 
खोडनम् । इति दुर्गादासः ॥ 

खुठ, छ ङ प्रतौचते। शति कविकष्यदुमः॥ 

(भ्वा०-अल्म°-सक०-सेट् ।) छ, अलुठत् । ड, 
लोठते । इति दुर्गादाखः ॥ 

जठ, क चौर्ये । इति कविकष्यहुमः ॥ ( चुरा०- 
पर०-खक०-षेट् । ) क, लोठयति । इति दुर्गा- 
दासः! ॥ 

खुठ, शि लोटे। इति कविकर्पहमः ॥ ( तुदा०- 
पर०-अक०-सेट । ) शि, शुठति अशुठौत् 
जुलोठ। शोटः; सथ्वन्धौमावः। हारोभ्यं 

इरिणाचौयां लुठति स्तममखके । इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

खुठनं, कौ, (शु लोटे+च्छ॒ट्।) प्यश्वस्य 
पमः एनः अमोपहमनम् । लोटा इति 

गङ्ागदड़्ि इति च भाषा ।-तत्पश्थायः। वेल्ल 
मम् २। इति चिकाखप्रोषः 

शुत; चि, ( लुठ + क्तः । ) सदरभ वि पराढत्तः 
अमरान पुनःपनभरमौ लु ठतोभश्वः। तत्- 
पथायः। उपादत्त: ₹। शव्यमरभरतौ ॥ 
वेकितः ६। दति शब्दरनावलौ ॥ पादतः 8 
पराटत्तः ५। इति हेमचष्धः ॥ ( वथा, कथा- 
सरितृशागरे । १०२। 9७ | 

“शिलाकलापो चुटितः किमज्जनगिरैरयम् । 
किस॒ताकालकख्पान्तमेषौवः पतितो सवि ६१) 

खु, मन्ध्े। इति कविकच्यदुमः ॥ ( भ्वागपरर- 
खक०-सेट। ) लोङ्ति। मन्धो विलोडनम् । 
इति दुर्गादाखः ॥ 

चु, शि शंठतौ । सेषे। इति कषिकश्यदुमः ॥ 
( बुष्ार-पर०-खक°-खेट । ) श्चि, शुद्ति 
अङ् शुलोद् । इति दुर्गादासः ॥ 

शुण्ड, कि अषश्चाचौर्ये । इति कविकश्पहमः ॥ 
( चरा०-पचचे भ्वा०-पर०-खक०-खेट् । ) दन्य- 
मकारप्रक्नति; ठयोगन्भून्यः । तिज भ्वादिपचचे 
यगादौ तक्ञोपे शुष्छत व्यादि । कि, शष्टयति 
शुणटति । इति दुर्गादाखः ॥ 

शुण्टकः पै, ( शुग्तौति । शुण्ड + खल् । ) शाक- 
विश्चेषः। जच्छा इति भाषा। तत्पश्य; । 
माखवः ५1 इति शन्द्ण्िका॥ 

खुण्टा, च्जौ, ( षुख्ट + अर् । टाप् । ) चुठभम् । 
इति काच्वित् शल्दरतावलो.॥ 

खुण्टाकः) पै, ( शुण्टतोति ५ चण्ड + "अस्पमिच- 

इह्लुण्टदडः षाकन् ।” ३।२। १५५ । दति 

लुप् 
घाकन्। ) चौरः लुटधातोः षाकप्र्मयेन 
निष्यन्नः॥ 

सुरटाकौ, श्लौ, (लुणटाक + षित्वात् डौप् ।) चौरा 
ख्छौ। इति सुग्धबोधवयाकरथम् । 

शुष्कः, चि, ( लुष्छतौ ति । लुच्छ + ख् । ) सतोय 
कारकः । चुटरा इति भाषा। यया, 

भये चौरा वद्धिना दुष्टा गरदा यामशुच्छकाः । 
खारमेयादने तै प पाद्यम पातकान्विता, 

इति पाद्म पातालखशडम् ॥ 

शुनं, कौ, ( लु्ड +ख्यट् । ) शलुठनम् । इति 
काच्वित् श्न्दरन्नावलौ॥ ( वथा, दैवौभाग- . 

वति । ५।९।९८। 

“रयं लु्छनं तहृत् ततुपलौनां नराधिप ! ॥*) 
शुष्छा, श्लौ, ( लुष्छ + अड । च्वियां टाप्) 

शुठनमम् । इति काचित् शन्दरत्राषलौ ।॥ 
सुख्छाकः, पु, ( सुख्ड + षाकन् ) काकः। इति 

चिकाखशेषः.। (चौरः। यथा, कलाविलासे ।१।३। 
«५ विन्नोएभिसारिकाणं भवनगगस्फाटिकप्रभा- 

जिकरः। 

यच विराजति रजनीौतिमिरपटप्रकट- 
शुष्डाकः 8” }) 

शुष्डो, च्छो, 'लुठगम् । इति काचित् शब्दरन्नावलौ ॥ 

चुर, क चौय । रति कविकख्पटमः ॥ ( चुरा०- 
पर०-खक०्-सेट् । ) क, चुखयति। इति 

दुर्गादासः ॥ 

सुण्ठिका, च्ल, ( सुखौ । खार्यं कन् । ततद्टाप्। ) 
श्धायसारिणौ। इति इाराषलौ॥ रकच वैषिति- 

मेषलोमादिः। लुडि इति ठटि दति च भाषा 
यथा,-- 
५ सन्धषश्च इताभ्यक्तं साच्भाजनमातपे । 
प्रतप्त्णेया ष्टं तम्मलच्छ खमा रेत् ॥* 
ताश्भाजने इतं चेन्धवं द्वा सौभर तपरं छवा 
मषलोमलखण्िकया एङ मलम्रदं छलत्वा वैज 

श्चयेत् । एति परेषज्यरनाक्लो ॥ 
शुखौ, च्छो, ्धायसारिखौ । इति चिकाखदरेष; ४ 
शुध, ईइ कुन्ये। इति कविकण्पहमः ॥ ( भवार 

पर० सका०-सेट् । ) इ, सुन्धाते। छन्धो वध- 

ज्ोश्यौ । इति दुर्गादासः ४ 
सुप, ऋहश्यपटण यौ िदे। इति कषिकश्य- 

इमः ॥ ( तुदा०-उभ०-खकण-च्निट् ।) ऋह, 
चअलशुपत् ्शुलोपत्। श प भ, चुन्यतिं 
शुम्यते। छ, अशुपत्। चौ, लोप्रा। इति 
इर्गाहाखः ॥ 

शुप्, इर् य युपि। इति कविकष्यहमः ॥ ( द्वा०- 

पर०-अकम०-ेट्।) दर, अशुपत् अशोपौत् । 
असनात् एुषाद्िलातरिन्रं ड इव्यन्ध । य, लयप्यति । 
पि आकुलौभाषै। पातुः लष्यति लाव्यं 
नेजाञ्जलिपुटेनेरः। एति इकाद्षः। इति 
इर्गादाखः 

शुप्, प, ( शुप् च्छेदे + किप्। ) लोपः । वथा । 
वअमोभगोऽघोण्योभ्वे प् । इति तम्ववोष- 
कर्वम् ॥ 



लुलापः 
चष, लौ, (शुप् +क्तः।) चौयधनम्। लोत 

इति स्यातम् | दति श्रब्दरनत्रावलौ॥ लोप- 
वति, चि । यधा,- 

“चन्ुष्ानिति लुप्रा्नं चाण्डालं ब्राह्मेति च। 

प्रशंसा निन्दनं इधात् परुषान्र विशिव्यति \* 

इति तिश्यादितत््म् । 

{ यथा च, आश्ासप्रश्रयाम् । ३६३ । 

^परिडत्तनाभि सुप्रजिवलि ष्यामस्तनाय- 
। मलसाचि।` 

बडधवलजघनरेखं वपने परुषायित स्ते ॥”) 

जव. किड् अदने, इति कविकल्पदुम: ॥ (चुरा०- 
पक्ति भ्वा०-पर०-सक०-सेट ।) कि, लम्बयति 

लम्बति । ई, लुम्बयते । च्टनं बधः। इति 

दुर्गादाखः ॥ 

लः, पु, ( लभ + गव्यति क्तः ।) थाधः। 
( यथा, मद्ाभारते । १६।४।२१। 

“ख संनिरुढन्द्रियवाडमनास्तु 
शिष्ये महायोगसुपैव्य लषाः। 
जराथ तं देशसुपाजगाम 

लब्धस्तदानीं न्टगसं लिपसुरुयः ॥*) 
लम्यटः। इति शन्दरन्नरावलौ ॥ 

लब्धः, चि, ( लुभ+क्तः।) व्याकाङ्घो। इति 
मेदिनौ। चे, १४॥ तत्पमायः। रधनु;ः२1 

महेन ३ ष्यभिलाधुकः 8 ठष्णक् ५) व्य 

मर; 1 (वथा, कथासररितखागरे । ५५1 ३० । 

लब्यो यश्चसि नत्वयं भौतः पापान्र शचलतः 

सखः प्ररापवादेषु न्व शास्त्रपु योढभवत् ॥*)} 

शुकः, पु. ( लुब्ध ण्व । स्वायै कन्!) द्ाधः। 
इचमरः॥ (यधा, कथासरितसागरे। ८ । २४। 

“अस्ञाकमोडशं म।खं ददते लब्धका इति ॥*) 

लम्पटः । इति ल्धश्रब्दाथदश्नात् \ ( पाडुः। 
यथा, भागवते) ४।२१५।५३। 

५ निक्ोतिर्नाम पादू द्वास्तया याति पुरञ्जनः । 
वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः ॥» ) 

सुभ, च द्र गाथे । इति कविकण्पदुमः \ (दिवा०- 
पर०-खक०-सेट् । ) शगध्येमाकाक्रा। य, 

` लुभ्यति धनं लुब्धः! दर, अलुभत् अकाभीत् । 

पस्ात् पुषादित्वात् निद्यं ड रव्यन्ये । इति 
दुर्गादासः ॥ 

लुभ, श विमोने। इति कविकश्पटुमः ॥ (तुटा०- 
पर०-अक०-सेट् । ) श, लुभव्याल्मनि कामे च। 
इति हलायुधः ॥ लोभिता लोधा। इति 

दुर्गादाखः॥ [ क्प्ययेन निष्यन्न; ॥ 
जुभितः, चि, विमोहितः । । 
खुल, विमदने। इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०- 

पर०-सक०-छेट्  ) खौचधातुरयम् । लुलापः । 
इति दु्गादाखः ॥ 

शलापः, धै, (लुल्यते इति । सुल विममे + भिदा- 

दित्वात् अड । लुलां प्रोतौति। अप+ 

अण्) { मदिः इयमरः ॥ ( यथा, दुर्गा- 
भक्तितरङ्गिण्याम् । 

“लुलाप्रं खड्गेन दिन्वि दिनि!” ) 

२२९ 
लता 
०, 

( तथास्य पथय । 

“मद्दिषो घोटकारि; स्यात्वासरश्च रल- 

खलः । 

पौनस्कन्धः छषाकायो लुलाधो यमवाहनः ॥” 
ति भावप्रकाश्स्य पूञ्वखख्ड दितौये भागे।) 

लुलापकन्दः, पु, ( लुलापप्रियः कन्द; । ) मदिष- 

कन्द; । इति राजनिषंगटः; ॥ 
जुलापकान्ता, स्ततो, (लुलापस्य कान्ता।) मदह्िषौ । 

इति राजनि; ॥ 
लुलितः, चि, (.लुल + क्तः ।) अगन्दोलितः । यथा, 

“प्रेङ्ख लितस्तरलितो लश्ितान्दो लितावपि ॥» 
इति भूरिप्रयोगः॥ 

(यथा, कथासरित्सागरे। ३७ । ७० । 

“इत्वा रथाश्वांखिच्छेद शिरो लुलितकुष्ड 
, लम् ५“ 

विकौणेः । इति श्रीधर; \ यथा, भागवते \ १। 
६ । ३४ । 

युधि तुरगरजो विधश््रविष्वक् 
कचलुलितश्रमवाणलङ्तास्ये ॥ 

व्याप्त; । यथा, रामायणे । २।६५।१६॥ 

^न स विभ्राजते देवौ शोकाश्चुलुलितानना ॥* 
म्लानः; । यथा, चअाासप्रश्याम् । 

प्रातनिद्राति घथा यथाल्मन्ना लुलितनिःसद्े- 

\ कषः 
जामातरि सदितमनास्तथा तथा सादरा 

चश्च; ॥* 
उच्छलित । यथा, भागवते । ३। १६ । २.४। 

“बिश्रौगवाहङ्किशिरोरुद्ोपतत् 
यथा नगे्धो लुलितो नभस्वता ॥* 

खण्डितः । यथा, तत्रैष । ४।६। १० 

` ^किष्वन्तकाखिललितात पततां विमानात् ॥ 
विध्वस्त; । बथा, तत्रेव । 9} £ । २३। 

“चेखतपितु; कुपितदहास विज म्भितभ्न- 

विस्फव्नितेन लुलिता; सतुति निरस्तः ॥*) 
लुष, स्तये। इति कविकल्यदहुमः॥ ( भ्वा०-पर०- 

खक०-सेट । ) लोषति । इति दुर्गादासः ॥ 
लुष), सने । इति कविकल्पटुमः ॥ ( भ्वा०-पर०- 

सक०-सेट् । ) सौचधातुरयम् । लव्णः। इति 
इूर्गादाखः 

लुषभः, पु, ( रोषतीति। रुष द्हिंसायाम् + 
“रैनि ह्ुष् च ।” उणा० ३1 ९२४ । इति 
अभच् । लुषादेश्रञ्च धातोः।) मत्तदस्तौी। 
इदयुखादिकोषः ॥ 

लुह, पौ गायं । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०- 
पर०-खक०-अनिट् । ) व्यौ, अजुचत्। गाधये 
सम्धुमिच्छा । लोहति घनं लोकः । इति दुरगा- 
दासः॥ र 

ल,भभिददिदि। इति कविकल्पदुम; ॥ ( क्या 
उभ०-सक०-अनिट्।) ज भि, लनाति लनोते। 
लमः लनिः। इति दुर्गादासः 

लता, च्छ, ( लनातौति । स + बाहुलकात् तन् । 
युखाभावच्च । ) कौटविद्धेष;। माकड्सा इति 

लता 

भाषा । ततृपायः । तन्तुवायः २ ऊर्य॑नाभः 
मकटकः ४। इव्मरः॥ मकटः५ लतिका 
ऊणनाभिः ७ श्रनकः ऽ तन्तवायः;६। इति 

शब्दरन्रावलो ॥ ( यथा, आगाखप्रग्रयाम् । 
५०४ ॥ 
“ल्तातन्तुनिर्दारः श्न्यालय, पतत्तगः | \। 
पथिके तस्जित्र्वलपिदहितसुखो रोदितौव 

। सखि! 8) 
पिपौलिका। रोगविशेषः) इति मेदिनी । ते, 
५२॥ शोषस्य पाच; । मन्त्रण; २ ठका ३) 
ति राजनि; ॥ तद्रोगस्य निदानादि 
लतानां जन्तुविग्रषाणासत्पततिं सस्या । 

“यालृनदणं प्राप्ना सुने; प्रखेदविन्दवः। 
तभ्यो जातास्ततो लता इति ख्यातास्तु 

घोडश् 1“ 
अचर सुश्तः। 

विश्वामित्रो टृपवरः कदाचिडपिसत्तमम्। 

वशिष्ठ कोप्यस्ाख गत्वाश्रमपदं किल ॥ 

छुपितस्य सुनेस्तस्य ललाट खेद विन्द व; । 
अपतन् दश्रंनादेव द्यधस्ता त्तौ त्रवद्चसः ५ 
लते ठरे मद्ेसतु घेन्वथं संश्ते४पि च । र 
ततो जातास्िमा घोरा नानारूपा महा- भ्र 

विषा; । 
ताखामद्धौ कणटसाथ्या वर्व्यास्तावव्य रव दि 1» 
तत्न हण्मण्डलाप्रश्टतयोभ्ड कष्टसाध्य; । 

सौवणिंकाप्रशतयोण्ावखाध्याः । तासां सामा- 
चतो दंग्रलच्चणमाहइ। 
^ताभिदष्ट दं श्रकोप्यप्रट त्तिः चतजस्य च । 
ज्वरो दाहोएतिसारश्च गदाः स्युश्च तिदो 

घना; ॥ 
पिडका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च। 

शोथा महान्तो ष्टदवो रक्ताः श्यावाख्ला- 
स्तथा ¦ 

खामान्धं सलतानामेतदं धस्य लच्चखम् ॥” ` 
दंशकोऽप्यदं ्रमध्ये पूतिभावः 

दश्मध्यतु यत् छष्छ श्यावं वा जालकाठ- 

तम्| 
दग्धाछति श्ट पाकं कदशोयस्वरान्वतम् । 
दूषोविषाभिर्लताभिसतददमिति निदिंश्त् \ 

खौदथिकादयोण्टावखाध्यप्रायदरास्ताषां 
लक्तयमाइ । 
“श्रध; श्ेताखिता रक्ता पीता च पिडिका 

छ्वरः । 
प्राणान्तिको भवेद्ाडः श्वासो हिक्षा शिरो- 

यद्ध; ॥ #॥ 
वस्यौषधं यथा,-- 
क ः रजगोयुग्मप्तङ्गमन्ि्टान1गकेश्रै 

प्रौताखुपिषटरालेपः खद्यो लतां विनाश्रयेत् ॥* ` 
ऋपिशच। 

“अभयां रोचनां कुडमकंपुव्यं तकोत्पलभ् । 
जलवेतसम्लानि गरलं सुरसां तथा ॥ 

खकलिङ्ग' समञ्जिषठामनन्ता शतावरीम् । 
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लूता 
श्रदङ्गटकं संमङ्गाश्च पद्मकेणरमिन्यपि॥ 

. कल्को पचेत् पिः पयो दन्याचतुर्मणम् । 
म्यक पदीठवतौं च शते तख्िन् विनिः 

च्िपेत् ॥ 
सर्पिस्तुचयं भिषक् छौं छतरक्तं निधापयेत् । 
विषाणि न्ति दुर्गाणि गरदोषकतानि च ॥ 

खा ाइन्ति विषं समं गररुपहतां लनचचाम् । 
योगजन्तमकं कष्डु' मांससादं विसंत्ताम् ॥ 

नाशयत्यज्ननाभ्यङ्ग पानवस्तिषु योजितम् । 
खपेकोटादुलूतादिदष्टानां विषद्त् परम् ॥* 
न्दल्युपाशचछदि तम् । इति भावध्रकाश्चः ॥ 
( वथा च। 
नकोटिभ्योदारुख्तरा लताः षोडश ता जगुः) 

अष्टा विं्रतिरिद्येके ततोप्यन्धं तु भूयसो; ॥ 
खदसरश्सानुचरा बटन्यन्धे खखश्ः 
बह्पद्रवरू्पातु लतकव विषाद्मिका 

रूपाखि नामतस्तस्या दुक्तंयान्धातसङ्रात् । 

नास्ति ख्थानव्वस्था च दोषतोपतः प्रचच्तते॥ 
छच्छरषाध्या एग दोपेरसाध्या निचयेन खा। 
सं शर; पै त्को दादढटस्फोटच्वरदाहवान् ॥ 
सशोश्रा रक्तपीताभः कदी द्राचाकलोपमः। 
शग्मिकः कठिनः पाः परूषकपलारतिः॥ 
निद्रां श्यौतज्वरं कासं कण्ट कुरुते ब्दम् । 
वातिकः परुषः; श्यावः; पव्वभेदच्वर प्रदः ॥ 

लद्धिभागं यथाखष्च दोषलिङ्धे(विभ।वयेत् । 
ऋअसाध्यायान्तु इन्मोहश्चासहडक्राशिरो- 

खजा; ॥ 
ओता; पीता; चिता रक्ताः पिटिका; श्वयय्- 

द्वा; ॥ 

वेपथव्यै मधदादस्त डान्य' वक्रनासता । 
श्व वोण्डवक्रदन्तत्वं एरमो वावभञ्जनम् + 

पक्जम्बसवये्च दं रात् खवति श्रोितम् । 
खव्वापि खब्वेजा प्रावो यपदेशस्तु भूयसा ॥ 
तीच्मध्यावरत्वेन खा चधा इन्त्वपेचिताः 

` खप्राद्न दशादेन प्रेण च पर क्रमात् ॥ 
 लूतादं्च् सर्व्वोण्पि ददुमणलसनत्रिभः 

वितोग्खितोम्ड्यः पौत; श्यावो वादखदुख- 
जनतः ॥ 

मध्ये छष्छोऽवा शावः पथन्ते जाल- 
काटतः । 

विखपेवान् शोफदुवस््प्यते बद्वेदनः ॥ 
च्वराश्ुप्राकविक्तेदकोदावदरणान्वितः। 
देन यत् स्पशरबङ्ग" तच्ापि कुरते व्रणम् ॥ 
श्वासददुश्छन्मृजशुक्रलालानखातमै 
चअष्टाभिरूदम्यषा विषं वक्रविश्नेषतः 

लूता नामेदं ् रदुडण्डङ्ग वाघच्च कौोटकाः 

सद्टूषितश्च वस्छादिदेदे एक्तं विकारछत् ॥ 
दिनाद्धे लच्छते नेव दंशो ल्ताविषोद्धवः। 
खचोयधवदाभाति ततोभ्सौ प्रथमेए़डनि ॥ 
च्यक्तवशेः प्रचल; किश्वित् कखरजान्वितः। 
हितौयेगभ्यन्नतोभन्तेषु परिटकंरिव वाशित; ॥ 

अत्तवर्यो नतो मध्ये कड्छूमान् यन्िर्खत्निभः । 

सष, क वधे। 

२२७ 

लेखः 
तौच खज्वरो रोमद्षेशद्रक्तमण्ड लः ॥ 
शरावरूपस्तोदाप्ो रोमङ्गुपेष सखव; । 
मां तुये खयथस्तापण्वासधमप्रद; ॥ 
विकारान् कुरते तांस्तान् पश्चमे विषकोपजान्। 

घञं दाप्नोति मन्भाणि सप्रमे इन्त जौवितम्॥ 
इति तौच्छां विषं मध्यं हौनष् विभेदतः 

खुकर्विंग्रतिराचेण विषं श्राम्यति समधा ॥ 
अथाशु लतादष्टस्य शस्त्ेणाद् शसुहरेत्। 

देच जाम्बवौडायोनं तु पित्तोत्तरं ददेत् ॥ 
ककंशं भिन्नरोमाणं मम्मसन्ध्यादिसं श्रितम् । 

प्रष्टतं स्तो दंशं नच्छन्दौत द्धेत्र चच ॥ 

केपयेदग्धमगरे नम धु न्ध वसं युते । 
सश्रौतः सेचयेचानुकतायै; चौरिटच्तजः ॥ 
ख्तो?पहरेगरक्तं ङ्गाय; सिरयापिवा। 

शका लेपास्तत; शता बोधिर्ेश्नान्तकाचरै;। 
फलिनौहिनिश्राचौदसपिभिः पद्मकाहयः । 
अश्रेषलंताकौटानामगदः समैकाम्निकः ५” 

<«सोघ्रं सेयं पद्मकं पदमरेः 
कालौोयाख्य चन्दनं वच्च रक्तम् । 
कान्ता पुष्यं दुर्धिनोका च्टणालं 
लताः सव्या प्रन्ति समेक्रियाभिः॥» 

इति वाग्भटे उत्तरस्थाने ३७ अध्यायः \ ) 
लतारि;, पु, ( लताया अरि; ) इग्धपेनोन्तुपः 

इति राजनिर्घण्टः 

लतिका, स्तनौ, ( लतेव । श्वार्थ-कन् । टापि अत 
श्त्वम् । ) मकेटक; । इति श्रन्दरलावलौ॥ 

लनः, चि, (लूयते कोति । ल् + क्तः «चवा द्भ्य; ।* 

८।२।४8। इति निहातस्यनः;।) छत्रः 

श्त्मरः + (यथा, कथासरित्छागरे ।२७।१४३। 
भेन देरिणा संख्ये लूनवाहवनः लतः 1» 
उप्रचितः। यथा, कुमारे। ३।६१। 

«तस्याः सखौभ्यां प्रखिपातपूरने 
खवहस्तलून; शिशिरा व्ययस्य । 

अकौगयैत चाम्बकपाद्ग्ले 
पुष्योचयः; पल्लवभङ्गभिन्नः ॥" ) 

लूनकः, प, ( लन शव । खां कन् । ) भेदितः । 
पश्र; । इति मेदिनौ । के, १५६ ॥ 

लूनिः, चौ, (ल्+ क्तिन्! “ऋकारखादिभ्यः 

क्तिचिषाव्ड्वतौति वक्तयम् ।* ८। २।४४। 

इत्यस्य बा्भिकोक्तया तस्य नः! ) ददः । इति 

सम्धवोधयाकरणम् ॥ ( रौषि; । इलुज्ख्वल- 
दत्त; । 8 । १०५ 1). 

लूम, जौ, ( लयते दति । बू + बा इलकात् मक्) 
लाङ्गुलम् । इयमरः ॥ 

लूमविषः, प, ( लूमे लाङ्गले विषमस्य । ) ठबि- 

कादि;। इति देमष्वः ॥ 

स्तेये, दति कषिकष्यटमः 
( चरा०-पर०-खक० सेद् । ) क, ल्षयति। 

इति दुर्मादावः 
लेखः, पु, ( लिख्छते इति । लिख + चभ । ) रेवः। 

इव्मरः॥ लेख्य; । इति नेदिनौ । खे, ४॥ (यथा, 

छक्मारे। ६।9। 

लेखकः, पु, ( लिखतौति। 

लेखनं 
^ब्रलन्ति विद्याघरसुन्दरौीणा- 
मनङ्कलेखक्रिययोपयोगम् ॥* ) 

लिख + खल् । } 
लेखनकत्तां । तत्प्रायः । लिपिकरः; २ अक्षर 

श्नः; ३ अश्तरचुश्चुः £ । इत्यमर; । २।८। १५ ॥ 

वोलकः५ करकः;द मसौपर्य; ॐ करप्रणीः< । 

इति शब्दरत्नावली ॥ वणं ६) इति जटा- 
धरः ॥ #॥ तस्य लक्षणानि यथा, 

५सन्रेशाचराभिन्नः सशाच््रविशारदः। 

लेखक; कथितो राजः सर्वाधिकरणेषु परे ॥ 
प्रौ षोपितान् सुसंपूर्यान् समश्रेखिगतान् 

खमान् । 

अच्चरान् प्रे लिखेटृयस्तु रेखकः स वर; स्तः ॥ 
उपायवाक्वङ्ञग्रलः सवग्ासत्रविशारदः। 

वङधेवक्ता चास्येन लेखकः स्या दृष्टगुत्तम ॥ 
वाक्याभिप्रायतन्लन्नो देशकालविभागवित् । 
च्छनाद्ार्य्यो कृपे भक्तो लेखकः स्याटृश्टगत्तम ६५ 

इति माद्यं १५८९ अध्यायः ॥ # ॥ 

अपिच । 

“खञछदटुक्तण्डौतार्थो लघुस्तो जिताचरः, 
समश्चास््रसमालोकौ प्रकटो नाम सेखकः ५४ 

ति चाणक्यखंयदह; ॥ # ॥ 

राजललेखकलच्णं यथा,-- 

^ज्राक्चणो मन््रयाभिन्नो राजनौतिविश्रारदट्; । 
नानालिपिन्नो मेधावौ नानाभाषासमन्ितः ॥ 

मन्रणा चतुरो घौमान् नौतिश्ास््राधेकोविदः। 
खन्धिवियदइमेदन्नो राजकार्यं विचच्चणः ॥ 
सद्ा राजह्ितान्वेषौ राजसन्निधिसंस्यितः। 

काथाकाथविचारन्न; सत्यवादौ जितेद्ियः॥ 

ख्वरूपवादौ शुद्धाः घम्भन्नो राजधम्भेवित् । 
ख्वमादिगुणेयक्तः स रव राजलेखकः 
बरृमाजुवत्तौ सतत बृपविश्वासरश्षकः 
बृपतेद्िवकान्वेषौ ख खव राजलेखकः ॥” 

इति परचकौसुदौ ॥ # ॥ 
लेस्यकमम कायस्येन कत्तैयम् । यथा, 

५ जेखकानपि कायश्यान् लेख्यलद्ये विच्च 
णान् ॥ ॐ 

क्ुादितिशेषः। इति पराश्रख हितायाम् १० 

अध्यायः ॥ ( गथैश्स्तु महाभारतस्य लेखकः । 

वथा, मदहाभारते। १। १ 9<--9६। 

५शुखेतत् प्राह विप्रो यदिमे लेखनो चयम् । 
लिखतो नावतिष्ठत तदा स्यां लेखको दहम् ॥ 

दअासोगप्यवाच तं देवमवङ्खा मा लिख कवित् । 
ॐमिद्यक्ता मथेश्रोएपि बभूव किल, लेखकः ॥“) 

लेखं, लौ, (लिख + च्यट् ।) छद नम् । सव्नेतवक् ॥ 
अश्यरविग्यासः। इति मेदिनौ । मे, १२२ ॥#॥ 

भूमौ लेखननिषेधो यथा,-- 
५ भूमौ विलिख ट्व मन्त्रं न पुरक लिखेत् ॥ 

इति योगिनौतन््रे ढतौयभागे 9 पटलः ॥ 

खेखनाञ्जनम् । बधा, 

“दच्चाखूलकश्िलाकाचश्द्धचन्द सेन्धवे; । 
चूधितेरञ्जनं शोक्तं एष्य्भादिनिशन्तनम् ॥* 



लेखाः 
दच्च; कुष्ट; तस्याखस्य लक् । शिला सनः- 

श्रिला। इति भावप्रकाशः 

\ पै, ( लिख + ल्यः । ) काशः । इति राल- 

जिषेण्टः 
चेखनिकः पु, (लेखनं शिख्पमस्य । शेखन +- ठन्।) 

शेखद्ारकः। परदस्तन लेखकः। खष्स्तेन 
लेखकः । इति मेदिनी । कै, २११ 

लेखमौ, स्रो, लिख्यतेएनया। ( लिख +ल्यट। 

ङौष् । ) लेखनखाघनवस्तु । तत्पथ्यायः। वयै- 

वू्िका२। इति दाराव्लौ॥ वथेतूलौर 
कलमः; 8 अच्चरतूलिका\५) इति जटाधरः ॥ 

कराश्रयः द चिचकः 9) इति शब्दरता- 
वलो ॥ # ॥ ( यथा, मद्ाभारते ।१।१।७८ 

५शुखेतत् प्रा विप्तेभो यदिमे लेखनी चणम् । 
लिखतो नावतित तदास्य लेखको दम् ॥*) 
लेखनौकरणशुभाखुभं यचा, 

“व॑श्रखच्या लिखे हइ तस्य इानिभेवेद् धुवम् । 
लाश्चखच्या तु विभवो भवैन्न तत् ्चयो भवेत् ॥ 

महालच्यौभेवेतन्रियं सवयस्य शलाकया । 
इरप्रलस्य ख्या पै मतिदद्धिः प्रजायते ॥ 
था असिमयेरवि पुचपौत्तधमागमः ।* 
अिमयेश्चिचकारुमयेः । 
«रे खेन विपुला लच्छौः का॑सयेन सरथं भवेत् ॥ 
च्यशाङ्ुलप्रमाशेन दश्चाङ्कुलेन वाथवा) 
तुरङ्कुलखच्या वा यो लिखेत् पुस्तकं शुभे । 
स्तदच्चरसंस्छ तु खश्पायुर्याति तै. दिने ॥* 
थथा रेदयेनेदादिवचचने रखकवैव विधिभिषेधौ 
सथाचाप्यदाङ्गुलद प्ङ्कुलयोविंधिः निषैषश्चतु- 
रङ्कु । इति योगिनौतन््े ढतौयभाने 9 
पटलः ॥ ( खटिका । तत्पर्यायो यथा,- 
“खटिका कठिनौ चापि सेखनौ च निगदति ॥* 
इति भावप्रकाशसख्य पून्वेखद्छ प्रथमे भागे \ ) 

खेखनौयः, चि, लेख्यम् । लेखितम् । इति लिख- 
घातोः कन्मेखनौयप्रयेन निष्यत्नम् ॥ ( यथा, 
इश्ते। ६।१८। 
“सखोदनो लेखनौयच रोपशोयखच ख विधा ॥*) 

चेखपेमः, पु, ( चेदेष देवेष ऋषभः येष; । केख 
ऋषभ इवेति वा । ) इन्रः | इद्मरः ॥ 

वेखशारः, दए, े खं इरति दय्य अणशप्र्येन 
जिष्यत्न; । पच्रवाहकः । एति चिद्धान्तकौसुरौ ॥ 
( बथा, कथाखरिल्धागरे । ५। ६५। 
“जिग खच इपस्तत्र लेखहारं थसच्मेयत् \» ) 

शेखद्चारकः. ध, ( लेखद्चार रव । खाँ कन् । ) 
पच्रवाहकः। ( यथा, कथासरितृसागरे । ३६ । 
१६० ॥ 
“आह्कानाय स्वनगरे स्थितेनोच्छल खिति; । 
श्नातुषु मधिखस्ये प्रतो केखहारकः ॥* ) 

केखा, च्छो, ( लिख्यते इति लिख + बादलकात् 
ऋप्। टाप्) लिपिः) पद्क्तिः। इति 
मेदिनी । ठे, ४। 

चेखाद्ैः, पै, ( रेखे अदे; । ) गरीताषट्चः । इति 
राजभिषं ष्टः ॥ शेखनयोग्ये, चि । 

ररे 

लेख्य 
लेखितं, चि, लेख्छते यत्! कारितलिखितम् | 

इति शम्तलिखधातोः क्षप्रद्ययेन जिष्यन्नम् ॥ 
शेय, चि, ( लिख~+ण्यत।) शेखितव्यम् 

लेखनौयम् । इति लिखधातोः कम्भणि यप्र्य- 

थेन निष्यत्नम् ॥#॥ यवद्ाराङ्गकक्रियापादा- 

क्म् । यथा,- 
षाय पसिके४पि समये भान्ति, खलायते यतः 

छाच्राच्चराणि खष्टानि पच्नारूपएान्यतः एरा 

लेखन्तु दिविषं प्रोक्तं खरस्तान्धछतन्तथा । 

असाश्थिकं साधिम सिष्िदग्रखितैसतयोः ॥ 
्छतास्तु साश्िखो यत्र धनिकणिकलेखकाः । 
तदप्यपा्थे करणग्डते तवाधेः च्ाययात् ॥ 
दधित प्रतिकालश् परितं ` खा वितश्च यत् । 
लेख्य ̀  सिध्यति सब्यन्र तेष्वपि च साचि 1» 

रत यवद्धारतत्सो ठे्स्तिः । 
अपि च ।-साभ्यतं लेख्ख निरूप्यते । तच्र लेख्य 

हि वषर्म् । शासनं जानपदष्ेति । शासनं निरू 
पितम् । जागपद्मभिधौयते। तच्च दिविधम्। 
खस्तछतमनछतष्येति। तच खहस्तल्तम- 
साश्विकम् । अन्धछलतं ससाश्विकम् ¦ अगयोख 
दे्ाचारागुखारेख प्रामाख्यम्। यदाह 
भारदः। 
५ लेख्खन्तु हि विधं सेयं खशस्ताग्धछ तन्तथा । 
चअसाच्िमत् खाचिमच सिद्धिरेशख्थिते स्तयो, ॥” 

इति॥ 

तचाग्क्षतमाद। 
“वः कच्चिदयं निष्यातः खरच्यातु परद्यरम्। 
कैस्छगु साचिमत् काथन्तस्तिन् धनिकपूरकम्! 
घमिकाषमशंयोर्योभर्यो हिरण्यादि; परस्यरं 
रण्या इयता कालेनेतावरेयमितौयतौ च 
प्रतिमां दृच्िरिति निष्णातो अवस्थित 
खूसिम्नयं कालान्तरे विप्रतिपत्तौ वस्तुतश्व 
निशेव रेख्छम् । साचिमदक्तलचयं साचि- 
क्तम् । धनिकः पूर्वो यसन तद्वनिकपूनेकम्। 

धनिकनामखेखनपूनकमिति यावत् काये 

कजैखम् । उक्तलक्षण, साचिशो वा कनया; 
“कनच्चांतुयत् छतं काये सिद्धाधेन्तस्य 

साल्िकः। 

प्रवतैन्तो विवादेषु खक्ञतं वाप्यलेस्यकम् ॥* 
इति सरणात् । 

चअपिष्ठ। 

“समामाखतदह† इनाम वातिखगोजकेः 1 
सन्रह्म्वारिकाल्मौयपिढनामादिचिद्धितम् \* 

खमा संबत्यरः। मासद्धे्ादिस्तददेः पचः 
शुकः व्यो वा। अस्तिः प्रतिपहादिः। 
माम धनिकाधमशेयोः। जातिर््राश्षयादिः। 
खगो वाशिङादिगोचमेमैः खमादिभिश्िद्धि 
वम् । तथा श्व्रक्षचारिकं बडत्तादिशाखा- 
प्रयुक्तं गुणनामवङच; कठ इति । अलौय- 

` पिदनाम घनिकथिकपिटढनाम। आदि र 

शाइयजातिषंख्थाच्वारादेयेहयम् | रखतेश्चि- 

दितं लेख्ञ' काममिति गतेन सम्बन्ध; । किष । 

लेख्य" 

शसमापेरयं ऋषौ नाम खदस्तेन निवैश्धेत् । 
मतं मेग्सुकपुच्चस्य यदजोपरि लेखितम् ॥* 

धनिकाधमणगेयोर्योभ्येः खरच्या अवखित- 
सषित्रथं समापने लिखिते ऋणो अधमो 
मामाल्मौयं खहस्तनाक्षिक्लेष्छ यदुपरि लेखितं 
तन्ममासुकपुचचस्य मतमभिप्रेतभिति निषैश्रयेत् 
पत्रं लिखेत् । तरथा;-- 
^साचिणश्च सखहस्तेन पिदटनामकपूमकम् । 
च्चाहमसुकः सात्तौ लिखियुरितिते समाः। 
तस्मिन् लेख ये साच्िणे लिखितास्तेऽप्या- 
्ौयपिदटनामलेखनपूमयकमसित्रये अहमसको 
देवदत्तः वाचोति सदसोर्ेकशो लिखेयुसते 
च खमा; संख्यातो गतश्च कनवाः यद्य 
धमयै; साच्तौ वा लिपिन्ञो न भवति तदाधः 
मर्योभ्न्यन सात्चौ च साच्यन्तरेख समषाचिः 
सन्निधौ खमतं लेखयेत् । यथा नारदः 
“अलिपिन्र ऋणौयः स्यात् खमतन्तु स लेख- 

थत् । 
खाच्ौवा साध्ियान्येन सम्मखाचौ समौपतः\५ 

इति। 
चपि च्व) 

“उभयाभ्यथयैते मेतग्भया दयसुकखनुना । 
लिखितं हयसुकेनेति लैखकोन्ते ततो लिखेत् ॥ 
ततो लेखको धनिकाधमथिकाभ्यां उभाभ्यां 
प्रथितेन मयाहुकेन देवद्त्षन विष्णामिच्रखनुना 
रुतललेस्थं लिखितमि ग्न्त लिखत् ॥ # ॥ साम्यतं 

खलतलेखमाइ । 

“विनापि वाचिभिरजेस्यं खस्तलिखितम्यु यत् 
तत् प्रमाथं खतं लेष्डं बलोपधिलताडइते +” 

यक्लस्यं खषस्तेन लिखितं अघम न तत् खाश्ि- 
भिविनापि प्रमाणं खतं मन्वादिभिः । वलोप- 
भिक्लतादते। बलेन बलातुकारेय । उपधिना 
इललोभक्रोध्भयमदादिलच दैन यत् छतं तक्ञा- 

दिना । नारदोभ्प्याह। 
“मत्ताभिदुक्त्डोवालवलात् कारशतख् यत् । 
सदप्रमायं लिखितं भयोपधिलतन्तयेति॥” 
सेतत खसत्टतं परशस्तशत्द य्ञस्ं देशा 
चारागुखारेल सण्श^्वकयवुारे वन्वकयबद्ार- 
युक्तमथे कमापरिलोपेन किषप्यचरापरिलोपेम च 
शेष्छा मि्येतावन्न पुगः साधुथन्देरेव प्रतिखिक- 
दैश्रभाषयापि केखनगौयम् । यथा नारदः । 

. ^ङेद्राचाराविदद्धं यद्यक्ताधिषिधिलच्चयम् । 
सत् प्रमां खतं चेस्खमविसुप्रकमाचरम्॥” 

इ्ति॥ 

विधानं विधिराधषिंधिराधौकरयन्तस्य ल~ 
म् । गोप्याधिर्भोग्याधिकालकछलतमिद्यादि वद् 
अततां चिद्यं य्ििं्त्ृग1क्ताधिविधिल्षखम् । 
चअविदुप्रक्रमाक्षरं अधोनाक्रमः क्रमखाचराखि 
च क्रमाच्चराखि अविलुप्राभिक्रमाचरासियस्िं- 
स्तषटविलुप्रक्रमाक्षरम्। तदेवं भूतं लिखितं प्रमा- 
खम् । राजश सनवन्न साधुश्ब्दनियमोएजेयभि- 
प्रायः । वेस्छप्रशङ्गेन लेखा कूपएमष्यथं चिभिरेव 

(0 
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लेख्यं 
देषमियाहइ गं लेस्यशतन्देयं एुरपेच्तिभिरेव 
तु। यथा साच्यादिक्लतन्टशच्तिभिरेव देयं तथा 

लेस्ृतमप्याहरपुचचतत् एच स्तिभिरेव ' देयम । 
न चतुधादिभिरिति नियम्यति। ननु पुच्चतपौचै- 
ऋणन्देयमिद्यविशचोषैशशेमाचन्तरिभिरेव देयमिति 
नियतमेव । वाएमस्यैवोत॒खमैस्य प्रचारूएणे- 
विषये श्छव्यन्तरप्रभवामपवादशङ्ामपनेतुमिदं 
वचनमार्म् । तथा हि । पचरलत्तखमभिधाय 

का्यायनेमाभिद्ितम् । रवं कालमतिक्रान्तं 

पितु णान्दाप्यते ऋणमिति। इत्यं पच्रारूपः 

मतिक्राम्तकालसपिपिदटणामपि पिद्ट्णां सम्बन्धि 

दाप्यते । अच्र पिद्धणामिति बहवचननिद्शात् 
कालमतिक्राम्तमिति वचनाचतुर्धादिरद्प्यत इति 
प्रतौयत । तथा छइारौतेनापि । लेख्यं यस्य भवै- 
इस्ते लाभन्तस्य पिनिदिंशेदिति ! अच्रापि यस्य 
सतो पचमस्ति तस्यणंलाभ इति स) शान्धेन दत्- 
्यादिभ्योऽण्यण्लाभोभस्तौति प्रतीयत । अनश्च 
तदाश्रङ्कानिडत्तायें रतह्ृचनमिति युक्तम्) वचन- 
इयन्तु योगौशख्रवचनानुखारेण योजनौयम् ॥*#॥ 
ऋस्यापवादमाइ । आधिस्तु सज्यते तावद्- 

यावत्तन्न प्रदौयते। सवन्धके५पि पचार ऋथे 
चजिभिरेव देयमिति नियमाडणापरकरणानधि- 
कारेखाध्याइरणेःप्यनधिकारंप्राप्रा विदसुच्यते । 

यावच्तुर्येन पञ्चमेन वा कशं न दौयते ताव- 
देवाधिभन्यत इति वदता सवन्धकशीापाकरणे 
चतुथादेरप्यधिकारो दशितः। नन्वेतदप्ययुक्त- 
मेव फलभोग्यो न नश्यतौति सद्यम् । तदण्े- 

तस्िन्र सद्यपवादवष्वने पुरुषच्रयविषवमेव 

स्यादिति खव्वमनवद्यम् ॥ #॥ प्रासङ्गिकं परि- 
समाप्य प्रछतमेवाजुसरति। 

५देश्ान्तरस्ये दलस्य बष्ोनृ्े छते तथा । 
भिन्ने दग्धेथवा च्छत्रे लेस्यमन्यत्तु कारयेत् ॥” 
अवदहाराचमे पते पच्रान्तरं कुर्यादिति विधीौ- 
यते। यवद्ारातच्तसत्वष्चाव्यन्तयवद्ितदे शान्त 

सस्थे पत्रे दुर्लस्थे दुष्टानि खन्दिह्यमानानि 
अवाचकानिवा लेख्यानि लिप्यन्षराणि पदानि 

बायस्िं्तट्दुल स्यं तखिन्दल खेप नष्ट कालवशेन 

उनृष््टे मसौदौमनल्छादिना ्छदिते लिप्यचरे 
छते तस्छरादिभिर्भित्ने विदलिते दग्धे अग्निना 
दिते हिधा भूते सति दि्भवति। रतचाधथि- 
प्रद्यधिनोः परस्यरालुमतौ सव्यं विमब्यान्तु 
अवह्ाराप्राणौ देप्रान्तरस्यपत्रानयनाध्याना- 
पेया कालो दातयः दुर्दंशावस्थिते नेवा 
पत्रे साचिभिरेव यवदारनिगंयः कार्यः। 
यथाह नारदः। 
भ^लेखेय देश्रान्तरन्यस्ते शौरे दुलिखिति इते । 
खतस्ततकालकरणमसतो दष्दशंनम् ॥” एति ॥ 

खतो विटमानपन्नस्य रदैशएन्तरस्यस्यागयनाय 
कालकरयथं कालावधिदटातयः;। असतः पनर- 
विद्यमानस्य पत्रस्य पूर्वे ये बद्र; ाचि्से- 
देनं यवहारपरिवमापनं कायम् । यदातु 
बाश्चिो न सन्ति तदा दिषेन नियंयः काथः 
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लेख्य 
अलेखधसाचिफे देवौ यवद्ारे विनििशेदिति 
खरणात्। रुतच्च जानपदं दयवस्थापत्रम् । 

राजकौयमपि यवस्थापरचमौदश्रमेव भवति। 
इयांस्तु विशयेषः। 

«रान्न; खहस्तसंयुक्तं खसुद्राचिद्धितन्तथा । 

राजकीयं श्छतं लेस" सर्वेष्वथ चाच्िमत्॥* 
ईति॥ #॥ 

तथान्यदपि राजकीयं जयपन्ं उह वशिरनोक्तम् । 
यथोपन्धस्तसाध्यार्थंसंयुक्तं सोत्तरक्रियम् । 
सावधारणकष्योव जयपचकमिष्यते ॥ 
प्राडिवाकादिहस्ताङकं सुद्वितं राजसुद्रया। 

सिद्धेभ्यं वादिने दद्याव्नयिने जयपच्नरकमिति ॥ 

त्था। सभाषदोएपि मतं मेमसुकपुत्तस्येति 

स्वचस्तं दद्; । 
“सभाखद्ख्चये तच ख्छतिषराश्विदः स्थिताः । 

अथा छेस्विधौ तहन् सस्त दलुरेव ते 1” 
इति मनुसरणात् ॥ 

सभासदाख परस्यराजुमतिथ्चतिरेकेण यवदारो 

निःशस्यो भवति । यथाह नारद्ः। 
श्यत सभ्यो जनः सवयः साध्ये तदिति मन्यते। 
ख निःशक्छो विवादः स्यात् खशल्यख्छन्यथा 

भवेत् ॥* इति। 

शतच्चतुष्यादग वार रव । । 
“खौधयेत् साध्यम यच्तुष्याद्ान्वितच्च यत् । 
राजसुद्राङ्कितपेव जयपत्रकमिष्यकषि ॥* 

` इति रथात् ॥ 
यच्र तु.दौनता यथा। 
«^न्धवादौ क्रियादेषौ नोपस्थाता निरुत्तरः । 

च्ाहूतप्रपलायो च इौनः पश्विः ख्छतः ॥* 
इति ॥ 

तच्च न जयपत्रमस्ति अपितु दौनपच्नमेव तच्च 
कालान्तरे दखप्राप्राथे जयपच्रंतु | 
विधििह्धयधेमिति व्िद्चेषः। लेख्पमसन्डेदे 

नियंयनिमित्तान्याद । 

“खन्दिग्धलेखयुढधिः स्यात् खहस्तलिखिता- 
दिभिः। 

युक्तिप्राभ्भिक्रियाचिद्रसम्बन्धागमदेतुभिः ॥” 

शुद्धमश्ह्वष्वेति सन्दिग्धस्य लेख्यस्य सुदि 
खस्तलिखितादिभिः स्यात् । खद्स्तेन लिखितं 
यज्ञेख्यान्तरन्तेन शुदि; । यदि सडश्रान्यत्च- 
राणि भवन्ति तद् ठि; खादिव्रधेः। आदि- 
शब्दात् खाच्िलेखकख हस्त णिखितान्तरसब्बा- 
दाच्छदधिरिति। बु प्राभियंक्तिपराभिः। देश 
कालपुरुषाणां द्रेण सद सम्बन्ध; प्राभिः 

अन्दे अन् काले अस्य पुरुषस्येद बथं 
घटत इति युक्ति; । प्राभि; क्रिया तल्वाच्छुष- 
न्धासः । चिद्धमसाधारणयं श्रीकाराटि। सम्बन््ः 
अधिंप्र्धिंनोःपून्यमपि परस्पर विश्वासेन दान- 
षणादिसम्बन्धः । आगमोभस्येतावतोभचेस्य 
सम्भावितः प्राप्रपरपायः। रुत ख्व हेतवः। 
रमिरेतुभिः सन्द ्रेस्धगुद्धिः स्यादि्यन्वयः । 
यदातु.चेस्मे सन्देहनियेयो न जायते वशा 

लेपः 
साक्तिभिनिसंयः काय) यथाह काद्यायनः। 
^दू धिते पत्नके वादौ तदारूपरंस्तु निदिंशेत् ५५ 

इति। 

साचिसम्भगविषयमिदं वचचनम् । साच्यसम्भव> 

विषयन्तु हइारौतवचनम्। 

^न मयैतत् छतं पकं क्रूटमेतेन कारितम् । 
अधरीौकछद्य तत् पचम दिदयेन निगैयः ॥* 

इति #॥ 

र्वं शोधिते पन्न ऋशे च दातवे प्रापे यदा 
छत खमेवणेन्दातुमसमधस्तदा किं क्ेयमिग्यत 
च्या । 
“लेख्यस्य ए+भिलिखेद वा दच्च यको धमम् । 
धनी चोपगतं ददात् स्ष्टस्तपरिख्िद्धितम् ४” 

यदाधमरप्णिकः स्कल्ग्टथं टातुमखमथेसतरा 
ए्यशु्ारेख दत्य टच्दः पून्छ्लतस्य सेष्थस्य 
शछेए्भिलिखेदेतावन्छयः र तमिति। उत्तर्णा 
वा उपगतं प्राप्तं धनन्तस्येव लेस्यस्य एङ दद्यः - 
इभिलिखेदेतावन्सया लब्धमिति । कथं खद्स्त- 
परिचिद्धितम् । खदस्तलिखिताचरचिद्भितम् ॥ 

यदोपगतं प्रवेश्रपचं खष्स्तलिखितचिद्धित- 

मधमर्थयोत्तमर्णो ददात् ॥ #॥ शे तु छतु 
दते लेख्यं किं करेयमिव्यत चाद । 
^ दत्वे पाटयेल्लेस्य शौ चान्यत्त कारयेत् \” 
भेण सदेव वा छत्खन्टणन्दत्वा पूतं 

लेख्यम्याटयेत् । यदातु दगदेशावस्थितं लेख्य 

नष्टं वा तदा शुद्धे अधमखंत्वनिटत्ताधेमग्यलेख्यां 
कारयेदुत्तमणेमधमणेः पूर्वबोक्तक्रमेोत्तमर्णो 
विशुद्धिं अधमर्णाय ददादिव्यधेः ॥ #॥ 
खसाचिकञे थे छसतृख दाते किं केय- 
मित्त आइ । 
«खा श्चिमच् भवेत् यहा तद््ातद्य' ससान्विकम्।” 

यत्त॒ सखाचिकन्टणन्तत् पूमखात्िखमच्मेव 

दद्यात् । इति लेख्यप्रकर्णम्। इति भिताः 

तराया यवह्ाराध्यायः 

लेख्य च भिका, स्त्रो, (लेख्यस्य चिका ।) तूलिका 
इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ 

सेस पचः, प, ( सेख्' लेखा पं अस्य । ) 
तालटच्चः। इति भावप्रकाशः ॥ सेखनौय- 
प्रे, के ॥ 

लेख्यस्थानं, जौ, ( लेष्स्य स्थानम । ) लिखते 
यच्। आफिस इति दप्तरखाना इति च 

चवे भाषा । तत्पय्धायः । यन्धङुटौ २। इति 
श्ब्दरन्ावलौ ॥ 

लेखं, जौ, गथम् । प्याङ् इति भाषा । यथा, 
उतृससष्ने ह लें खच्च भयमाप च ॥* 

इति ब्वत्त ग्रीढव्यजन्मलये धेशुकाञ्चरवधे 
२२. अध्यायः ६ 

लेप, ऋ ड गमने । इति कविकण्पदमः ! ( भवार 

अल्म०-सक०-खेट् । ) श, अलिसेपत्। ठ, 
सेपते लिखेपे। इति दु्गांदाषः ॥ 

सेषः, पै, ( लिप + घन् । ) सेषनम् } (यथा, माकै- 
खये । ३५१९५ 



लेपनं 
रभूमिविशुध्यते कालात् दाहमाश्नंनगोक्रमैः । 
लंपाडकलेखनात् सेकारेष्सवंमाव्नंनाचैनात् +”) 
भोजनम् । इति मेदिनौ 1 पे, १० ॥ ( लिप्यते- 

उनेनेति ।) सुधा । इति विष्व; ॥ चुन इति भाषा॥ 

पकः, पु, (लिम्यतौति। लिप्+ख.ल. ।) जाति- 

विश्येष;। राज इति येकर इति च भाषा। 
वत्पश्यायः । पलगख; २) इद्यमर; ॥ लेपौ ३। 

इति श्रब्दरतावलौ ॥ लेप्यछलत् 8 । इति हेम- 
चन्द्रः ॥ ( लेपनकभैरि, चि॥) 

लेपं, जो, ( लिप +-ख्यट् । ) लेपः । लेपा द्ति 
भाषा । यथा,- 
^वरेश्ाखस्य सिते पचे ठतोया सं यसं शिता । 
त्र मां रेपयेङन्धसेपनैरलिश्ोभितम् ॥ 

ति तिथ्ादितच्छम् ॥ 

विष्छखहलेपनषलं यथा,-- 
वराइ उवाच । 

«श्ट तत्वेन मे दैवि! लिप्यमानस्य यत् फलम्। 
सन्ध ते कथयिष्यामि यथा प्राप्नोति मानवः । 

गोमयं ण्य पे भूमे मम षैश्सोपरीपयेत् । 
न्धस्तानि तच्च यावन्ति पदानि च विलिम्यतः ॥ 

तावदषेखहख्ञाणि दियानि दिवि मोदते। 
यदि हादश वर्षाणि लिप्यते मम कम्भसु ॥ 

जायते विपुले शुद्धं धनधानग्यसमाङकुखे ॥ 

दियेनेमस्कतो दवि! ङुशदोपाय गच्छति। 
कुशदोपमनुप्राप्य सख जोवते दण । 
मद्धक्तञ्चव जायेत मह्िमागुखवान् शुचिः 

कश्रहोपात् परिष्टो मम कन्भपरायणः। 

राला वै जायते सथु सवयधम्भ ष निष्ितः ॥ 
सेपनस्य प्रभावेख मम कम्भप्ररायणः । 

भका यवस्थितखापि सर्वशास्राणि गच्छते ॥ 
देवि ! कारयति सव्वं मम चायतमानि च ॥ 
कारयित्वा यथान्यायं मम लोकाय गच्छति ॥ 

गोमयस्य तु वच्छामि वसुन्धरे । 
मोमयन्तु समासाद्य यावल्लोकोगुगच्छति ॥ 

खमौपे यदिवा दूरे गल्वायवति गोमयम् । 
यावन्ति तत्पदान्धस्य ता बह्भैसषखकम् । 
गोमथानयिता चैव खगेलोके महीयते ॥ 
रकार्श्रस्हस्रप्यि रकादश्श्रतानि च्व । 

तरत; ख श्ाद््मले ह्ोपे रमति च सदा युतः 
श्ाद्यलात्त परिष्टो राजा भवति धाम्निकः 

मद्वक्तख्ेव जायेत खव्यधम्म विदा वरः 
अथ दादशवर्षाणि मचित्तः सुटपएव्रतः 
वदते गोमयं सुथु मम लोकाय गच्छति 1” 

ति वराद्पुराणम् ॥ 

देवौण्दकेपनफलं यथा,-- 

“दथा णन्तु यः शुक्र गोमयेनाजुखेपयेत्। 
ष््ियोवा यदि वा पुखः षरसाषन्तु निरन्त 

रम्। 
ख लमेदौश्चितान् कामान् देया लोकश्च 

गच्छति ¶* 
ति देवीषएुराथे ४२ अध्यायः ॥ 

२३२० 

लेषटुः 
«न राचौ सेपनं कुयात् शरुष्कमायं न घार- 

येत्। 

शुष्कमाखसुपेचेत प्रददे पौडनं प्रति॥ 
इति मध्यखण्ड चयोविगरेढध्याये शाङ्गघरे- 

यक्तम् ॥ ) 
चेपनः, पु, (लिम्यव्यनेनेति । लिप् + करणे च्छुट् ।) 

तुरुष्कनामगन्धद्र्यम् । इति राजनि्ष॑रटः 
लेपौ [न् ] पै. ( कल्िम्यतौति। लिप् +चिनिः।) 

लेपकः । येकर इति भाषा। इ्तिश्ब्टरना- 

वलौ । लेपरकरनैरि शेपविशिेश्वचि।॥ 

चप्यं, चि, ( लिप् + णयत् । ) केपनौयम् । लेप्र- 
ख्यम् । लिपध्टालोः कमणि प्रत्ययेन निष्यदम् ॥ 

( वथा, भागवते । ११ । २८७ । १२। 

“दलो दारुमयो लोहो लेप्या लेखा च 
सेकती । 

मनोमयौ मणिमयी प्रतिमाष्टविधा शता ॥*) 

कप्यत्, पु, ( लेप्य' करोतौति । छ ~+ किप् |) 

सेपकः । इति हेमचन्द्रः । ३ । ५८६ ॥ 
लेप्यमयौ, सलौ, (लेप्य + मयट् । डप् 1) काष्टादि- 

चटितपुत्तलिका । तत्प्रथायः। अञ्जलि- 

कारिका ९। इति हेमण्वज्ः॥ 

लेप्यस्ौ, खौ, ( रप्यास््ौ।) सगन्वद्रयलिप्रा 
चौ । इति शब्दरनावलौ ॥ 

लेयः, धु, लं दराणिः । इति च्यो तिस्तश्वम् ॥ 
लेलिहानः, च, ( एगःपनरतिश्रयेन वा लेप्रोति । 

लि् + यड् + शानच् । ) शििवः। इति श्न्द्- 
रन्नावलौ + स्पे; इति हेमचन्धः ॥ एनः एन- 
लंहनकरतेरि, चि ॥ ( यथा, महाभारते । १। 
२३६।५। 
^“सप्रलिह्णानवः करो रेलिद्ानो विसपेति॥” ) 

लेलिहाना, स्रौ, ( लेलिदहान + च्छियां टाप् +) 
द्रा विश्चेषः । वथा,- 

“वक्रं विस्तारितं छल्वाप्यधो जिद चाल- 

येत् । 

पाश्वस्थ" सुचियुगलं लेलिद्धानेति कौभिता ॥* 
खषा ताराराधने । अन्या सेलिदह्ान। वक्तद्या। 

“योनिम्भायाधरः खन्डवेधूः कूचे क्रमादिदुः 
बौनानि चोच्रन् मनौ सुद्रावन्धनमाचरेत्ं। 
तव्ननौमध्यमानामा, समं कुथाद्धोसुखम् ॥ 

चअनामायां विपद् टह्वां ऋर्वौ छंत्वा कनि- 

शिकाम्। 

लेलिदानास्यतुग्रेयं जोवन्धासे प्रकोर्तिता ॥” 
इति तन््रसारः ॥ 

लेशः, पु, ( लिश +म् । ) कणा । इयमरः ॥ 
( वथा, मद्ाभारते । १२ ।५८।२४॥। 

«रष वे राजधम्नाथां ले्रः समनुवणितः ॥” ) 
चेष्टः, प, ( लिश्यते इति। लि् + बाहुलकात् 

तुन् \) लोष्टम् । इच्यमरः॥ (यथा, महाभारते । 

१३ । ३४ । ९६ 
“अथ यो त्राञ्चणान् क्र; पराभवति लो- 

चिरात्। 

(राजौ लेषननिवधो षधा,-- 

भ + 

लङ्ग, 

यथा मदहायंवे चिप्र आमशेदुत्मिनश्डति ” } 

लेङ्गं 
लेः, प, (लेषु इनतीति। 
ले्टभेदनः। इति शब्दरत्नावली ॥ 

लेष्टमेदनः, पु, ( केषु" भिगत्तौति। भिद् +च्यट् |) 

न् +टक् । 

लोषटभकङ्गसाधनसुह्गरः; । मर् इति श्यातः;। 

ति केचित् 1. इति भरतः;॥ तत्पायः 

कोटिशः २। चव्यमरः॥ कोटौश्ः३) ति 

रतकोषः॥ शेटुत्रः 9 लंषुमेदौ ५ चुणेदखःद। 
इति शब्द्रन्नावलो ॥ 

लेचिकः, पू, दख्तयारोहकः । ततपशयावः। कटि- 

रोहकः २। इति शब्दमाला ॥ 
लेहः, पु, ( लेदनमिति। लिद््+षन |) 

च्पाहारः । भच्लणम् । इति हेमचन्ः॥ तत्- 

पथायः। स्वादनम् २ रसनम् ३ सवदटनम् 8 

ख्खदि; ५। इति राजनिषंष्टः ॥ (यथा, टडत्- 
संड्ितायाम्।५। ४३। 

“लय्ापसयलेहप्सननिरोघावमदेनारोहाः। 
आत्रातं मध्यतमस्तमोभ््य इतितेदश् 

ग्रासा; ॥* 
कंम्भणि घण. । रसः । यथा, सश्चते । १ ।४४। 

«पचेल हं सिता चौग्रं पलाहकुडवान्वितम् ॥” 
केति । लि् + पचाद्यच् । सेहनकभैरि, चि। 
यथा, भड़्ि;ः। ६। ८२॥। 

५ दद्येऽइं मधुनो लेदेदपतरिरमरेयेधा गिरिः 1» 
अवलेहः । तत॒परथायो यथा,-- 
^ कायस्य स्यात् पुनः पाकात् घनत्वं सारस- 

क्रिया। 

खोभ्बलेदश्च लेः स्यात्त्साचा स्यात् पलो- 
न्िता॥ 

खिता चतुर्ग खा कार्यां चर्ण च दिगुणो गुडः 
वं चतुर्ग णं ददादिति खमन निश्चयः ५४ 
इति मध्यखरछरमेएध्याये श्ाङ्गधरेणोक्तम् ॥*) 

लेहनं, जौ ( लि +च्यट् । ) जिया रख 

यदम् । च्चवाटन इति भाषा । ततुपर्यायः । 
जिङ्णाखाद; २। इति हेमचनच्रः॥ 

लेिनः, धु, ( लिद् + बाहुलकात् इनन् । ) टद 
सम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

लें, कौ, ( लि् + रत् । ) अन्डतम् । इति 
शब्दमाला ॥ लेहनौये, चि ॥ ( यथा, कथा- 
सरितृखागरे। ४५।२३० । 

^ तत्तन्नाना विधं भ्यभोष्यलेद्यादि षडसम् । 

दियमन्न' बुसुलिरे पपुः पानमयोत्तमम् ॥ 

अह्ार्विशेषो यथा, 

“आद्वारं षड् विधच्चषयं पेयं लेदयन्तरव च । 
भोज्यं भच्न्तथा चनव गुर विदा दूयधोत्त- 

रम् 1” 

ति भावप्रकाश पून्धखर्छे प्रथमे भागे ॥ ) 
ज्ञौ, ( लिङ्गमधिक्व्य छतो त्ख इति। 

लिङ्गस्येदमिति वा। लिङ्ग+अण् |) लिङ्ग 
पुराणम् । यथा,-- 
“माद्य ̀  कौम्मैय तथा लद्धं र वं स्वान्दम्तयेव चव\” 

स्त्ादि पाद्ोत्तरखरू ३४ अध्यायः ॥ 
{ अस्य विवरशादिकं एुराणश्न्टे ब्रहयम् ॥ ) 

ड ॥ 
१ 

क 

0, 



लोकः 
सैङ्गौ, ष्ठी, लिक्गिनौ। एति राजनिर्षंण्ट; ॥ लिङ्ग 

सम्बन्धिनि, चि ॥ 

लोक, ऋ क दोप्रौ । रति कविकश्पदुमः ॥ (चुरा०- 
प्ररण-अकण०-सेट।) ऋ, अलुलोकत्। क, 

लोकयति । इति दुगादासः ॥ 
लोक, ऋ ङ देसे इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०- 

श्राल्म°-सक०-सेट् । ) ऋ, अलुलोकत्। ड, 
लोकते । विलोकयन्त्यो वपुरापुरच््छां प्रकाम- 

विस्तारफलं हरिण्यः! दृव्यादौ विलोकनं 
विलोक पञ्चात् तं करोतोति णो साध्यम् । 
इति दुर्गादासः ॥ 

लोकः, पु, ( लोक्यते इति । लोक् +- घण । ) सेषव- 
नम् । जनः। इद्यमरः॥ सप्रलोकनामानि 

यथा- 
“भूर्भवः खम्भषदयेव जनश्च तपण्व च। 
खन्यलोक्र्च सेते लोकास्तु परिकौनिताः ॥” 

इ्म्िपुराणम् ॥ 

चअपिश्च। । 

“भूर्लोको छवः खरो कस्तलोकयमिद सुष्यते । 
महव्लेनस्तपः सत्यः सप्र लोकः; प्रकौत्तिताः ॥ 
भूलोकिः पाधिवो लोकः अन्तरौचं सुवः 

चतः । 
भांखो लोको दिवि द्येतच्छेषादूडं यथाक्रमम् ॥ 
भ्रूतस्याधि पतिद्यंिस्ततो शरूतपतिस्तु सः। 
वायुनेभसोधिपतिस्तन वायुने भस्प्रतिः । 
भायस्य ख.धाधिपतिस्तेन खर्य्यो दिवस्यतिः ॥ 
गन्धर््वा्रस्चेव गुह्यका; सद रात्तसे; 
भूर्लोकवासिनः स्वै अन्तरौ च चरान् श्ट ॥ 
मरुतः सप्रभि; स्छन्दे रुद्रास्तयेव चाश्विनौ । 
च्आदिद्या वसवः खनव तयेव च गवाङ्गनाः 
चतुर्थे तु मंदर्लोे तिष्ठन्ते कल्पवासिनः । 
परजानां पतिभिः; सर्वे; सेयते पमो मदान् ॥ 

मनु; खनतृक्मारादया वैराज सुतास्त्रयः । 
षष तु संस्थिता छते डवा टेवविरोधकाः ॥ 
खत्यस्तु सप्रमो लोको दयपुनभेवव्ासिनाम् । 

ब्रह्मलोकः समाख्यातो दप्रतौघातलत्षणः ॥ 

महौतलात् सखा शस्तत ऊर दिवाकरः । 
दश तानिप्रुवे यावदृद्िगुणे हिगुणान्तरे । 

दशयोजनकोव्यास्तुमेरुरू्गं धवः स्छतः 

ज्रयोविंशतिलचाणि चेलोक्धेश्रक उच्यते ॥ 

दिगुथेषु खसु योजनानां ए्रतेषु च। 
खोकान्तरमयेतेकं परुवादूङं विधौयते ॥ 
देवदानवगन्पत्यन्तराच्सपन्रगाः। 

भूतविद्याधराद्चैव अष्टौ ते देवयोनयः 
त ब्रह्माखस्य मध्यस्थाः परतस्तमसाटतम् । 
ततोऽसि वायुराकाशं ततो भूतादिरुच्ते ॥ 

लतो महान् प्रधामख् प्रतिः पुरुषस्ततः । 

यरुषादौश्वरो शयो यस्य शक्याटतं जगत् । 
शिवोमाभावुदेवानां परापरतरा मताः ५ 
इति देवौपएराथै चेलोक्याभ्यदये यषह्गति- 
नामाध्यावः॥ # ॥ दिक्पालानां लोका यथा, 
शप्रजापतिख्तु भगवान् गुणतः प्र ख देवताम् । 

२३१ 
लोकका 

अधिपेषु शुक्तषु न्ययोजयत योगवित् ॥ 
चथाणामपि लोकानां देवतानां हिनोत्तमाः। 

चकार श्रक्रं राजानं रेद्यानां दितिपून्धजम् ॥ 
पूस्यां कौशिको राजा दचिण्ष्यां यमो 

दिभि। 
वरुः पथिमायान्तु उत्तरस्यां सदा प्रनौ ॥ 

पुण्यवतां लोका यथा,+- 

५र्वं विभव्य राव्यानि पुरा परोक्तानियानि च। 

लोकां विद्धे दिव्यान् ददावथ एयक एथक् ॥ 
कस्यचित् खयसङ्काश्रान् कस्यचिद् वद्धिनिम्मे- 

लान् । 
कस्यविदिष्याविद्ोतान् कष्यचिष्ठन््रनिम्भ- 

लान् ॥ 
नानावर्खान् काममयाननेकश्चतयोजनान् । 

ख तान् सुक्लतिनां लोकान् पावनाय च संस्थि- 
` तान् ॥ 

भागं चे तपस्यन्ति सौन्यास्तारागणाः सदा । 
र्ते सुछतिनां लोका ये शान्ताः पुश्यकम्भभिः 
थे यजन्तिमखेः; पुण्ये; समाप्रवरदच्तिणः 

स्वदारनिरता दान्ता लवः; सद्यवादिनः॥ 

दौनाजहकर्तारो ब्रह्मण्या लोकपूजिताः । 
योगबुक्ता मदाल्मानो यान्ति त्र तपोच्नुलाः ॥ 
सव्ये सदाः चमायुक्ता कोपिता ये तमोलिताः। 

रवं नियोल्य तनयान् खयं लोकपितामहः । 

"पौष्करं ब्रर्मसदनमाररोहे प्रजापति; ॥ 
स्वं स्वयम्भुदरषठ पावने दिवौकसः । 
रेमिरे खय लोकेष महेन््रेणाभि पालिताः ॥* 
इति वद्धिपराथे वारादप्रादुर्भावनामाध्यायः॥ 
( जनाय विषयोएस्य यथा,- 
भयथा लोकस्य खार्गादिस्तथा पुरुषस्य गर्भा- 
घानं यया छतयुगमेवं वाच्यम् । यथा चेता 
तथा यौवनं यथा दापरस्तथा श्याविग्ये यथा 
कलिरेवमातुय्यं यथा युगान्तस्य मरण मिन्ेव- 
मबुमाजेनारक्तानामपि लोकपरषयोरवयव- 

विेषाखामन्निवेश्रसामान्धं विद्यात् ।* 

^तच्न खंयोगापे चौ लोकशब्द; षड़् धातुससदायो 
हि ` खामान्यतः स्व्लोकः;। तस्य देतुरत्- 

पत्तिवुहधिरुपश्नवो वियोगश्च तत्र हतुरत्पत्ति- 

कारणं उत्पत्ति्ैन्म टद्िराप्यायनं उपशवो 
दुःखागमः षडधातु विभामो वियोगः 
जौवापगमः; स प्राथेनिरोधः ख भङ्गः खलोक- 
खभावः।* इति चरके श्रारौरस्थाने पच्मे- 

एष्थाये ॥ 

«तस्मिन् क्रिया सोग्धिष्ठानं कात् लोकस्य 

देविष्यात्। लोकोद्ि हिविधः श्यावरो 
जङ्गमच्च। द्विविधालक रखवासेयः सौम्य 
वद्भूयस्लात् । पच्चल्मकोवा।* इति श्त 

खचस्थाने प्रथमेदध्याये ॥ # ॥ ) 
लोककान्ता, स्तौ, ( लोकानां कान्ता भरिया।) 

ऋषदधिनामौषधम्। इति राजनिषैण्टः॥ 
( लोकप्रिय, चि। यधा, गो रामायै) 

२।३८।६। ॥ 

लोकग 
^लोककान्तं प्रियं पच कुश्तचवौराम्बरं वनम् । 
प्रस्थितं पश्यतो मेग््य दयं किंग दौग्यते ॥*) 

लोकचच्चुः, [स् ] कौ, ( लोकानां चश्ुरिव।) 
खः । इति शब्दमाला ॥ जनस्य लोग्वनष् ॥ 

लोकजित्, प, (लोकं लितवानिति। जि+किप् ।) 
बह: । इत्यमरः ॥ ( लोकजेतरि, नि। यधा, 

श्तपयत्राह्षथे । १४। 81 १।६३। 

भयं कामं कामयति तमागायति तदे तल्लोक- 
जिदेव ॥) 

लोकतुषारः, पु, ( लोके तुषार दव।) कपूरः। 
इति राजनिषेण्ट; ॥ (कपूर रशब्दएस्य गुणादिकं 
न्रातचयम् ॥ ) 

लोकनाथः, प, ( लोकानां नाधः।) बुह्ः। इति 

चिकाण्डश्चेषः॥ ( वथा, राजतरङ्किणयाम् । १। 

१३८॥। 

“लोके भगवतो लोकनाथादारभ्य केष्वन 

ये जन्तवो गतक्लेशान् बोधिसत्तानवेहि तान् ॥”) 
ज्मा । इति शब्दरत्नावलौ ॥ विष्णुः। इति 

तस्य खदसखनामस्तोचम् । शिवः । यथा,- 

“अकिञ्चनः सन् प्रभव; ख सम्यशां 

सख लोकनाथः पिद्टसद्मगोचरः। 

ख भौमरूपः शिव इद्यदौग्यते 
ने सन्ति याघाश्यविद्ः पिखाकिनः ॥* 

इति कुमारसम्भवम् ॥ 

( तथा च मडालिङ्गाच्रैनतन्् शिवश्चतनाम- 
स्तो । 

^क्ेलोक्ये लोकनाथ रद्रलोके महेश्वर; ५ 
बटिकौषधविश्येषः । तद्यथा, 
५पारद् गन्धकष्धेव समभागं विच्वूशयेत् । 

ऋ्डताधें र खतुल्यश्च पुनस्तेनेव मदयेत् ॥ 
रसादूदिगुखलौ इष्ठ लौ ह तुल्यच्च ताख्कम् । 
भरवराटिकायाश्च ताश्नतच्िगुणं चिपेत् ॥ 

नागवल्लोदलेनैव महंयेद्यनतो भिषक् । 
पचेहृनपुटनेव खाङ्गशोतं ससुहधरेत् ४ 

यकछलतल्लोडोदर इरः गुष्मखयधथनाश्यनः 
पिप्पलो मधरखं य्तां सगुडं वा इरौतकीम् ॥ 

गोखजखख पिवेचाबु गुड वा जोरकान्वि- 
तम् ५ 

इति लोकनाथो रवः ॥ इति व्रेयकरशे्रलार- 
संयद्े यत्नो दाधिकारे॥ #+ लोकप्रभौ, 
चि। यथा, गो० रामायै । २।३३।१९। 

“सोकनाथस््म रामस्य पौड्या पौड्तं जगत् । 
चअपययोव सोमस्य राह्यदयपौङ्या ५” ) 

लोकपालः, प, ( लोकान् पालयतौति। पाल + 
पिच्+अण्।) राजा। एति इउलायुधः॥ 
( यथा, राजतरक्िण्याम् । १ । ३४६. । 

«उत्तमो लोकपालोभ्यमिति लब्छ प्रश्स्तिखु। 
यः प्राप्रवान् विभा यज्नं च्चे न पशुच्चयभ्र्+) 
दिक्णालः; । यथा,- 

५ दन्दो वद्धिः पिष्टपति्भिचटतिवैर णोऽनिलः । 
धनदः शङ्रखेव लोकपालाः एरावगा; ५५ 

इति वद्धिपरायम् ॥ 



लोकालो 
( यथां च, मबु; । ५।६६। 
“सोमााकाजिखेन्द्राणां दित्ताप्पयोयेमस्य च । 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते वृपः \* ) 

लोकबान्धवः, पै, ( लोकानां बान्धवः! ) खयः । 
इति जटाधरः ॥ 

लोकबाह्यः, पै, (लोकात् लोकखमाजात् बाह्यः} 
सङगाश्वारवव्नितः। यथा,- 

“लोकबाहस्तु यो वाजिगवाश्ाचारवष्नितः ॥* 
इति जटाधरः ॥ 

लोकमाता, श्लौ, ( जोकाम। मातेव । ) लब्यौः । 

इतमरः ! ( लख्य लोकजनगौखमापि च। 

यथा, भागवते । २।३९।५। 

^प्रतिष्ाकामः पुरषो रोदसौ लोकमातरौ ॥") 
लोकलोचचमं, खी, (लोकानां लो चनभिव।) छथः। 

दति शब्दरन्ावलौ॥ ( जनस्य लोचनच्च। 
कथा, कथासरितखागरे । १८ । ६२। 

^ खो स्ततृपाध्वि घातेन यन्तेशेवेरितः, शरः 
जगाम कषाप्तिजवादलच्यो जञोकलो चेः ॥८) 

लोक्िनायकः, पु, ( लोके विनायक द्व । ) यद 

विच्चेषः । यथा,- 

« स्छन्दयद्धादयो ये व व्यारकचाघकादयः। 

कौमारास्ते भूवि श्चेया चे च लोकविनायकाः । 
ख्खश्चतखंस्याता मद्येलोकविचारिणः १ 

षति वद्धिएुराणम् ॥ 

लोकदिश्चति;, च्छी, ( लोकै विशतिः 1) जनश्रुतिः । 
किंवदन्तौ । इति केचित् ॥ 

लोकायतं, जौ, ( लोकषु यतं विस्तौयंभिव । ) 

तकंभेदः । चार्वाकश्ाख्वम् । इयमरभरतौ ॥ 

खोक्रायतिकः, ध, ( लोकायतं शास मस्धस्येति । 
लोकायत + ठन्! ) चाजाकः। इति हेम- 

चन्द्र; + (ताकिंकः । यथा, इरि वं श २४६९० 
«रेश्यबामाह्मसंयोगखमवाय(विश्रारदैः । 

लोकायतिकसुख्य च शुशुवुः खनमौरितम् \”} 
लोकालोकः, पै, ( लोक्धतेभम्ौ इति लोकः । न 

शोकवतेभयौ इति अलोकः । ततः कम- 

धारयथः । ) खनामस्यातपग्यतः । तत्पायः । 
च्वक्रवाङ्; २। इ्व्यमरः॥ रे खाब्विहौपां 
महौमावेष्ा प्राकारवत् ख्िते गिरौ लोकालोक 
इति खनामख्याते। अन्तर्लोक्यते खयर ण्सिभिः 
खष्यमानत्वात् इति लोकः) तथाः बहि 
खकिर स्पात् न लोक्यते इति अलोकः । 
लोन मौत कमणि घम् लोकश्चासौ अलोक 
खत लोकालोकः चक्रं म्ौचक्रं वणते 
ज्यति चक्रवाड; वदि ड वेष्ट च षण- 
पक खिह्वस्यानिद्यत्वात् गजुख । दति भरतः+ 

( वथा, रषु; । ६। ६८। 
«खो? इ मिच्याविन्युद्धाल्मा प्रजालोपनिमौलितः। 

परकाश्खाप्रकाश्ख लोकालोक इवाचलः ॥ 
ख्यस्य विषदयं थथा देदौभागवतै ।=९४।१-१५। 

ओनारायश उवाच । 

“सलः प्ररस्ताद्चनो लोकालोकेति मामकः । 

न्तरे च खोकालोकयोये; परिक्षितः ! 

हेर 
लोकी 

यावदस्ति च दैवं हान्तरं मानसोत्तरांत् । 
समेरोस्तावतो शुषा काष्ठनौ भूमिरन्तिडि॥ 

दपेणोदरतुच्या सा सनैप्राणि विवच्निता। 
यस्यं पदाथः प्रतो न किचित् प्रखयुदौयते ॥ 
अतः सवप्राणिसक्करद्ितासाच नारद् !। 

लोकालोक इति चाख्या यदत्र परिकल्यिता ॥ 

लोकालोकान्तरे चास्य वैते सर्वदा खितिः। 

इश्वरे लोकानां जयाणामन्तगः छतः ॥ 

खगादौनां भरवान्तानां रश्मयो यदश्रादिश्च । 
अन्याचोनाख चौलोकानातन्वाना; कदापि 

डि॥ 

पराचौनल्वभावजो हि न भवन्ति च नारद || 
तावड्ब्रहनायामः पयसेन्द्र महोदयः ॥ 
रता्वललोकविन्धासोगयं खंस्थामानलचसोः । 
कविभिः सतु परश्वाशत्कोटिभिगंखितस्य च्व ॥ 
भूगोलस्य चतुधोशो लोकालोकाचलो सुने ! । 
सस्योपरि चतुरि ब्रह्मणा चाह्मयोनिना॥ 
निवेशिता दिग्गजा ये तन्नामानि निबोधत । 
ऋषभः पृष्यचङोएय वामनोभ्यापरालितः ॥ 
रखते खमस्तलोकस्य श्िड्डिद्धेतव दैरिताः। 
तैषाष् खविभूलोनां बडवौर््योपषटं हणम् ॥ 
विशुहधसत्वष्े व्ये बद्वंयन् भगवान् हरिः । 
आस्त सिहगरटकोपेतो विष्वकसेनादिखंडतः # 
निजायुधः परितो सेजदणडे; समं ततः । 
च्यास्ते सकललोकस्य स्ठस्तये परमेश्वर; ॥ 
आकल्पमेवं वेशं स गतो विष्णु; खनातनः । 
खमायारचितस्यास्य गोपौधायाह्मसाधनः ॥ 
योएन्तचिस्तार रतेन दलोकपरिमाशकम् । 
चास्यां यह {इर्लोकालोकाचल इतौ. 

रथात् ॥* #॥ 
लोकचच अलोक तौ । दथादयालोकविशि्ट- 
तब्रहितदेशौ। अचर इ्विवनप्रयोगः स्यात् । 
यथा, भागवते! ५।२०। ३४। 
“तत; परस्तात् लोकालोकनामाचलो लोका- 
लोकयोरन्तराले परित उपक्खप्तः ॥* ) 

लोकेशः, पै, ( लोकानामीष्; । ) बद्चा । इय- 
मरः॥ बद्रभमेदः। इति जिकाष्डग्रोषः। 
पारदः । इति राजनिर्व्ः; ॥ { इक्र; यथा, 
रुः । ३। ९६६ । 

भयथा च टत्तान्तमिमं सदोगतः 

च्िलोचनेकांग्रतया दुराखदः 
तवैव सन्देणहरादिशपतिः " 
्टणोति लोकेश ! तथा विधौयताम् \* 

लोकपालः । यथा, मवु; । ५ । ६.७। 
^“लोकेशाधिष्ितो राजा नास्याशौचं विधौयते । 
श्रौ चाश्यौतं हि मर्ता लोके प्रभवाप्ययम् ॥* 
लोकाधिपतौ, चि। यथा, भागवते, ३। 
६।१६। 
«पादावस्य पिनिभिन्नौ लोकेशो विष्यरावि- 

शत् ॥* ) 
लोकेश्वरः, पु, ( लोकानामीश्वरः;। ) बुढभेदः। 

इति जिकाणशेषः॥ यवानां जनागां 

लोचन 
प्रसेख + (यथा, महाभारते ।३।११६। १६. । 
“अवसौदच कौनेय दत्तमाच्रा मही तदा। 
उवाच श्वापि कुपिता लोकेश्वरमिदं प्रथम् ॥") 
लोकपालः । यथा, महाभारते । ८। ३४।९६. । 

^यदङ्नचचताराभिखन्मे चित्रं नभस्तलम् । 
सरस्व प्रतवित्तानां यतौन् लोकेश्चरान् 

इयान् ५) 
लोकेष्चरात्मजा, श्छौ, ( लोकेश्वरस्य बुद्धस्य चाल्य 

चेव । ) बृहधश्रक्तिभेदः। तत्पायः । तारा ९ 
महागरीः ९ वोरा 8 खादहा५ ओः 
मनोरमा ॐ तारिणी < जया ६ अनन्ता१० 

शिवा९९ खदूरवासिनी १२ भद्रा १३ वेश्वार४ 
नौलसरस्वतौ १५ शडिनौ १६ महातारा १७ 
वसुधारा १८ धनन्ददा १६ जिलोचना २० 
लोचना २१ । इति हेमचनरः ॥ 

शोच, ऋ क भाषि। इति कषिकसर्यदुमः॥ 
( शरा०-पर०-अक० सेट् । ) ऋ, अशुलो चत् । 
भासि दौप्तौ। किन्तु पुरुषोत्तमश्ररकदेवौ भाष 
इति शहेन्धयवकारं मला वष्वनार्ध॑माहतुः। 
षति दुर्गादासः \ 

सोच, ऋ ररे एति दुर्गादाखः४॥ (भार 
ऋअह्म०-खक०-सेट् । ) दत्तः पालोचनं प्रखि- 
धानमिति यावत् । क, अलुलोचत् । ङ, शोचते 
काय्य सुधीः । इति दुर्गादासः + 

लों, जौ, ( लोचते पालोचयति सुखदुःखा- 

दिकमिति। लोच+ अच् | ) अश्रु इति 
जटाधर; ॥ 

लोचकः, प, ( लोचते इति। रोच+ख्खुल ॥ ) 

भांखपिखडम्। अचितारका। कच्नलम्। 

स्तीणं ललाटाभरणम् । कदली । नौलवच्छम् । 

निब्बै्ठि;ः। कणेपूरः। न्वी । भूञ्चथश्म्मे । 
इति मेदिनौ। के, ५०॥ निर्म्मोकिः। इति 

श्रब्दरन्नावलो ॥ 

लोचनं, क, ( लो चतेनेनेति । लोच+च्यट् । ) 
चच्चुः। इथमरः॥ तस्य शुभाशुभलचशं 

यथा; 
“वक्रान्तेः पद्मपच्ामेरलो चने; सुखभागिनः । 
मार्जारलो चने; पापो महात्मा मधुपिङ्गलैः ॥ 
क्राः केकरनेच्ाख हरिणाच्ताः सकल्मषाः । 
लिये लोचने; क्राः सेनान्यो गललो चनाः 
गम्भौरात्ता ईरा, स्यमेन्तिणः स्थलच चुषः । 
मौलोत्पला चा विदांखः सौभाग्यं श्वावचच्ु 

षाम्॥ 
स्यात् छशष्यतारकाच्ाथामच्णासुत्पाटनं किल । 

मखूलाचाचच पापाः स्युनिःखाःस्यदोषे- 
लोचनाः ॥ 

इक् च्िग्धा विपुला भोगे अस्पायुनाभि- 
सन्नता । 

विष्रालोच्रता उखिनो दरिद्रा विषमभ्रुवः \५ 
इति मार्रं ६५ अध्यायः ॥ 

लोचनद्िता, खी, (लोचनाभ्यां ता ।) तुत्याञ्च 
जम् । इति राजनिषेग्ट; ॥ 

0 
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| लोणास्त्ा, 

> = 

लोतः 
कल्लोचना, च्छ, (लोचते पालोचयतोति। लोच 

+ल्यः। टाप।) बद्ग्क्तिमेदः। अस्या; प्रमाणं 

पथ्याय लोकेशचरात्मजाशब्दः द्रया; ॥ 

ज्लोचनामयः, पै, ( लो चनयोरामयः। ) चच्चुरोग- 

विशधेषः । तत्पग्धायः। अभिमन्यः२। इति 

चिक्ाखग्रेषः॥ ` 

लोचनो, श्छ, ( लोच्यतेभ्सौ । लोच् +च्युट् । 

ङोप् । ) महाज्रादणिका। इति राज 

निषेण्टः ॥ 
लोचमकंटः, पु, लोपमस्तकः। इव्यमरटीकायां 

स्वाभी ॥ 
सो चमस्तकः, पु, ( ले, चं उश्यं मस्तकं मयरश्रिखेव 

यस्य । ) मयरश्रिखौषघम् । रु्रनटा इति 

शयानः । चेचयमानिकेति के चित् । तत्पथायः । 

खराश्वा२ कारवौ ३ दौप्यः & मयूरः ५। 

शमर: ॥ लोचमकेटः; ६ । इति भरतः+ 
लोका, स्तो,. दधिषटतमदितोग्छोदकसष्ित- 

इलितमखलाकारनिगन्मितष्टतष्छदटसमिता। जुचि 

इति भाषा । इति पाकराले्चरः ॥ 

कोट. ऋ उन्मादे। दति कविकल्पदुम; ॥ (भ्वा०- 

पर०-अक०-सेट । ) ऋ, अलुलोटत्। लोटति 

लोक; उन्मादातोव्ययै; । इति दुर्गादासः ॥ 
शोटलः, पु, ( लोटतौति। लोट् + बादलकात् 

उलच् । ) अभिलोटकः। इति सं ्िप्रषारो- 
खादिठत्तिः 

लोख, ऋ उन्मादे | इति कविकस्पदुमः ॥ ( भ्वा०- 
पर०-अक०-सेट् । ) ऋ, अलुलोड्त्। इति 
दुर्गादाखः॥ 

लोगं, क्तो, ( लों लवणरसयुक्तं णम् । 
लवण्ढणम् । इति राजनिषेगटः ॥ 

लोखा, च्छो, (लवणमस्त्यस्या इति । अच्) टाप्। 

षएषोष्रादितात् साधुः । ) चुद्राश्जिका। इति 

राजनिधंग्टः ॥ (तथास्याः पययायः। 
भ^लोणा लोणौ च कथिता दृदल्लोणोतु 

चोटिका 1” 

इति भादप्रकाशस्य पून्भखष्डे प्रथमे भागे \ } 

खोणार, ज्ञौ, (लवणं ऋच्छतौति । लवण + ऋ + 

अश । एषोदरादित्वात् साधुः ।) चारव्िषः। 
तत्पायः; । लवशोल्यम् २ लवणाकरजम् ३. 

लवशमद; 8 जलजम् ५ लणन्तारः ६ लवणः 9। 

अस्ड गुयाः । अद्यु्यतवम् । नौच्छाल्म् । पित्त 

इृद्धिकारित्वम्। चारत्वम् । ईैषल्ल वत्वम् । वात- 

गुद्छादिश्रूलनाग्रिवख । एति राजनिघेरटः ॥ 
चुदान्किक्षा। रति राजनिषेगटः 

लोतं, ज्ञौ, (लुनातौति। ल + “इचिन्टयििति । 

उखा० ३।८६। इति तन्!) स्तयधनम्। 

वत्ययः! लोपम् २। एति जटाधरः ॥ 

लोप्रौ ३ कोचम् 8 लुम्पम् ५। एति श्म्दरता- 
बलौ ॥ 

जोषः, पु, को, ( दुनातौति। ल+^इसिन्दयि- 
विति ।* उणा० ३८६ । इति तन् ।) नेचास्ब् । 

इति चिकाक्द्रेषः ॥ तिद्रम् । इति लिद्धान्त 

ण. 59 

लोतरं) 

२२३३ 

लोध्रः 
कौसुद्यासणादिडत्तिः ॥ लवणम् । व्श्चुपातः। 
शति खंसिप्रसारोणादिटत्तिः1॥ 

, (लनातौति। ल + ^सजेधातुभ्यदन् 

उणा० ४।१५८। इतिद्धुन् । यह्वा, ला+ 

«चशित्रादिभ्य इचोत्रौ |” उणा० 8। १७२ । 

इति उच्नः। इ्न्ल्वलः।) लोतम् । इति 

शब्दरत्नावली ॥ नेच्जलम्। इति संचिप्त- 

सारोगादिटत्तिः॥ 

लोधः, पु, ( सणङोति । रुध +अच् । रस्य लः ।) 

खनामस्यातडृत्त;। रक्तवणेस्य तस्य पायः। 

निरौटः २ माच्नेनः ३ रक्तः ४ लोधर; ५ 

विन्डक; 41 श्ेतस्य तस्य पथयावः। शुक्लः र 

श्रवरलोध्रः ३ महालोधः ४ शवर; ५। इति 

रन्रमाला॥ अस्य गुाः। अखकफवात- 

नाश्रिलम् । चच्चुष्यत्म् । श्रोयचजित्म् । सर 

त्वश्च । इति राजवल्लभः ॥ 

लोधः, पु, ( रुण्धोलि। खथ + वाहुलकात् रन् । 

रस्य लः; ) लोधठ्च्च;। (यथा, शिशुपाल 

बधे । ६। ४६। 
^धरेष्वलक्तकरसः सुदा 

विशदं कपोलसुवि लोध्ररज;। 

जवमञ्जनं नयनपङ््जनयो- 

विभिदे न शङनिदितात् पयख; ॥") 

सत्पशायः;। गालव; २ शवरः; ३ तिरौटः; ४ 

तिलः; ५ माजेनःई। इलमरः ॥ षट् लोधर 

माते लोधच्तिसख्यति।. षट् शखोतलोध्र इति 

सभूति; ४ अदापादः श्वेतलोभरे शेषो रक्तलोधर 

इति सामो ॥ तस्य पथायान्तरं वथा । लोप्र9 

भिष्लतरु; = तिख्वकः ६ काणडकौलकः १० 

लोधरकटच्चः १९ शम्बरः १२ इस्तिरोध्रकः १३ 

तिलकः; १४ काणडनौलकः १५ हेमपुव्यकः १६ 

भिल्लो १७ शावरकः; १८ । अस्व गुणाः । 

कषायलम् । ग्रौतत्वम् । वातकफासनाश्ित्वम्। 

चच्ुष्यत्वम् । विषद्कत्वम् । तत्र विशिष्टो वल्क- 

लोधरकः। इति राज्निषेश्ट; ॥ अपि च। 

^ लोध्रस्तिच्वस्तिरौटश्च शावरो गालवस्तथा । 

हिलौयः पट्टिकालोधः कसुकः स्थुल वल्कल ॥ 

जोय पत्रो ठदत्पचः पटौलाच्ताप्रसादनः। 

लोध्रो यादौ लघुः शौतञ्चचचुष्यः कफपित्तनुत् 

कायो रक्तपित्ताटग वातातौसार ग्रो यद्धत् \” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

{ वथाच। 

^ तिख्यकस्तु मतो लोध्रो उडत्पच्रस्तिरौटकः 

सत्य स्दलत्वचं गुष्कामन्तवेख्कलवच्निताम् १ 

चगेयेत्त चधा छता इ्गौ भागौ खोतयेत्ततः 

लोध्रस्येव कषायेण दतौयं तेन भावयेत् ॥ 

भगं तं दशमधलस्य पुनः क्रायेन भावयेत्} 

शुष्कं चे पुनः छत्वा तत ऊं प्रयोजयेत् ॥ 

दधितक्रसुरामखमतरेवदरग्रौधुना । 

रसेनामलकानाौ वा ततः पितलं पिवेत् 

सुरौ लोधरकषायेख जातां पचचस्थितां पिवेत् ५ 

इति चरके कश्यष्थाने नवमेऽध्याये ॥ ) 

लोपापिका, च्छो, 

लोपासु 
लोधरकट्तः, प, (लोध्र ख्व लोध्रकः। स खव 

टचः । ) लोधः । इति राजनिधेरटः ॥ 

लोपः, पु, छेदः । व्याक्लोभावः) लुपधातोभवि 

चम् प्रत्ययेन निष्यन्नोएयम् । ( अभावः । यया, 

रघु; । १।६८। 

“सो7हमिज्याविशु इाल्मा प्रजालोपनिमौलितः। 

प्रकाशश्चाप्रकाशञ्च लोकालोक इवाचलः ॥”) 

्ाकरणमते वशेनाश्नः। सथा हि। नाश- 

विधिवैथा। लोपोण्स्योमालोरिब्यादि\अपिच। 

^सकलेभ्यो विधिभ्यः स्याद्लौ लोपविधिस्तथा। 

लोपसखरादेश्ययोस्तु खरादेशो.विधिमलो \” 

इति दुर्गादासः ॥ 

लोपा, स्छौ, अगस्त्यमुनिपननौ । इति जटाधरः # 

लोपाकः, पु, ( लोपं शौत्रमदश्नं अकति प्राशो- 

तीति अक् +च्ण्।) श्दगालः। दति 

चिकाणडगरोषः ॥ ( यथ, सश्चते । ९।४६१। 

4 चादिच्छसर्यकगोधाशश्ठषदंश्लोपाकलोमश्- 

कयकदलोन्टगप्रियकाजगरसपेखषिकनङल- 

मद्ावभ्न प्रतयो विलेश्रयाः ५" ) 

लोपापकः, पै, ( लोपं इतमदशेनं अाभ्रोतीति । 

आप + खल् । ) ष्टगालः। इति शब्दमाला १ 

( लोपापक+स्कियां टाप् । 

अत इत्वम् | ) षटगालो | इति शब्दमाला \ 

लोपासुद्रा, स्त्री, अगस्तयसुनिभाग्या । इद्यमरः ॥ 

लोपयति योषितां रूपाभिधानमिति लोपा 

पच्चाद्यन् असुद्रयति खट; खटरटिमिति असदा 

अन् ततः कम्भधारयैः। किंवान सदं राति 

असुद्रा पतिश्श्रषाया लोपे असदा लोप्रा- 

सदा लोपाच। 

शलोपासद्वातु वेदभौं लोपा स्तौ कुम्भलग्न; \ 

दति कण्ठभूषणम् । इति भरतः ॥#॥ 

अस्या अध्यद्ामप्रसङ्खगन अगस्याच्येदानं 

लिख्यते । अगख्याध्येदानन्तु सौरे विहराश्रो 

विक्ानात् । वथा, ब्रक्षववत्त। 

(प्राप्रे भास्करे कन्ध ्ोषभूतस्विभिदिनः। 

अपं ददारगसख्यएय गौड देशनिवाखिनः 

नारसिंद्दे। 

«शद्धे तोयं विनिचचिप्य लितपुष्याथ तेय तम् । 

म््ेणानेन वे दद्यादिखाश्रासखस्थितः ४ 

काश्रपुष्यप्रतौकाश् अभिमादवखम्भव । 

मिचावरणयोः पुचच कुम्भयोने गभोभ्सतुते। 

पाधेनन्तु । 

नअआताप्िभत्ितो चेन वातापिश्च महासरः । 

खसुदः रोषितो येन ख मेगच्त्यः प्रलोदतु \” 

गन्धादिकन्तु अगस्त्याय नम इत्यनेन देवं विशे- 

चाजुरभ्रो सामान्यतः प्राप्रतवात् । 

द््चिणाश्रासुखस्थित इति गन्धादावपि प्रयो- 

गाङ्गकचर्ैत्वादिति रनाकरः ॥ ४ 

लत्यतरयच्येदा वमन्त्रसतु । 
«लोपासुत्र महाभागे राजपुचि पतिश्रते। 

ददाणाष्य मया दत्तं मेचावरूजियक्लमे ५ 
ति मलमःखतत्वम् ६ 



लोभः 
{ अस्या जन्लादिविवरणन्तु महाभारते चन 

पथ्यैणि ६६ अध्यायमारभ्य श्यम् ॥ ) 

शो पास॒द्रापतिः, पै, ( लोपासुद्रायाः पति;।) 
अगस्त्यसुभिः। इति परागम् ॥ 

क्लोपाश्चकः, पु, (लोपं याकुलोभावं चकितमश्राति। 

अश् + खल् । ) श्दगालः। इति हारावलौ ॥ 

शोपाशिका, च्छौ, (लोपाशक+च्वियां टाप् । 

अत दत्वम् |) शगालौ। इति हइारा- 

चलौ । १७९ ॥ 

कोपर, जौ, ( चप् + इन् । ) सतेयधनम् । लोलम् । 
इत्यमरः ॥ ( यथा, महाभारते ।१।१०७।५। 

“ते सस्यावसये लोप्र दस्यवः कुरुसत्तम ! । 
निधाय च भवाक्लौनास्त्रेदानागते बले ॥” ) 

लोपौ, खौ, ( लोप + धिल्वात् डौष्। ) लोपम् । 
इति श्ब्द्रनावलौ ॥ 

लोभः, पै, (सुम् +चमन |) आकाङ्ा। पर- 

द्व्याभिलाषः। तत्पथायः;। दृष्या २ लिया 
व्यः 9 खदा५ काङ्खा६ शवा गहे; = 
चाण्डा ६. श्च्छा९० ढट् ११ मनोरथः १२ 
कामः १३ अभिलाषः १४ इति हेमचन्धः ॥#1 

सस्य लच्चगं यथा,- 
“परवित्तादिकं इषा नेतु" यो इटि जायते । 
चऋभिलाषो दिन्रष्ट ष लोभः; परिकोनितः +” 

इति पाद कियायोगसारे १६ अध्यायः ॥*%॥ 
खच ब्रह्मगोएवराष्णातः। यथा, 
५अन् मध्यादभवत् क्रोधो लोभञ्चाधरखम्भवः ।” 
इति माक्छे स॒खोत्पत्तिर्नाम ३ अध्यायः ।#॥ 

सतु नाश्रकारयथं यथा,- 
“ज्ोभप्रमादविश्वाये; पुरुषो गध्यते चिभिः। 
लद्छाक्लोभो न ककय; प्रमादो जन विश्वसेत् \* 

इति गाख्ङे नौतिसारे ११५ अध्यायः ॥ 
अपिश्व। 

५चिविधं नरकस्येदं दारं बाशगमाल्मनः। 
कामः कोषस्तथया लोभक्तख्छा देत चयं अजलेत् ॥” 

इति ओभमवद्गोतायाम् १६ अध्यायः ॥ 

( लोभनिन्दाविषयकनञ्चोकानि यथा, 
«लोभ; प्रतिदा पापस्य प्रतिर्लोभ ख्व च। 
रेवक्रोधादिलनको लोभः पापस्य कारणम् ॥ 
लोभात् कोधः प्रभवति लोभात्कामः प्रजायते 
कोभाग्मोडख नाश लोभः पापद्य कार- 

शम् ॥ 
कोभात् कोषः प्रभवति कोधादृग्रोहः प्रवतत, 
ओद्धेख नरकं याति शाख्छन्नोऽपि विचच्चणः ॥ 

मातरं पितरं पुच्च' भ्रातरं वा सुद्धत्तमम् । 

लोभाविष्टो नरो इन्ति खामिनं वा षडो- 
द्रम् १ 

लोभेन बृद्धिखलति लोभो जबयते षाम् । 
ङषार्तो दुःखमाप्नोति पर चेद च मानवः ॥ 
लोभाविष्टो नरो वित्तं बौच्चतैन ख्चापदम्। 
इ्ग्धं पश्यति भाव्नारो यथा न लगुडा- 

तिम् । 

प्राचे घनिनामेव धनलोभो निरन्तम् । 

२३8 

सोम 
पश्य कोटिदयोपेतं लच्षाय प्रणतं धनु ॥ 

नाद्ययैमर्यायितया शुसुरे जयेष्ननम् । 
चअखिरोत्वाश्चरन' श्तौर्मथ्यमानोपखटल दिषम् ॥ 
लोभः खदा विचिन्यो लुब्धभ्यः सव्यतो भयं 

दशम् । 

काथ्थाकाविच्वारो लोभविहएस्य नाख््येव ॥ 
सल्यप्र्रमतपोभिः स्वधमे; प्रास्ववैदि- 

भिविजितः। 
सोभो वत प्रविष्ट; कुटिलं इदयं किरातौ- 

नाम् ॥ 

सेहोपपन्न इति पूशेदशाविश्रोष- 
शालौ सखमाल्मनि वसुप्रकरं निधाय । 

लब्धोदेथे तमय गह्ति पद्मवन्धौ 
दौपा भवन्ति कलुषा बलवान् हि लोभः ॥ 

यदूदु्गांमटवौमटन्ति विकटं क्रामन्ति देशान्तरं 
गादन्ते गहनं ससुद्रमथयनक्तेशं छथि कुत्ते । 
सेवन्ते छपणं पतिं गनघटा सङ्कटृदुःसखश्चरं 
खणेन्ति प्रधनं घरनान्धितधियस्तललोभविस्मू्- 

व्नितम् ॥*#॥) 
लोभी, [न् ] चि, ( लोभोभ्स्यास्लौति । लोभ+ 

इ्निः। ) लोभयुक्तः। तत्पथायः। रध; २ 
गद्वेनः ३ लः ४ चअभिलाघुकः ५ दव्यकः ६ 
लोल्पः 9 लोलभः८। इति जटाधरः ॥ 
लियः ६ । इति हेमचन्द्रः ॥ 

लोभ्यः, पै, ( लुभ्यते इति । लभ + यत् । ) सहः । 
इति हेमचन्द्रः + लोभनोये, चि ॥ 

लोम, [न् ] लौ, (लूयते दियते एति। ल~ 
भ्नामनग्सोमन् योमन्रोमन्लोमन् पामन्ध्यामन्।” 
उणा० ४। १५०। इति मनिनृप्रययेन साधुः ।) 

्ररौरस्यके शः । तत्पथायः । तनूरुहम् २ रोम 
इ । इत्यमरः ॥ तजुरुदम् 8 तनुरुद् ५। इति 

शन्दरन्नावले॥ (यथा, सखछकोपनिषदि 

१।१॥।७। 
“यथोथेनाभिः खजते यक्ते च 
यथा एथिद्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि 

तथाच्तरात् सम्भवतो विश्वम् ॥*) 
सतत् गभंस्थस्य ष्ठे माखि भवति । इति स॒ख- 
बोधः \ खपिच। 

«षर माचि च नारौणां वे दिके नाधिकारिता। 
उदरस्यस्य वालस्य नखलोमप्रवत्तेनात् ॥ 

इति खटति; ॥ 

(तथास्य विति + 

“अस्यो मलानि लोमानि अखद्धयानि भवन्ति 

डि। 

सन्ति यावन्ति लोमानि तावन्तो लीम- 

कूपका; ॥ 
चयङ्गप्रयङ्गनिवृत्तिः स्वभावादेव जायते. 
सन्निवेशश्च मात्राणां नाच्रास्ते कारणान्तरम् ॥* 

निषत्तिः सिद्धिः खभावात् देश्वरात् । सन्निवेशो 
रचनाविश्रोषः। दति भावरप्रकाश्स्य पूञ्खण्डे 
प्रथमे भागे॥) 

लीमश 
लोम, कौ, लाङ्गलम् । इति जटाधरः ॥ (रोम । 

यथा, तैत्तिरौयसंद्ितायाम् । ५।९। ६।२। 
“अथो श्रन्वायाजलोमेः संखटलयेषा वा असेः 
प्रिया तणयदचेति १५) षि 

लोमकरणौ, स्तौ, मांसच्छदा । इति राजनिधंरटः ॥ 
लोमकणैः, पु, (लोमयुक्तौ कर्णौ यस्य) शशकः । 

इति हेमचन्द्रः ॥ ( अस्य पश्यायो यथा,-- 

“लम्बकणे; शश; शूलो लोमकर्णो विचेश्रयः ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पन्बखण्ड दितौये भागे ॥ ) 
लोमयुक्तकणविशिषटे, चि ॥ 

लोम्तं, कौ, ( लोमानि दन्तोति । इन +टक्।) 

इनद्रलुप्रकम् । एति भूरिप्रयोगः ॥ टाक इति 
भाषा ॥ लोमघातके, चि ॥ 

लोमपादः, पु, ( लोमानि पादयोयेस्य । }) खङ्ग 
देशौयराचविश्रेषः। ख तु ऋष्यष्टङ्गसुनि- 

शुरः। इति रामायणम् 1 ( अयं हि ख्य- 

प॑श्रावतंखस्य दशरथस्य सखा । विप्रावमान- 

नात ख्वास्य रा बहुकालं अवदः सम्बभूव 
तत रख्वासौ काश्यपं कष्यश्ङ्गं खराद् 
च्ानौोय शान्तां नाम दश्ररथकन्धामस दत्त- 
वान् । रखतदटृटत्तान्तन्तु महाभारते वनपर्वणि 

११० ध्यायतो विश्रेषतो दच्यम्॥) 

सोमपादपूः, श्तौ, ( लोमपादस्य पूः । ) पुरौ- 
विश्रषः। व्यघुना भागलपुर इति ख्याता। 

लत्थायः। चस्या २ मालिनौ ३ कथ॑पूः ४। 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

लोमफलं, कौ, ( लोमयुक्तं फलम् । ) भव्यम् । 
इति राजनिषंणटः ॥ 

लोमविषः, पु, ( लोख्ि विषं यस्य । ) यात्रादिः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

लोमशः, प, ( लोमानि सन्स्येति । लोमन् + 
*लोमादिभ्यः श्र; ।* इति श; ।) सुनिविश्चेषः। 
( स॒निवरोभ्यं तौर्धगमनाभिलाथिशः सानुलस्य 
य॒धिष्िरस्याचुगामौ सज्तोचठत्ता्तमसतो विश्चा- 
पयामाखेति महाभारते वनपनेखि दर्वयम्॥#।) 

मेषः; । अतिलोमान्विते, चि । इति मेदिभ्नै। 

शे, २७ ॥ यया,-- 
“कदातिदनतुरो ग्डखेः कदातिल्लोमश्ः सखो ॥” 

इति खासुद्रकम् ॥ 

( धान्धापदरणरूपकम्भविपाकात् लोम्नो 
भवति । वथा, महाभारते । १३ । १११९ ।९१६। 

^ध्यान्धं हत्वा तु पुरुषो लोमशः संप्रजायते ॥*} 
शोमशकाणा, चौ, ( लोमशः काणो यस्याः } 

ककंटौ। इति राजनिर्षर्टः॥ ( ककंटोशन्द 
मस्या गुखादयो ज्नातदाः॥ ) 

लमोमश्पणिनो, खो, (लोमशं पणेमसख्यस्या इति । 
ष्नि। खौप् |) माषपणं। इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ 

लोमशपुष्यकः, पु, ( लोमश्रानि पष्याणि यस्य । 
कप् । ) शिरौषटक्षः । इति राजनि; ॥ 

लोमध्रमा्व्नारः, पध, ( लोमश्यो लोमवहलो 
माव्जार;।) माजारुषिद्धेषः। गन्धगक्गुला 



लोम 
इति भाषा। तत्मथायः। पूतिकः२ मार- 

जातकः ३ सुगन्धौ 8 शचपातनः५ गन्ध- 

माव्नारकः६। इति राजनिषेण्टः ॥ अस्य 
सष्कगुणाः । 
^गन्धमाव्नारवौयन्तु वौच्यल्लत् कफवातद्धत्। 

कण्डकोर नेत्रं सगन्धं खोदगन्युत् ॥” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

लोमशा, स्त्री, (लोमानि सन्त्यस्या इति। 
लोमन् +-श। टाप् ।) काकजङ्का। मांसौ। 
(अस्याः पायो यथा,- 

“नलदं नन्दिनि पेधौ सांसौ छंषाजटा जटमै। 

किरातिनौ च जटिला लोमशा तु.तपख्िनौ ॥* 
दूति वेदयकरनमालायाम् +) 

बचा! ( अस्याः पायो वथा.- 

“वचचोधगन्धा षड यन्धा गोलोमो श्रतपवििका। 
च्ुद्रपजौ च मङ्गरयाजटिलोग्रा च लोमशा ॥* 
इति भावप्रकाश्स्य पून्खण्डे प्रथमे भागे ॥) 

अूकश्िभ्िः। महमेदा। कासौसम् । शाकिनौ- 

मेदः। इति मेदिनौ। शे, २७॥ अतिवला। 
इति विश्वः ॥ शणपुष्यौ । रखडाखः । गन्धमांसो। 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
लोमश्तनं, को, ( लों शातनम् । ) लोम- 

पातनम् । तस्यौषधानि वथा,-- 
“इरितालं श्चं कदलौदलभसना । 
र्तदु येण चोक्तं लोमंश्रातनसत्तमम् ॥ 
लवणं हरितालञ्च तष्डल्छाञ्च फलानि च। 
लाच्ारसखमायुक्तं लोमशातनसुत्तमम् ॥ 

सधा च इरिताल शरद्वघ्ेव मनःशिला । 
सेन्यवेन सद्धेकच्र कागण्डवेख पेषयेत् । 
ततृक्चयोहरत्तेनादेव लोमश्ातनसुत्तमम् ॥* 

इति गारुङ् १८५ अध्यायः ॥ 
( तथाच । 

“भल्लातकं विड्ङ्गश्च यवच्तारख्च सेन्धवम् । 
मनःशिला श्रकघचुये तैलपकं तथेव च। 
लोम(नि शातय द्यव नात्र काथ्या विचारणा \* 
इति वैद्यके मेषन्यधन्वन्तरौ वशीक्षरणायधि- 
कारे॥ #॥ ) 

लोमहषेणं, कौ, (लो खां हषेणमिव ।) रोमाखः। 
इद्यमरः ॥ (लोकां हर॑णमस्नादिति। रोमाब- 

कारके, चि। यथा, महाभारते ।६।६७।१३। 

“तस्िन् महाभये घोरे तुसु लोमदषेये । 
ववै; शरनालानि च्चिया बुदडमदाः ५५) 

लोमहपैणः, पु, ( विचिच्रपुराणकथाश्रवणात् 
लों षणं उद्गमो यसत् ।) खतः । वथा, 
“पुराणसंहितां चक्र एुराणायंविश्रारदः। 
भरस्यातो याव शिव्योभभूत् खतो वै लोम षेखः ॥ 
पुराणसं {हितां तस्त ददौ यासो महासुनिः ॥” 
इति विष्णुपुराये ३ अंशे 9 अध्यायः ॥# ॥ 
सच बलरामेण इतः यथा,-- 

«तथा चेतरे छतपुच्चो निहतो लोमहपेणः । 
बलरामाच्छयुक्ताल्मा नैमिषेभूत् खवाच्छया ॥ 

इति कल्किपुराे २७ अध्यायः ॥ 

२२५ 
लोलां 

लोलाकः 
लोमहृत्, ध, ( लोमानि इरति नाशयतौति। 

छ + किप् \ ) हरितालम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
लोमालिका, स्री, ( लोमाल्या लोमध्रेण्या काय- 

तीति। कै+कः। टाप्) श्टगालिका। 

यथा,- 
^लोमालिका दौप्रजिह्ा किखिरुल्कासखो च् 

सा॥* 

इति जिकाणडप्रोषः॥ 

लोलः, चि, (लोडतौति । लड़ विलोडने + अच् ।) 
चच्लः;। ( यथा, साह्दिव्यदपंये ३ परिच्छेदे । 
१४९ । 

^ पल्लदोपमितिसाम्यसपक्तं 
दष्वव्यधरविम्बमभौटध । 
पथङ्नजि सरजेव तरुण्य 

स्तारलोलवलयेन करेण ॥” } 
साकाङ्क; । इव्मरः ॥ (यया, रघु; ।७1२३। 

^दौयन््रणामानशिरे मनोज्ना- 
मन्योन्यलोलानि विलोचलानि ॥* 

धु, तामखमनु;। इति माकंखडेयपुराखम् । 

७४ ।४६१॥) 
लोला, च््ौ,.( लोल~+टाप् । ) जिह । लच्छी; । 

इति मेष्दिनौ। के, ४७॥ चष्चला स्तो च। 
( यथा, अथासप्तश्र दाम् । ६०८। 
«+सबैाङ्गमपेयन्तौ लोला सुप्र रमेण श्श्यायाम् । 
अलसमपि भाग्यवन्तं भजते पुरुषायितेव ओः ॥* 

चतुरोशाचरटत्तिविश्रषः। इति छन्दोमज्री ॥ 
अस्य लच्णादिकं न्दः शन्दे द्रर्यम् ॥) 

लोलाकंः, पु, (लोलनामा -अकं; ।) खः । यया, 
एुलस्तर उवाच । 

“ततः सुकेश्िवचनात् सब खव निश्ाचराः। 

तेनोदिवन्तु ते धर्मं चक्रम दितमानषाः ॥ 
ततः प्रदद्धिं स॒तरामगच्छन्त निशाचराः । 
पुच्तपौ चाधेखं युक्ताः खदाचारखमन्विता, ॥ 
तच्नो तिस्तेजसा तेषां राचखानां महात्मनाम् । 
गन्तु नाश्रक्गुवन् खर्यो नचच्नाखि च चन्रमा;। 
तत्सु वनं ब्रह्मन् निश्चाचरपुरो५भवत्। 

दिवा खस्य खटः च णदायाख् चन्द्रवत् ॥ 

तत; क्रोधाभिभूतेन भादना विप्रभेदिभिः। 
भावुभौ राच्चखपुरं तदस ययेच्छय। ॥ 
सद्धानुना तद! इष्टं क्र।धाप्मातेन चच्चुषा । 

लिपपाताम्बरादृष्टः चौय पुण्य इव यद्ध: ॥ 
पतमानं समालोक्य एर शालङ्कटङ्टः + 
ममो भवाय सन्धाय इदसुचेरधौयत ॥ 
वेषां करन्दितमाकण्ये चारणा गगनेचराः । 
देयुषृक्रशुः स्वै हरभक्त; पतव्यसौ ॥ 
वचचारख्वचः शन्वे; श्ुतवान् खमभतो>वः । 
शरुत्वा ख चिन्तयामास केनासौ पाते संवि ॥ 
च्ातवान् देवपतिना स्ख किरखेन तत् । 

पातितं राचेखपएुरं ततः कह्ख्िलोचनः ॥ 
कदवस्तु भगवान् इग भिर्भाव मन्तमपष्यत । 
इष्टमाजस्तिनेचेण निपपात ततोगम्बरात् ॥ 
व्रतो ब्रक्षा सुरपतिः सुरै; ब्व वमभ्ययात् । 

लोष्टः 
रम्यं मद्ेश्वराषासं मन्दरं रविकारणात् ॥ 

गत्वा दष्टा च देवेशं शङ्करं शूलपाणिनम् । 
प्रसाद्य भासछरार्थाय वाराणस्यासुपानयत् ॥ 

ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय श्रङ्रः। 

छत्वा नामास्य लोकेति रथमारोपयत् पुनः । 

ऋारोपिते दिनकरे त्रर्माभ्यव्य सुकेशिनम्। 
सबान्धवं समगर पुनरारोपयदिवि॥ 

इति श्रीवामनपुराणे सुकेश्रिचरिक्ै लोल।कं- 
चननं नाम ९५ अध्यायः ॥ 

कोकलिका, स्ठौ, (लोलतौति। शुल+-शखल् 1 
टापि श्रत द्वम् ।) चाङ्गेरौ। वथा,- 
५चुदधा दन्तश्रठान्बष्ठा चाङ्गरौ लोलिका च सा॥५ 

इति जटाधर; १ 

लोलितः, चि, ञ्यः । कोला इति भाषा । लुल. 
विमद असाङ्धावै घणि लोलः सोऽस्य जातः 
इव्यय ₹इतप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

लोलुपः, चि, ( गदितं लुम्पतीति । लुप +य + 
अच् ।) अतिलुब्धः। इव्यमर;॥ (वथा, 

माचे। १।४०। 
«तथापि वाचालतया युनक्तिमां 

भियखछदाभाषणलोलुपं मनः ॥*) 

लोलुभः, नि, (शं लुभ्यतौति। लुभ+यङ+ 
अच्!) लोलुपः । इव्यमरः ॥ ( वधा, कथा- 
सरित्षागरे। ११७ । 8६। 

“स्वियोएपौछन्ति पभावं यं दषा रूपलोलभाः। 
तस्यास्ते को भवेब्राभों तुच्यरूपः स किं पुनः 1") 

लोष्ट, ड संहतौ । इति कविकल्यदमः ॥ ( भ्वा०- 
अआह्म०-खक०-सेट् । ) ड, लोष्ते धान्धं लोकः। 
इति दुर्गादासः ॥ 

लोष्टं, क्तौ, (लोश्ते इति। लोषट+अच।) 
लौदमलम्। इति राचनिषण; ॥ लेटः । 
इद्यमरः ॥ 

लोष्टः, पुकषै, ( लोद्यते इति। लो्ट+ चम् । 
यदा, लूयते शति। ल् +^लोषटपलितौ ।* 
उणा०३।६२) इति क्तप्र्येन निपातितः।) 

ग्टतिकाखखम् । डला दति भाषा । तत्- 
पायः । लोष्टः २ इति शन्दरनावलो अम- 
स्ख॥ लोटः दलिः8। इति हेमचनः॥ 
( यथा, वैतालपशर्विशव्याम् । १। 

«दौ वाद्ारेवा वलवतिरिपौवा 
| सदिव 

मणौवालोरे वा कुस्चमश्यमे वा उषदि वा) 
खे वास्त वा मम समशो यान्तु दिषशाः 
क{चत्णये४रण्ये शिव श्रिव शिवेति प्रलपतः ॥*) 

शोरत्नः, ए, ( लों उन्तोचि। इन + टक् । ) 
लेद्ुमेदगः । ष्द्यमरटोकाय भरतः ॥ 

लोषमेदनः, प, (भिनत्तीति भिद् +सख्युः । लोर 
भेदनः! ) कोश्भङ्गसाघनसहृरः। मद इति 
शयाते इति केचित् । तत्पायः । चेष्भेदगः २ 
लोर्त्रः९ शेषुघ्रः 8 कोटिः ५ कोटौ; ९। 
्कमरटौका॥ 

लोष्टः, प, लोटः । इति हेमचन्द्र; ॥ 



लोहः 
लोहं, करौ, अगुरु, 

पखायः। 

'अगुरप्रवरं लों राजां योगजन्तथा । 
वंशिकं क्रिमिजं दापि क्रिमिजग्धमना्यंकम् 

इति भावप्रकाश्स्य पूव्यखण्डे परथते भागे) 
लोहः, पुक्ौ, ( लयतेगरनेनेति। ल + बाहुलकात् 

इः ।) लोहम् ; जोङ्गकम् । सञ्यतेजसम्। इति 

मेदिनो । हे, ८1 रुधिरम् । इति राजनिषेण्टः ॥ 

अथ सुखलोहस्य प्रथायः। सुखम् २ सणडा- 

यखम् ३ इषत्सारम् 8 श्िलाल्मजम् ५ अश्स- 

जम् ६ शषिलोहम् 9 च्यारम् = छष्यायसम् ६॥ 
अथ तौच्छालोषस्य पायः। तौच्छाम् २ 
्स्त्ाथसम् ३ शस्त्रम् 8 पिण्डम् ५ पिणडा- 

यखम् ई शठम् 9 अयसम् <= निश्रितम् ६ 

लौत्रम् १० खड्गम् ११ सणखजम् १२ अयः १३ 
चिच्रायखम् १४ चोनजम् १५। अस्य गुणाः । 

रस्च्चत्वम् । उष्यात्वम् । तिक्तम् । वातपित्त 

कषप्रमेदपाणडमूलनाशित्वम् । तीच्छत्वम्। 

मुखाधिकगुणत्वष्च । इति राजनिषंण्टः॥ # । 

अथ लोहस्योत्पत्तिनामलच्चणगुणः । 
पुरा लोमिलदेदयानां नतानां रोधि । 
उत्पन्नानि शरौरेभ्यो लोहानि विविधानिच ।॥ 

लोहोग््तौ शस्त्रकं तोच्शं परिखं कालाय- 

सायसीे । 

मरुता उषए़लोत् केदकषदाशस्य कारिता। 
अश्सदोषः सुदुर्गन्धो दोषाः सप्रायसस्यतु# 
लोहं तिक्तरसं शतं मधुरं तुवरं गुरु। 
रूक्षं वयस्यं चच्ुश्यं लेखर्नं वातलं जयेत् ॥ 
कणं पित्तं गरं मूलं शरोधाशेःजोहपाखताः। 
मेदोमेष्छमोन् ऊुष्ट' तत्किङ तद्देव हि ॥ 

षखत्वङामयच्टल्टुद् भवेत् 
दोगयूलौ ञरतेः्लरौ ख । 
नानारजाष्चापि तथा प्रकोपं 

करोति इल्लाखमशुहलोहम् ॥ 
खौदहारि मदकारि चायचं 

चेदखकिमदस स्कं भूषम् । 
पाटवं न तजुते ्रौरके 

दारुणां इटि रजाष्च यच्छति ॥*# 
नच खारलोइस्य लचयं गुणाच । 
चमाशच्छिखराकाराण्यङ्गान्यन्येन लेप्ति। 

कोड स्यये्र खच्याणि तत्छारमभिधौयते ॥ 
लोकं खाराङयं इन्धाद्खयोमतिखारकम्। 
अदखञ्यङ्गजं वातं मूलच परिणामनम्। 
ङदिंष्व पौनसं पित्तं श्वावमाग यपोदति ॥* 
अथ कान्तो लश्च गुग 1 । 

ध्यतुपाजरे न प्रसरति जले सेलबिन्दरः प्रतर 
शङ्ुगन्धं यजच्कि च निजं तिक्तां निन्बकन्द; 
तपरं दुग्धं भवति श्िखराकारकं नेति भूमिं 

छष्छाञ्जः स्यात् खजल्वण्कः कान्तलोद्ं 

तदुक्तम् ॥ 

गुच्मोदराेःगूलाममामवातं भगन्दरम् । 
कामकाद्नोधकङ्हानि चयं कान्तमयो जयेत् ॥ 

इ्व्यमरः॥ (अथास्य 

२३६ 
लोहः 

घौ हानमग्बपित्तश्च यज््ापि शिरोरुजम्। 
सञानोगान् विजयते कान्तलोहं न संश्रयः । 

बलं वीये वपुःपुष्टिं कुरतेएमिं विवद्वयेत् ॥ 

अथ किङ) 
^“प्रायमानस्य लोहस्य मलं मणडरसुच्यते 1 
लोहसिंहानिका किट सिंहान निगदति ॥ 

यल्लोहं यदृगुणं प्रोक्तं तत्किमपि तद्ुखम् ॥” 
अथ लोहस्याशुद्वस्य दोषमाह । 

षरडत्वकुामयनग्टल्छकारि 

द्रोगगरूलौ कुरते५श्य रौ ख । 
नानारुजानाख् तथः प्रकोपं 
कुथा हल्लासमशुद्लोहम् ॥” 

अथ लोहस्य दोषश्नान्तये शोधनमभिधीयते। 
^पत्तलौक्रतपच्राणि लोहस्यापौ प्रतापयेत् । 
निधिखेत्तप्रतप्रानि तैले तप्रो च काञ्चिके \ 
भोगे च कुलत्थानां कषाये च चिधा चिधा। 
र्वं लोदस्य पत्राणां विगुद्विः संप्रजायते ॥” 
अथ लोदस्य मारण्विधिः। 

भमुद्धलो दभवं चृ पातालगरङ्ोरसेः । 
मदेयित्वा पुेदद्धौ ददादेवं एटडयम् 1 
पुटचयं कुमा कुठारच्छिल्िकारसेः 

पुटषट्कं ततो दद्यादेवं तौच ग्डतिभेवेत् ॥ 

अन्धच् | 

^ (िपेदधादशमां रेन दरदं तौच चशेतः । 
मदयेत् कन्धकाद्रावेयःमयुग्म ततः पुटत्। 

णवं वपरपृटेमृं्" लो हनुणभवाप्ुवात् ॥ 
सल्ोढनुभूतो योगौन्दरेः कमोभ्न्यौ लोहमारणे । 
कथ्यते रामराजेन कौतूदलधियाधुना ॥ 
खतकाटगुणं गन्धं दत्वा कुच कव्नललोम्। 

दयो; समं लौ इ चख मदयन् कन्धका्रवेः ॥ 
यामयुग्म' तत; पिं सत्वा तान्वस्य पाचके । 

चम्मं त्वा रूदु कस्य पतेर छादयेद् बुधः । 
यामद्याद्धवेदुश्यं धान्यर श्रौ न्यसेत्ततः । 
दत्वोपरि शरावश्च चरिदिनान्ते खसुद्ठरेत् ॥ 
पिष च गालयेहृस्त्ादेवं वारितरं भवैत् + 

दाडिमस्य दलं पिना तच्वतुगुखवारिणा॥ 

तद्सैनायसश्चख सन्नोयात् क्ञावयेद्पि। 

अतपे शोषयेत्तच्च पुदटेदेव पुनः पुनः; 

रखुकविंग्रतिवारस्तत्ज्ियते नात्र खशयः 

रवं सन्वाथि लोहानि खर्थारौन्धपि मारयेत् ॥* 
र्वं मारितलोहच्छ गुणाः । 
“खों तिक्त खरं शोतं कषायं मधुरं गुख। 
सूं वयस्यं चश्चुष्यं लेखनं वातलं जयेत् ॥ 

कं पत्तं गरं मूलं ्रोफाशेःशोहपाद्डुताः । 
भेरोमेदछमोन् कुषं तत्किङ' सहदेव ड ॥ 

` गुज्ञाभेकां वमारभ्य वावत् श्छुनेवरक्तिाः । 
ताव्लों खमश्नौयादृव्रथादोषागजं गरः 
कुद्माखं तिलतलष् माषात्र' राजिकान्तथा। 

मव्यमण्डरषष्योव वजेयेष्चो हसेषकः 
इति भावप्रकषाग्रः॥ 

लोडपान्रे भत्तणनिषवेघो यथा,- 
^व्रदा तु आग्रसे पाते पक्षमश्राति पे दिजः) 

लोकि 
ख परापिष्टोएपि भृषक्तेत्नः रौरवे परिपच्यते ॥” 

इति मद्छक्ततन्त्रम् ॥ 

अपिच) 

^च्यःपाचे प्रयःपानं गय" सिद्धात्रमेव च। 

श्षटादिकं मधु गुड़ं नारिकलोदकम्तथा ॥ 

फलं डल यत्किखिदभच्यं सुनिरत्रवौत् ५ 

ति ब्रह्मैव ग्रोलपाजन्सखखम् ॥ 
( अश्न बास उत्पत्तिः श्रुयते । यथा, मुः \ 
६1३२१ । 

“अदृभ्योएमित्रे षतः च चमश्सनो लोहसत्थितम्। 
तेघां सम्चगं तेज; स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ 

पु, दागः; । सतु लचणान्वितः छष्छवर्णो रक्त 
वर्णो वा} यथा, मनु; । ३। २७२. । 

कालश्राकं महाशल्काः खड् गलो इ!भिने मशु । 
च्परानन्त्यायेव कल्पन्ते सृन्धच्रानि च सश्र; ॥* 

पाञ्लजातिविश्नेष;! वथा, महाभारते! २) 

२७ । २५ । 
^लोदान् परमकामोजागृषिकानुत्तरानपि। 
सहितांस्तान् महाराज अजयत् पाक- 

श्सनिः ॥” 

रक्तवर्णे, चि। यथा, महाभारते ।९।१३६।२३। 
“भ्रमतश्च वरदस्य लोदस्य प्रसुखे समरम् । 

पश्चवाणान् सुखं युक्तान् स स॒मो रैक बाख्वत् ॥”) 

लोहकणटकः, पु, { लोदवत् कण्टकं यच्र। } 
मदनङ्च्ः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ लौइमव- 
करटकञ्च ॥ ( यथा, व्याखासप्रशव्याप् ।४७६। 

“सखि लोहकण्टकनिभस्तथा तथा मदन- 

विशिखोएपि ॥*) 

लोदकान्तं, ज्ञौ, ( लोहः; कान्तोऽस्येति । ) अव 
स्कान्तम् । इति राजनिधंण्टः ॥ 

लोहकारः, पु, ( लोहं लोहमयं श्रस्तादि करो- 
तौति। क+चअख।) लौहकारकः। इति 
हलायुधः ४ (यथा. गो* रामाये ।५।६०।२३। 
^प्रस्याताश्वन्भकाराच लोषहकारास्तयेव च ॥) 

लोदकारकः, पु, ( लोहं तन्मयश्रच्त्रादि करो- 
तौति। छ+खल ! ) वयं सङकर जातिविशचेवः। 
कामार इति भाषा। तत्पायः। योकार, २ 

इ्यमरः॥ लोहकारः ई अयख्कारः; 8 कम 
कारः ५ कमारः ६। दति भरतरभशौ। 
तस्योत्पत्तियेथा । 
^गोपालात्तन्नवाय्वां पे कमकारोऽप्यभूत् 

इतः १” 
इति पराश्रपहतिः॥ 

लोहक", जौ, (लोहस्य क्िड़म् ।) लोहमजम् । 
तत्पायः । किम् २ लोहचरंम् ३ अयोमलम् 
8 लोहजम् ५ छष्यचयम् ६ लोम् 9 लोह 
मलम् < । (यथा, सुश्चुते । ६ । 8४। 

“सचस्डितं सेन्धवसं प्रयुक्तं 

मांसं पिेदापि डि लोहकम् ॥*) 
स्य गुणाः । मधुर्तवम् । कटुत्वम् । उच्यलम् । 
शमिवातपक्तम्रूलमइ च्छूलमेद गुल््र्रो फनाथि- 
लख । इति राजनिषंण्;॥ अपि च। 



लोहव 
°्ायमानस्य लोहस्य मलं मण्डु ररच्यते । 

लोहसिंहानिका किङ सिं हाङ्गख्च निगद्यते ॥ 

यल्लोहं यदु गुखं प्रोक्तं तत्कङमपि तद्गुणम् 1» 
इति भावपकाशः ॥ 

( तथाख्योह्वरणादिविधिः। 

शतो बसु त्तमं किङ मध्यष्चाशौतिवार्धिकम् । 
अधमं षष्टिवर्घोयं ततो हौनं विषोपमम् ॥ 

इति वेद्यकरसेन््रसारसंग्रडे लारखमारण्दय- 

धिकार ॥ 

क्ञरवं पथ्या चे दिपलगन्वाश्सलो ड किड् । 

शुद्रसस्याद्ध पलं श्टङ्गस्य रसं केशर।जस्य ॥ 

इति वेद्यकचक्रपाणिखंस्रद्े परिणाममूलाधि- 

कारे ॥) 

लोहचये, कौ, ( लोहस्य चणेम् ।) लोहकिटम् । 
इति राजनिघेष्टः; ॥ (यथा, ट इत् तायाम् । 

€ । ३ । 
“मतौकधातुमधुषारदलोडचुणे- 
पथ्याशिलाजतुविड्क्गलतानि योग्यात् । 

सेकानि विंश्रतिरद्टानि जरान्वितोए्पि 
सोपश्रौ तिकोएपि रमयद्यवलां युवेव ॥*) 

लोहं, ज्ञो, (लोडात् जायते इति । जन् +डः ।) 

लोहदकिङ्म् ¦ इति राजनिषेणटः ॥ ( पग्यायो- 
म्स यथा, ^“मखरं लोदजं किडम्।” इति 

्ेदकरनमालायाय् ॥ ) कांस्यम् । इति हेम 
चन्द्रः ॥ 

लोहद्रावौ [न्] पु, (लोहानि द्वावयतौति। ह+ 
खिच्+खिनिः।) टङ्यः। इति राजनिषेण्टः 

( क्यश्चन्देएस्य विषयो विक्ञेयः॥ ) 

लो्नालः, पु, ( लोहस्य नालं दशो यच ¦ ) 

नाराचः । इति चिकाणूञ्ेवः ॥ 

लोष्टः, पृ, ( लोदस्येव कठिनं श्यामलं वा 

\ ष्टं यस्य । ) कङ्कपचौ ! इत्यमरः ॥ लौहमय- 
\ एष्टयुक्तं, चि ॥ 

लोरप्रतिमा, ख्खो, ( लोहस्य प्रतिमा । ) लौह- 
मयौ प्रतिमा । तत्पायः । छन्नो २ स्था । 

इ्वमरः। गृम्मों 9. गून्मि; ५ गूम; ६। इति 
भरव; \ शून्भिका 9 । इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

लोहमयं, चि, शोहालमकम् । लोहनिन्नितम् । 

लोषश्यन्दात् तद्भपायं मयटपद्ययेन निष्यन्नम् ॥ 
( यथा, कान्दाग्योपनिषदि । ६।१।५। 

“यथा सौभ्येकेन लोहमखना सवव लोहमयं 
विन्नातं स्याहृल्वारम्भयं विकारो नामधेयं 

लोहमिखेव सत्यम् ॥”) 
लोहमारकः, पु. ( लोहं मारयति.चूरयतौति। 

ग्ड + रिच्च + खल् । ) श्लिष्वश्राकः। इति 

चिकाख्डग्रषराजनिषेरटौ ॥ 
लोहकः, पु, ( लोहं लातौति। ला+कः।) 

इटद्वलाचचाच्य; । इति मेदिनौ । ले, १२६ ५ 

लोहलः, चि, ( लोहमिव ल्ातोति। खा+कः।) 

6 अद्यक्तवाक् । इत्यमरः ॥ लोहग्राङ्कश्च॥ 

लोहवर, ज्ञौ, ( लोड्ेषु सब्यतेजसेषु वरम् । ) 
 खयंम् । इति चिक! खगरेष; ॥ 

९9 ॥ 8१ 60 

२₹७ ` 
लोडागे 

लोषद्रेषणः. पै, ( लोहानि सथतेजसानि स्व 
ति योजवतौति। शेषि+ख्युः। ) टङ्कणः। 
इति हेमण्न्द्र;॥ 

लोहसङ्कर, कौ, ( लोहानां सङ्रो यच्च । ) वत्तै- 

लोद्म् | इति राजनिर्ख्टः ॥ निशिततेन- 

सच्छ॥ 

लोहस्य, जौ, (लो इमेव आख्या यस्य ।) अगुरु । 

इति रन्नमाला॥ 

लोहाभिखारः, पु, ( लोहानां ग्च्ादौनां अभि- 

सारो यच्र।) लोदाभिदारः। इवमरटौकायां 

भरतः ॥ " 
लोदहाभिदहारः, पै, ( लोहानामभिहारो यच । ) 

श्रस्त्रन्टतां राजां नौराजनाविधिः। इद्यमरः। 
महानवमगदौच्तावां अश्वादौनां नौराजने सति 

पञ्चात् शस्छधारिणां रान्नां यः शाल््ोक्तो 

निम्नेञ्छनपरधानो विधि; प्रस्थानात् प्राक् ख 
लोहाभिद्ारः। लोहस्य शस्त्रस्य अभिहारः 
स्तो इरणमतेति वह्धब्रोददिः। लोहाभिडार 
इधक्तो विधिनौँंराजनोत्तर इत्यमरमाला । 

लोहोःस््रौ शस्त्रके लौहे इति मेदिनौ ॥ लोहा- 
भिखार इति पठन्त्यन्धे तत्र लोह शस्तं अभि- 
साते प्रस्थाप्यतेए्चेति घम् वादइनायुधादे- 

नि;रेषेय राजनं यचसा नौराजना नौरस्य 

श्रान्धुदकस्य अजनं ेपो यत्र खा नौरावना 
वा। इति भरतः ॥ 4 

लोह्ाम॑लं, खौ, ( लोहस्य अगंलमिव । ) तौयथे- 
विद्धेषः। बधा,-- 

वराइ उवाच । 
ध्रु दैवि च ततेन यन्भां तवं परिषटच्छति। 
गुद्धमन्धच्च वश्छामि महतः; कम्भेखो गतिः ॥ 
लतः; सिद्व गत्वा चिंश्दयोजनदूरतः। 
च्लेच्छमध्ये वरारोहे मवन्तं समाश्रितम् ॥ 
तन्न लोहामंलं नाम निवासो मे विधौयते । 

गुद्धाः पश्चदधा यन्न समन्तात् पञ्चयोजनम् । 
सलभ पुण्ययुक्तानां मस कम्भागुखारिखाम् । 

त्र ति्ाम्बद्ं भरे ! उदोचौ दिशमाश्ितः ॥ 
तच्च जरया च रद्र सकन्द मरद्णाः। 
आदित्या ववो खुदा अशन्धिनौ च मह्ौनखः॥ 

सोमो इ्स्पतिश्ेव ये चान्ये च दिवौकलः,+ 
तैषापरेवामेलं दत्वा चक्र ह्य मश्टोजसम् ॥ 
लतो मे दागषाः; घनं क्रमन्तो लोकसत्तमम्। 
सया चेवान्तरं छलवा शला माया वेष्छवोम् ॥ 
श्रलकोटिसदखाणि शौ घ्रमेव निपातितम् । 

रवं लोहागेचेव्यासोम्रम मे तच्च कारितम् ॥ 

खुकधारा पतद्यच इन्द्रगोपकसन्निभा। 
यत्तन्न कुरते खानं सप्रराच्ोषितो गरः ॥ 
ज्रश्लोकं समासाद्य ब्रक्षणा खद मोदते । 
अथात सुष्छते प्राणानद्धक्कारविवव्नितः॥ 
ज्रक्षलोकं परिव्यव्य मम लोकं प्रपद्यति । 

गु्याखयएने महाभागे चेते लोहागेले मम ॥ 
सिद्धिकामेन मरन गन्तथं नाच संशयः ॥ 
खतत्ते कथितं भन्रं लोहागेलनिवाखिगः । 

लोहितः 
मादालम7 पदमपच्राच्ि गुह्यं पश्चमदौ नसम् । 
मङ्गल्यश्च पविचश् मम भक्तसुखावद्म् +” 

दद्यादि वराहपुराखे लोहागेलमाष्टात्मावणेनं 
नामाध्यायः। #॥ लौदकौलके जौ स्तौ च । 

लोद्धि, कलौ, श्धेतटङ्णम्। इति कश्िद्राज- 

निषेयटः ॥ 

लोहिका, स्तौ, ( लोहमस्तयचेति । लोह + ठन् ।) 
लौहपाचम् । तत्पायः । खरसोन्द; २ खर- 
पाम् ३। षति चिकाखग्रोषः॥ 

लोहितं, कौ, ( रुद्यते इति । रु + ^रुदे- 

र्खलोवा।” उणा० द । ६४ । इति 
इतन् रस्य ललष्ड ¦ ) रक्तगोशौषम् । कद्कु- 

मम् । रक्तचन्दनम् । दति मेदिनौ। ते, १४७ ॥ 

पत्तङ्गम् । हरिचन्दनम् । टण्कुङकमम् । रुधि- 

रम्। इति रःजनिषेश्ट; ॥ ( यथा, मबु; । 
४ । ५९। 
“नापु श्चं पुरौषं वाष्टौवनं वा सस्॒धजेत् । 

ऋमेध्यलिप्रमन्धहा लोहितं वाः विषाणि वा॥) 

युवम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ( सरोवरविशनेषः। 
इति मात्स्ये । १२० । १२ ॥ माणिक्यम् । तत्- 
पयायो यथा,- 

“माणिक्यं पद्मरागः स्याच्छोणरन्नश्च लो्ि- 
तम् ॥” 

इति भावप्रकाशस्य पूम्वखख्डे प्रथमे भागे ॥) 
लोहितः, पु, ( रुह + इतन् । रस्य लः। ) नद- 

विद्येषः। ( खागरविश्चेषञ्च । वथा, रामायै । 

४ । ४० । ३६ । 
^ततो रक्तजलं भौमं लोद्ितं नाम सागरम् । 

गत्वा पचत तावेव शतीं कूटश्ाख्म- 
लौम् ॥*)} 

भौमः। ( वथा, हृतस ह्ितायाम् । ९ । = 1 
«मध्येन यदि मानां गतागतं लोहितः 

करोति तत; । 

पाष बृपो विनश्यति शच्छोट्योगाद्गयम- 
इष्टिः ॐ ) 

रक्तवशे; । इति मेदिनो । वे, १४८ ॥ रोदित- 
सद्यः । श्टगविद्येषः। ति शब्दरनावलौ ॥ 
सर्पं; । ( यथा, महाभारते । २।६.।८॥ 

^वाप्ुकिस्तन्चकद्येव नागद्धेरावणस्तया। 
छाष्छ्च लोद्ित्धेव पद्मश्च वौग्ध वान् ५५) 
सरान्तरः। इति धरणिः ॥ मख्रः, इति 

शन्दष्वन्दरिका ॥ रक्तालुः । रक्तश्राजिः। इति 

राजलनिषे्टः ५ ( यथा, -चखते । १ । ४६ । 
“षष्टिका यवगोधूमा लोडिता ये च प्रालयः। 

. श्गाएकौ मखराश्च ाग्ड प्रवराः ताः +”) 
बलमेद्ः । इति शेमचन्; ॥ ( पव्वतविश्चोषः.4 

इति मातृस्य । १२० । ११ कुग्रदौपश्यवषे- 
विषः । इति सच्चैव । १९९ । ६५१} 

लोहितः, जि, रक्तवणेयुक्तः । इव्मरः ॥ ( यथा, 
मनु; । ५।६॥ 
“लोहितान् उच्चनिर्याखान् वश्चनप्रभर्वास्तथा। 
शे गश्च पेयं प्रथमेन विवजेयेत् ४” ) 



लौकाय 
शोद्ितकं, ज्ञौ, ( लोद्ितभिव। श्वार्थे कन्! ) 

रौति; । इति राजनिषेण्ट; ॥ 

लोष्धितकः, पु, ( लोद्ित ख्व। श्वा कन्) 
मङ्गलयदः । इति शब्दमाला ॥ पद्मरागमणिः। 

इति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, माचे। १३।५२। 

«लयजेषु लोह्ितकनिग्भिता सुवः 

शितिरतब्ररश्सिदरितोतान्तरा; ५ 

रक्तवशेयुक्तं, चि। यचा, महाभारते ।२।६।३। 
“नोलपौतासितश्यासैः खितेर्लोश्ितकरेरपि। 
अवतानेस्तथा गुद्छीमेञ्चरौजालधारिभिः 4) 

लो्ितचन्दनं, कौ, ( लोद्ितं चन्दनगमिद।) 
कुङ्कममू । इत्यमरः ॥ रक्तचन्दनम् \ (बथा, 

किराताच्लैनौये । १।३४। 

^परिशमन् लो{दितचन्टनोचितः 
पदातिरन्तगिं रिरेशरु'खितः \ ५) 

लोष्ितपुष्यकः, प, ( लोहितं एुष्यमस्य । कप् । ) 
दाड्मिषटत्तः । इति भावप्रकाशः ॥ 

शलोद्ितन्टत्तिका, च्छ, (लोहिता त्तिका.।) गीरि- 
कमु । इति रबरमाला ॥ रक्तवणंग्त्तिका च ॥ 

लोहिता, च्छ, (लोहित + च्ियां टाप् ।) रागा- 

दिना रक्तवर्णां। इति जटाधर;॥ बषराद- 

कान्ता । इति शब्दचन्द्रिका ॥ रक्तपुननंवा। 
इलि राजनिषेगट; ॥ 

लोहिताः, द, ( लोहिते अच्विणौ बस्य । सक~ 

श्यद्णो; खाङ्गात् षच् । ) विष्णुः । इति शब्द- 

माला ॥ कोकिलः । इति शन्द्चन्धिका॥ रक्त 
वणे चन्र क्ते, चि । ( यथा, महाभारते । ९। 
५६। ६। 

“वचा खतो सोडिताच्चो महाल्मा 
पौराणिको वेदितवान् परस्तात् ॥*) 

शोहिताङ्गः, पु, ( लोह्दितमङ्गं यस्म । ) मङ्गल- 
यद; । इत्यमरः ॥ (यथा, दइरिवंद्चे । २२८८।१२। 

“वामे च दचिथे सेव श्थितौ शुक्टृदस्यतौ । 
शनेश्वरो लोदिताङ्गो लोहताकेखमटुतिः 4) 
कम्पिल्लकः । इति राजनिषंश्टः ॥ 

शलोह्िताननः, पु, ( लोह्ितमामनं सुखं यस्च । ) 
गङुलः। इति राननिषेशटः ॥ रक्तवथेसुखे, चि ॥ 

लोहिताय, [स्] कौ, ( लोष्ितमबः । ) ताखम्। 
इति चिकाखशरेषः \ ( विशरेषोभ्स्य तालशब्द 
विक्ञेयः ॥ ) 

लोहितायसं, ज्ञौ, ( लोद्धितमायसम् । ) रक्तवणः 
लोहजातिः । इति सग्धनोधयथाकरणम् ॥ 

लोषिनौ, चौ, ( लोहिता + “वादव दात्ता- 
दिसि। 9 ।१। ३९ । इति द्प् । तकारस्य 
नकारादेश्रच्। ) रक्तवणां चौ । यचा,- 

“रोहिणी रोता र्का लोहिनौ लोष्िता 
च्व सा॥* 

इति जटाधर; ॥ 

लोषहोत्तमे, क, (लोहेषु सनधतेचखेषु उत्तमम् । ) 
ख्यम् । इति हेमचन्द्र; ॥ 

लौकायतिकः, प, ( लोकायतमधौते षेद वा। 
लोकायत +“कतूक्यादि इचान्तात् ठक् !* 

ररेट 

लोहः 
४।९। ६० । इति ठक् ।) ताकिंकमेद;। (यथा, 
गो० रामावओै। २। १०६. । २६ । 

“कचिन्न लौकायतिकान् ्राक्षणानुपसेवसे । 
च्गधथेकुशला हेते खा; पण्डितमानिनः ॥) 

चा्व्वाकश्ास्तवैत्ता। लोकायतं वैन्ति इत्यर्ये 
 ्थिकप्रद्ययेन निष्यन्नोएधम् ॥ 
लौकिकः, चि, (लोके विदितः प्रषिष्ठो शितो लोकं 

वैत्तिवा। लोक~+ठम् ।) लोकद्यवद्धारसिह्वः; 
यथा,-- 

“वेदिका लौकिकश्च ये यथोक्तास्तयेव ते । 
निर्यौतार्थास्तु विज्ञेया लोकात्तेषामसं यषः ॥” 
इति कलापव्याकरणे सन्धिटत्तौ प्रथमप्रकरणम्॥ 
लोकाय दित इव्यय च च्छिकप्र्ययनिष्यन्नः 
इति सुगधवोधयाकरणम् ॥ 

लौकिङता, स्रौ, (लौकिकस्य भावः । लौकिक + 
तल् । ) लोकथवहारसिहत्वम् । शिष्टा चारेज्ख 
भूरिप्रयोगः ॥ 

लौकिकान्विः, पु, ( लौकिकोऽमिः। ) अखं स्क- 
तानि; । यथा, हततव । 

«न प्े्रययञ्चियो होमो लौकिकामौ विधौ- 
यते॥* 

लौर, ऋ उन्मादे । इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०- 
पर०-अक०-सेट् । ) चतुदेशखरौ। ऋ, अल- 

शौडत् । इति दुर्गादासः; ॥ 
लौः, पे, ( लोह खव । प्रद्वाद्यण् । ) लोहः। 

इव्यमरटौकायां भरतः॥ सख च पष्विधः। 

यथा। काखः १ पाख्ि; २ कान्त; ३ 

कालिङ्गः ४ व्क; ५। अस्य चयोदश्रविध- 
खंस्काराः। वधा! शालिचषेणम् ९ उद्टनैनम्१ 

च्यन्बभावनम् ३ आतपशोषः 8 निषेकः ५ 

मारणम् ६ दलनम् 9 चालनम् <= खयपाकःः 

स्थालोपाकः १० वचृणेनम् ९१ पृटपाकः ९२ 
पाकनिष्यन्न; ९३ । व्रस्य गुणाः। आयुब्बल- 

बोयकामदाद्लम् । रोगनाशितलम्। खड 
तमरसखायनत्वद्च । छष्छवयेस्॒ तस्य गुणाः । 
प्ोधग्रूला्ःकुपाण्प्रमेष्मेदवायु-माशित्वम् । 
वयःस्थेथचच्चुस्तनःकारित्वम्। सारकत्वम् । 
गुरुत \ श्रोधितस्यास्य गुणौ । सब्वरोग- 
नाशित्वम् । मरणनाशित्च्ध। अशुडस्य तस्य 

मुखाः । जारणायोग्यत्वम् । आयुना शकत्वश्च । 

इति रन्नावल्यादयः\#।॥ ( अथाद्य शोधनादि- 
नियमः । 

^चिफलाख्गुे तोये चिफलाषोड्श्ं पलम् । 
ततः का पादशेषे लौहस्य पलपद्चकम् ॥ 
छत्वा तप्राखि भच्वाखि सप्तवारं निषेचयेत् । 
धवं प्रलोयते दोषो गिरिजे लोहखम्भवः ॥* 

इति लोह शोधनम् ॥ # ॥ 

“भावुपाकात्तथा स्यालोपाकाच पुटपाकतः। 
जिरत्यो जायते लौहो यथोक्तपलदो भवेत् ५” 

इति संचिप्रलौडहमारणम् ॥ # ॥ 
^इादशराशचेन दरदं तौच्छचेस्य मेलयेत् । 
कन्धागौरेन खंमदा यामयुम्मख् संपुटे! 

लोहित्यं 
एषेदैवं लौह चये खप्तधा मारणं अ्रलेत् ४ 
ति वद्यकरसेन््रसारसंग्रहे जाररमारणाधि- 

कारे ॥”) अन्यत् लोदणशनब्द द्रष्यम् ॥ ( काग 

विचैषः । यथा, महाभारते । १३।८८। १३। 
५च्जेन वापि लौदेन मधाखेव यत्रतः । 
हस्तिच्छायासु विधिवत् कम्म यलनवीजितम्॥५ 

लोहशन्दार्योग्प्यत्र ॥ ) 
लौहचारकः, पु, (-लौदेन लौहनिगङन चार; 

प्रचारो यच्र।) नरकमेद्; ॥ यत्र निगद वैभ्यन्ते । 
इति पुराणम् ॥ 

लौहजं, को, (लो हात् जायते इति । जन् + डः ।) 
मण्डरम् । इति रन्रमाला॥ 

लौहभाखः, पै, ( लौदस्य भारटमिवाज्ञतियेच् । ) 
श्सभालम्। इति शब्दचन्द्रिका ॥ इामन्- 

दिता इति भाषा । लौहनिभ्ितभाखू, ज्ञौ १ 
लौ दभः, स्तो, ( लौ स्य भूरिक। ) केठिनी। सा 

त लौहपाज्विश्चेषः। यथा, 
“लौ हात्मा चाबुगा लोहा लौ इभू; कठिनौ 

वपि ॥* 

इति श्न्दचन्द्रिका॥ 

लौदमलं, जो, ( लौदस्य मलम् । ) लोहमलम् । 
इति राजनिषेगटः; ॥ ( तथास्य विषयः । 
“खद्यो लौहमलान्यमा्िकविताभागा; समा 

मानतः 
पात्र तान्रमये दिनान्तमयितं खंख्यापवे- 

दातपे 

परञ्चात्तट्षनतां प्रणय रजनौमेकां बद्दः 
^ स्थापयेत् । 

पात्र ताख्रमये विधेयमथवा पाच इवि- 
भाविति॥ 

पश्चान्माषचतुश्यं प्रतिदिनं जगध्वा जलं 

श्चौतलम् 
चेयं भोजनपूनमध्यविरतो?खचछन्दभोच्येन र; ५ 
चेतु मूलहताशमान्यकसनश्वासाच्डपित्तज्वरो- 
ष्माद्एपर््तिमेहसब्जटराजोणादि सवा 

खुजः+ 
इति भषन्यधन्वेन्तरौ मूले चतुःसममण्डरम् । ) 

लौदशङकः, पु, (लौहस्य शङ्कयत ।) नर कविध्राष 
यन्न छचोभिभिदते। इति पुराणम् ॥ लाद 
निन्मितकौलकञ्च ॥ 

लौषहा, सो, लौदभूः । इति शब्द चद्दिका ॥ 
लौहाला, च्छो, (लो आल्मा वच्याः।) लौहभू; 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

लौष्धितः, द, रोद्ितः। इति लोह्हितशन्दात् 
स्वां -( अण् ) प्रव्ययेन निष्यन्नः ॥ लोहित 
सम्बन्धिनि, चि ॥ 

लौश्टितौकः, चि, (लोहित इव \ लोहित + “ककं 
लोह्ितादरौकक ।*५।३६।९१०। इति ईकक् ।) 
लोहितवयेतुच्धयः । इति सिद्वान्तकौसुदौ ॥ 

लौदिदयं, छो, ( लोहितस्य भावः। लोद्धित + 
ब्यम.) लोहितत्वम्।! इति मेदिनौ। 
ये, १०२ ॥ 



1 शत्व 

तरः 

नमस 

न पो 

लौहित्यः 
सौदिदः ध, ( लोद्दित रण्व । खां ष्टल ।) 

नदमेद;। स च ब्रह्मपुत्तः। इति भेदिनौ। 
ये, १०२॥ सागरः! इति श्ब्दमाल्ला॥ तस्य 

नदविग्नोषस्य उत्प्र्तियया,- 
सगर उवातच्त। 

“अमोषायां कथं जन्त लौह्िदयो ब्रह्मणः सुतः 
कथं एान्तनुभाषायां रतः स कमलासनः ॥ 

पारस्तेशेयपुत्तो वा कथं जज्ञे पितामहात् । 
तत् खं ओ्ओोतुमिच्छामि कथयस हिजोत्तम ॥ 

चौर उवाच । 
श्ट्णु त्व बरपशाद् ल कथयामि मद्त्तरम्। 

आख्यानं ब्रह्मपुच्चस्य लौष्ितस्य मदाल्मनः 
रिवघ महाव शान्तनुर्नाम नामतः 
खनिराखौन्कङ्ाश्ागो त्तानवाद् सुतपोधनः 
कश्य जार सद्धाम च्पनोषास्या मदहा- 

सती । 

हिर ् यगसभस्य सुञेभ्च सन्दा मोद्धवा ॥ 
तया साद्ख स कलासमथादापतेप्वखत् । 

लौद्ि्यास्यस्य सरसस्तीरे वे गन्धमादने ॥ 

ख्कदासतपोनिष्टो निजपुष्यादिगोधरे। 
जगाम वनमध्यन्तु चिन्वन् बुफलानि च॥ 

तस्मिन्नवसरे ब्रह्मा सव्धलोक{पितामदः। 

तत्राजगाम यच्राल्ति अमोघा शान्तनोः परिवा॥ 
तां इका हेममर्भाभां बुवतौमतिसन्दरौम् । 
मोहितो मदनेनाशरु तथामभूदृदूषितेन्रियः॥ 
उदौरितेन्द्रियो श्रवा गिषटचु्ां महाखतौम् । 

अथाधावत्तदा बद्या खंसुखो मदनादितः॥ 
धावमानं विधातारं उक्ामोघा महासती । 

सैवं मैवमिति पक्र पयं शालां यलोयत ॥ 
इद्ष्ठोवातच धातारममोषा कुपिता तदा। 

पशं शालान्तरगता इारमाटद्य ततृचणात् । 
अकार्ये न मया काय्ये सुनिपन्या विग्धितम् । 
बलात् प्रमथ्ये चाहं त्वया त्वा श्रपाम्यहम्॥ 

च्यमोघया चैवसुक्ते विधातु तदा ठृप। 
रेतश्चस्कन्द च तटेवाश्रमे शान्तनोम॑ने 
च्यते रेतसि धातापि ₹इंखयानं समास्थितः । 

लब्जयातिपरीताल्मा इतं > खाश्रमं ययौ ॥ 
गते वेधसि शान्तयुनिजमाश्रममागतः। 

च्ागद्य इषा हंसानां पद्तोभं तथा शुवि॥ 
तेजश्च पतितं भूमौ विधातुव्च॑लनोपमम् । 
अमोघां परिपप्रच्छ पगेशालान्तरख्िताम् ॥ 
किमेतद् शुभगे प्रटत्तं टश्यते तु यत् । 
पचचिखाच्च पदत्तोभं तेजद्धदष्ठ कौटश्यम् ॥ 
खा तस्य वचनं श्रुला शान्तनु" सुनिखत्तमम् । 
च्यमपितेव न्यगददाकुला विकलानना ॥ 
चंसयुक्तस्वन्टनेन को?प्यागव्य चतुर्मखः 
कमखलुकरो भीरू रतिं मां समयाचत ॥ 

लतो मया मत् सितञ्च उटजान्तरलीनय । 
था तेजः संयातो मम शापभवाितः॥ 

क्रु तच प्रतोकारः यदि शक्रोषि शान्तयो । 
जडिमा धषेयां लोए कश्चित् शक्रोति जौव- 

ष्टत्। 

दर 

लोहित्यः 
स तस्या वचनं श्रुता खयं त्र्ा समागतः) 

इति निश्चित्य मनखा तच ध्यानपरोग्भवत् ॥ 

दियध्यानेन तजन्ञाला दैवका्सुपस्थितम्। 
तीर्थावतारगशच्चापि हिताव चगतां सुनिः॥ 
श्यात्लोदकं चिम्तयिला खभागामिदमत्रदीत् । 
दद् तेजो त्रद्मयस्ल" पिवाभोधे ममा त्तया + 

. शिवाय सम्धजगतां देवक {सिडये। 
भवद्या निकटं ब्रह्मा खथमेव समागतः ॥ 

जामप्राप्य महाक्लश्यमावयो; ख समध्ये च। 
मतो निजादादं तच््ं कर्तं मेस तहचः॥ 
तत् श्चुत्वा शान्तनो काक्यममोषातौव लव्निता। 
सखान्त्यन्तौव तं प्राह पतिं नत्वा मद्ासतौ ॥ 

नान्यस्य तेजो धास्यामि न चेत्ते पिमनस्कता। 
वष्ट यदि ककं पौत्वा तवं मयि चोतृखज॥ 

हनस्तस्छ7 वश्व: श्रुता युक्तं तश्यश्च शान्तनु; । 
शख्दयं पत्वा च तत्तेजस्तस्या गर्भँ य सेचवयत् ॥ 
संक्रामित: ग्रान्तयुना तेनोभिन्रेक्षयः खतो । 
ग्भ दधानामोषाश्ा हिताय जगतां ततः ॥ 
तस्या कालेतु संप्राप्तं संजातो जलसथ्चयः। 
तन्मध्ये तनयच्ापि नौलवासाः किरौटष्टक् ॥ 

रत्रमालासमाधुक्तो रक्तगौरख ब्रह्मवत् । 
तुम॑जः पद्मविदयाधरश्रक्तिधरस्तेया ॥ 

शशुमारशिरःस्थच्च तुच्धकायो जलोत्करः; 
तं जातश्च तथा भूतं शान्तगुर्लोक श्ान्तजु; 
चतुरे पञतानाष् मध्यदेशे न्यवेशयत् ॥ 
क्ेलासश्चोत्तरे पाशं दत्ते गन्धमादनः। 
जारुधि; पश्चिमे पोल: पूर्व सम्बतेकाङ्यः॥ 
तैषां मध्छे खयं कुण्डं पतानां विधे; सुतः । 
छत्वातिवट़धे नियं शरदौव निश्राकरः॥ 
तं तोवमध्यमं एुच्तमासाद्य ष्णः खयम् । 

कमतस्तस्यय संस्कारानकरोर् इशुष्वये 
अथ काले बदति यतते ब्रह्मणः स॒तः। 
तोयराशिखरू्पेण वटधे प्रष्वयोजनान् ॥ 

तस्मिन् देवाः पपुः सक्लदितौय इव खागरे। 
श्ौतामलजले छदो देथयच्चा्चरसां गरी 

तस्जिन्नव्रेषरे रामो जामदस्य; प्रतापवान् । 

शक्र माठ वधं घोरमदयुभ्नं पितुराज्ञया 

तस्य पापस्य मो्ताय खपितुखोपदेग्रतः 
ख जगाम महाङुखःत्रह्माख्य' सातुमिच्छया॥ 

तन्न खात्वा च पौल्वा च माटद्व्यां यपानयत्। 

वौधौँ परशना कत्वा तश्च च्यामवतारयत् ॥* 

शति कालिक्रापुराये नामदख्योपास्याने = 
च्अध्यायः॥ #॥ अपिच। 
«जातस प्रयः सोभ्य तौधेमाखाद्य तं वरम् । 
वौं परशुना छत्व ब्रह्मपुतच्तमवादयत् ॥ 

ब्रह्मकुखात् इतः सोभ्य कासारे लोह्धिताहये। 
केलासोपव्यकायान्तु न्यपतदूबरह्मणः सुतः ॥ 
तस्यापि सरसस्तौर ससुत्याय महाबलः । 

कटारेय दिशं पूम्वामनयदत्रह्मणः सुतम् ॥ 

ततोएपरन्रापि गिरिं देमश्टज्खं विभिद्यतच। 

कामरूपान्तरं पौठमवादइयदसु' दरिः + 

तद्य नाम विधिश्वक्रं खयं लो्ितगङ्गकम् । 

ह 

लोष्दि्यात् सरसो जातो जौडहिव्यास्यस्ततो- 
भवत् ॥ 

स कामरूपमखिलं पौठमाज्ञाय बारिणा। 

गोपयन् स््यतौर्यानि द्वि याति सागरम् ॥ 

प्रागेव दिययसुनां संद्यक्ता ब्रह्मण; सुतः । 

पुनः पतति लौष्ि्ये गत्वा इादशयोजनम् ॥ 
चेते मासि सिताद्न्यां यो नरो जियतेन्ियः। 
साति लौशिद्यतोयेषु ख याति ब्रह्ममः पदम् ॥ 
सेचन्तु सकलं माषं शुचि; प्रयतमानसः । 
लौियतोये यः खाति ख कैवल्यमवाश्रयात् ॥* 

इति कालिकापुराशे ८५ अध्यायः । 

स्य, गि ख्िषि। इति कविकल्यहुमः॥ ( क्रया०- 
पर ०-खक०-अनिट् । ) चओोष्टयवरगांदोपधः) 
ल्यिनाति ल्पीनः ल्पौनिः। अन्तःस्थाद्ोपध 
ति रमानाथः । च्छिनाति। इति दुर्गादासः ॥ 

च्छौ,गिमगद्याम् । इति कविकल्पहमः ॥ (क्रय०- 
पर०-सक०-अनिट् ) वकारोपधः। ग, 

खौनाति स्वतः खोतिः । भि, ख्विनाति 
ख्लोनाति खौनः स्ौनिः । पितेव क्राादित्व- 
सिद्धौ गकरं पुदिवपिकक्पाधेम् । इति दुगा 
दासः ॥ 

| 

व, वकारः। स च अञ्जनस्य ऊननिंश्चवथे;। यव~ 

गेस्य चतुव खच । अस्योचारणस्थानं दन्तः 
च्ञ । इति याकरणम् ॥ ( यथा, शित्ता- 
याम् । १८। 
“जिह्ाख्लेतु ङः प्रोक्तो दन्त्योष्ठो वः ख्छतो 

बुधैः ॥» ) 

इन्त्यवकारः। ख श्व अग्तःस्यवणेः। यथा। 
अन्तःस्यावबरलवाः। इति कलापद्याक- 

रणम् ॥ अपिच । 

“ततीम्चरसमाखायमद्ध जद्धगवागलः । 

च्यन्तःस्थोश्रस्रस्पणशंदसखदौघादिलच्चणम् ॥» 
इति ओभागवते १९ स्छन्यं ६ अध्यायः ॥ 

^ ततस्तेभ्योठच राणां सखमाखायं समाहारं तने 
बाह । अन्तःस्था यरलवा: उद्माणः श्र 
ष स इाः। खरा अकाराव्याः। खराः 

कादयो मावसानाः । इखा दरौर्घादड । आदि- 

शब्दात् लिज्ञाखलौयादयः;। त ख्व लक्लशं 
स्वरूपं यस्य तम् > इति तद्गौकायां ओकघ्र- 

स्वामौ ॥#॥ भ्यवरलौयवकारस्यप फबभम 
वा इयेकपदोक्या उत्परत्तिख्यानमोडष्ठक्रा दन्त्य 

काथाथे दन्यमध्येण्पितथयद धनलसाव 
षति भिन्नपदैे पठितवान् । यथा संबुवषेसि 

इव्यादौ वकारस्य ओषतात् जर् दन्धल्वात् 
चऋनुख्छारस्य मकारो न स्यात् । वेदिकास्ु 
चअस्योत्यत्तिश्थानं दन्त रवेव्याः । खअवश्द 

तदिष्णो; परमं षटं श््यादौ तयेवोचारयन्ति 1 
ति ग्धवोषटौकायां इर्गादालः ६७ 



वः 

लस्य प्रायः । 

भवो बाणो वारुणौ च्छा वरुणो टैव- 

संञ्कः। 

लोयं लःन्तञख्च वामांशः ॥* इति वौजवर्णाभि- 

चानम् ॥ #॥ अपिच) 

“वकारो वरुणो वाणः खेदः खड गौरो जवः॥” 
इति सद्रयामषे मन्कोषः॥# ॥ 

ऋषिश्च) 

्बोबाणो वारुणे च्छया वरुणो दैवसं जकः । 
खड़गौौशो ज्वालिनौ वत्तः क्लसध्वनि वाचकः ॥ 

उत्कारौशसतु नावौतो वचा स्फिक् सागरः 
शुचिः । 

जिधातु; शङ्करः ष्टो विशेषो यमखादनम् ॥* 
इति नानातन्त् ्राच्वम् ॥ 

लस्य स्वरूपं यथा,-- 

“वकारं चश्चलापाङ्कि कुण्डल मोच्तमव्यम्। 

पश्चप्राण्मयं वे चिश्क्तिस्खितं सदा ॥ 
चिबिन्ड्सद्ितं वये माह्मादितत्नसं युतम् । 

पश्चदेवमयं वे पौतविदुल्लतामयम् ॥ 
न्वतुखधगंगप्रदं वये सब्यसिद्धिप्रदायकम्। 
चिश्रक्तिखद्ितं दैवि! चिविन्दरषद्धितं सदा॥” 

इति कामधेजुतन््रम् ॥ #॥ 

वङ्गौयवये मालायामस्य शेखनप्रकारो यथा, 
“कोशच्रयबुता रेखा त्रपिष्छुशिवाद्िका । 
माथा शक्ति; परा निद्या ध्यानमस्य प्रचच्यते 
। इति वर्थोद्धारतन्रम् ॥ #॥ 

स्य ध्यानम् । 

“कुन्द पुष्य प्रभां देवौ दिसषजां पङ्कलेच्तणाम् । 

शुकज्ञमाल्याम्बरधरां रनहारोजज्वलां पराम् + 
साधकाभौरदां सिद्धां सिडिदटां सिद्धसेवितम् । 

वं ध्याला वकारन्तु तन्मन्त्रं दश्रधा जपेत् ॥” 

इति वर्णो ह्ारतन््म् ॥ 

व, ख, इवाथेः। इति नेदिनौ। वे, १॥ (वथा, 
रघुः । 8 । ४२। 
^“ ताब्बलोनां दलेस्तच रवचितापानभूमयः 
नाटिकेलाखवे योधाः शएचव॑ व वश; पपु; ॥*) 

वे, ज्ञौ, ( वा ल ममनदिंसयोः + कः ।) प्रचेताः 

इति मेदिनौ। वे, ६॥ वर्यबौचम् । इति 

तन्त्रम् ॥ 

वः, पु, ( वानमिति। वा+भाषै घः: ) षान्ल- 
नम् । ( वाति गच्छतौति । वाल गमने + कः ।) 
वायु;। वर्णः! इति मेदिनौ। वै, १४ 

बाह; । मन्रम् । कल्याणम् ! वलवान् । 
वसति; । वरुणालयः । इति शम्दरतरावलौ ॥ 

शाद् लः । वस्त्रम् । शालकः! बन्दमम् | 

षति मागेकाच्चरकोषः 

वः, [स्] चि, बुष्मान् । युश्मभ्वम् । युद्माकम्। 
युश्रच्छन्दस्य हितौयाचतुधौं षषटोवड व्वमान्त- 
रूपोभ्यम् । इति याकरणम् ॥ ( यथा, सुग्ध- 
बोधे । 

“पृष्यातु वो नोऽपि इरिधेनं वो 
ददातु गो इन्छशुभानि वो न; ॥* 

२२९० 
क 

बकः. ` 
पादवाक्यादौ तु चस्य प्रयोगो न भवति । इति 
वैवाकरणिक्षाः ॥ ) 

व्रः, पु, ( वमति उङ्गिरति पुरुषान् वन्यते इति 

वा। टु वम उद्गिरणे इतिधातोयंदा वनशन्द 
ति धातोर्बाहलकात् श्ः। यह्वा, वष्टि 

उश्यते इति वा ! बश्च कान्तौ + अच् घम् वा। 
लतो हम् । ) एच्रपौच्ादिः। तत्पायः 1 
सन्तति; २ गोचरम् ३ जननम् $ कुलम् ५ 

अभिजनः ६ अन्वयः 9 अन्ववायः < सन्तानः 

६। इव्यमरः। २।७।१॥ निचनम् १० 

जातिः ९१ इति जटाधरः ॥ कुलब्च दिदाया 

जन्मना ठा प्राणिनामेकलच्चणः सन्तानो व्र 

इति जयादिल्यः। घनेन विद्यया वा ख्यातस्या- 

पव्धारा वंश इति सुभरूः। वमति उद्गिरति 

पूथेएुरुषान् वंश; नान्नौतिश्;। इत्यमर- 
दौर भरतः; ॥ #॥ (यथा, रघुः।१। २, 

“क्व श्ूषप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मति; । 
तितौधदुस्तरं मोहादुड्पेनाद्कि सागरम् ॥* 
एच्च; । यथा, भागवते । ६.। २।१७ | ̀ 
^“कृपच्छ वंशः समतिभरतच्योतिस्ततो वसु; ॥*) 
खजातिविश्रेवः। बश इति भाषा। ततु- 

पथायः । त्क्लारः २ कम्भारः ३ त्न्विसारः४ 
ह्ध्वजः ५ तपना ६ यवषलः 9 वेशः < 
मस्करः; ६ तेजनः १० । दृत्मर;। २८।४। 

६० ॥ किष्कुपव्वा १६. इति जटाधरः ॥ 
वम्भ; १२) इति एब्दरव्रावलो॥ णकेतुकः९३ 
कणाः ९४ करटको १५ महावलः १६ इए 

यन्थि;९.9 इए्पत्नः १८ धट मः १६ धारुष्यः० 
उपकारः २६॥ ( यथा, तुलं दारे 1२।२५। 

“ध्वनति पवनविद्धः पव्वेतानां दरौष 
स्फटति पटनिनादः खुव्कवंश्यस्थलोदु । 

प्रसरति टणमध्े लब्धटह्वि; ऋ्षशेन 

पयति ग्टगय॒थं प्राप्रलसो दवामिः ॥” ) 

अस्य गुणाः! अग्डत्वम् । कषाथत्वम् । 
किश्डित्तिक्तत्वम्। श्रौतलत्वम् ।  खजलछच्छर- 

प्रमेष्ांःपित्तदाहाखन शलश्च । दति राज- 
निषेण्टः ॥ # \ अपिच । 
नवेष्र;ः खरो हिमः खादुः कषायो वल्ि- 

श्नोघनः। 

छेदन कफपित्तप्नः कुडासव्रयशोथजित्॥# ॥ 

सत्करीरः कटु; पाके रसे सूतो गुरुः सर: । 
कषायः कणलत् खाड्व्िंद्ाहौ बातपित्तलः ॥ 

वद्ववास्तु खरा सूचा; कषाया; कटुपाकिनः। 

दातपित्तकरा उक्था बह्वन्नाः कफापद्ाः ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥#॥ 

( र्डोदेकाषम् । यथा,-- 
“व्रः एषास्थि गे्ोकार वैणौ गे ङुले \” 
इति रघुटोकायां मल्लिमाथ ट तके श व; ।७।३६॥) 
एष्टावयवः । पिठर दाङ़ा इति भाषा॥ (ववा, 
भागवत ।९१। <| ३३। 

«यदस्थिभि गि भ्नितर्व शव॑श्य- 
स्धूखं तचा रोमगखे; पहम् \ ) 

वंशजः 
वग; । इति मेदिनौ । चे, १९ ॥ ( यथा, रक्ुः। 
ॐ । ३६. । 

“उत्थापितः संयति रेणर मेः 
साद्रौकतः स्यन्द नवश चक्रो; ॥» ) 

वादयाभाचछविश्चोषः।) इति धरणिः । बेाश्रौ इति 
भाषा ॥ ( यथा, रषु; । २।१२। 

“ख कौचकेमाखतपूरनधु; 
क्नद्धिरापादितवद्ररत्यम् 

सुश्राव कुञ्ज यश्च; खस॒से- 
र्ौयमानं वनदेबताभिः ॥ 

विहृतिरख्य व॑श्योश्ब्द द्या \} दुः, 
सासंटत्तः । इति राजनिषण्टः ४ { एघामभ- 

सम्भूताश्चरोविशरोषै, सौ ¦ यथा, मदाभादते ! 

९1 ६५।॥ ४६। 
< न्चइद्यां मनु" वंश्चामसुरां मागंपियाम् । 
श्य्रन्पां सुभगां भासौमिति प्राधा यजायत ॥*) 

वैश्रकं, कौ, (वंश इव कायतौति। कं~+कः 
अगुरु । इति इारावलौ । १०8४ ॥ 

वंशकः, ज्ञौ, (वंश इव प्रतिकछ्लति;। “दवै प्रति- 

छतौ । » ५।३।६६। इति कन् । ) मद्छविश्नेषः । 
शति शब्दमाला ॥ वंाश्रपातामाद्् इतिभाषा ॥ 
इ्छुविश्ेषः। इति रन्नमाला॥ वंगशाई इति 

सामशाड़ा इतिच भाषा ॥ खस्य गुणाः । 

“वंश्मकस्लमभिष्यन्दो लषुरटोषचयापडहः \” 

इति साजवक्लभः ॥ 

(वथा, सुशुते । १। ४५। 

^पौष्छको भोरकचेव व॑द्मकः शतपोरकः 1 
^अविददौ गुडं वयः पौडछको भोरुकस्तया । 
अभ्यां तुल्यगुणः किखित् सच्चारो वंशको 

मतः ॥” ) 
(खयो वंशः संज्धायां कन् ।” ५।३। 
८७ । इति कन् । चतुद्रवशः । इति सिद्वान्त 

कौसदौ। 
वंशकपं, कौ, आकाशोङोयमानदचम्। यथा, 

“^इद्वखचकमिव्यादहरिद्रतूलं मनोषिखः। 
यौभ्महाखं वं्रकपं वाततूलं मरुदजम् ॥* 

इति हारावलौ।९३॥ 

वंशकर्पररोचना, च्छो, (कर्पर इव रोचते 
शोभते इति। रुच् +-ल्यः। तत; षष्ौतत्- 
पुरुषः। ) वं्रोचना। इति राजनिषेण्टः 

वंशच्तौरौ, खौ, (वैश्रस्य चौरमिवास्या खस्तोति। 
च्च । गौरादित्वात् डौष् ।) वंश्रो्चगा। इति 
राजनि; ॥ 

वंशजः, पु, ( बंशाखष्नायते इति। जन् +; । ) 

वैशयवः । इति राजनिधेणटः 
वंशजः, चि, (वंशात् खट् वंशाच्जायते इति। 

जन् +डः |) सदं शलातः । ततृपायः । बौच्यः 
२ वंश्यः ९। इति हेमचन्रः ।२।२०७॥ (वेणत्- 
परन्नोएपि। यथा, अआासप्रशव्याम् । ४७६. । 

^यन्नियतनिर यं यत्न वं ग्रजं यच निदयनिव्वा- 
खम् । 

किं $ुभिसत्रिडितं धठु; षदे देवराजेन ॥* ) 

वा क क न् च" छा शानक द् 



= 

नो १ ५ 

# 

वेग्प 

वंशजा, स्तौ, ( वं जायते इति । जन् +डः + 

डाप् । ) वं्ररोचना। इति श्नब्दरन्नावलौ ॥ 

(अस्या गुणः वथा,-- 
न्वंशजा टंदणी टष्या बल्या खादौ च श्यौतला । 

डष्णाकाशच्वरश्वासच्चयपित्ताखकामलाः। 
इरेत् कुषं व्रणं पाणं कषाया वातक्षच्छजित्॥> 

इति भावप्रकाशस्य पून्बखण्छ प्रथमे भागे\) 

प्रत्छलः, पु, ( वंश्रलातस्तखलः । ) वेखयवः 

इति राजनिषेरटः 

वश्रधाच्ं, ङौ, ( वंशस्य घान्यम् ¦) वैखयवः। 
इति राजनिचेरट; ॥ | 

वश्रनालिका, खो, ( वंश्नालोभस्त्यस्या इति। 
वंशनाल+ढन् ) टाप्!) वंशौ । इति शब्द 
रदःदलौ ४ 

वंशनेचं, कौ, (वंशस्य >लारटस्ट)) दचुक्लम् । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

वेश्रपजः, पु, ( व्रस्य पच्राणौव पवार्यस्य। ) 
नलः। इति राजनिषेशटः ४ (वंशस्य पचनम् ।) 
वंशस्य दले, ज्ञौ ॥ ( इरितालम् । यचा,-- 
^ तालकं वंश्रपचराखो कुश्माखूसलिले श्चिपेत् । 
सप्रधा वा चिधाषापि दध्यम््ेन च्च वा पुनः ॥ 

शोधयित्वा एनः शुष्कां चगयेत्तडलाकति। 
लतः श्रावक पाच स्थापयेत् कुशलो भिषक् ॥ 
बदरोपच्रकल्छन सम्विलेपष्ड कारयेत् । 
अरखाभमधःपाजं तावव्नाला प्रदौयति ॥ 

खाङ्ग्रौतं ससु माणिक्वाभो भवेद्रस; ॥ 

दति वरेद्यकरसेख्रखारसं यदे कृषटाधिकारे 1) 
वेग्रपच्रकं, जै, ( वंशपन्नमेव। खाथं कन् ।) 

इंरितालम् । इति देमचन्नः! 8 । १२४६ ॥ 

वशपचकः, पु, ( वग्रस्य परन्नमिवाक्षतिरस्यति। 

इवायं कन् । ) चु्रमद्छविद्रेषः। इति शब्द 
माला ॥ वाश्रपाता मादक इति भाषा ॥ नलः 
तेश्च; । इति राजनिषंर्ट; ॥ 

वेश्रपत्रपतितं, कौ, सप्रदशात्तरपादच्छन्दो- 
षिशचेषः। वथा,- 

^दिङ्सनिवंश्र प्रपतितं भरनभगलरी;॥* 
उदाहरणम् । 
“नृतनरवंश्रपञचचपतितं रजनिजलल्वं 

पश्च सङ्खन्द ! मौक्तिकमिवोत्तममरकतमम् । 
ख्षशचतं चकोरनिकरः प्रपिवति सुदितौ 
वान्तमवै्य चन्रकिरणेरन्डतकणमिष ॥ 

वं्रपच्रचरितेति केचित् । वं्रदलमिति शम्भौ । 
इवि इन्दोमञ्जरौ ॥ 

वंश्नपजनौ, च्छो, ( वंशयच + गौरादिष्वात् शौष। ) 
नाङौद्िङ्गः। ठ यविश्चेवः। तत्यवायः। वंश 
दला र्जीरिका ३ जोशंपचिका8। अस्या 
गुखाः। सुमधुरत्वम् । शिश्िरत्वम् । पित्तरक्तं 

दोषनाश्िलम् । रुच्यलम् । पशूनां दुग्धदायि 
लश्च । इति राजनिघर्ट; ॥ तत्पायगुखाः 

“वश्रपन्नौ वेपच्ौ पिर हिष्क शिवाटिका। 
हिपचौगुणा विशनवेशपत्रौ च कौत्तिता 

दूति भावप्रकाष्ः 

180 61 

२४९१ 

वंशानु 
वंश्रपौतः, पु, ( वंशः वंश्रपच्रमिष पौतः।) कश- 
गग गुुः। इति राजनिघेण्टः ४ 

वश्रपुव्या, 

व॑ंशपूरकं, की, ( वेशस्येव पूरकमस्व।) इचु 

खलम् ¦ इति राजनिषेश्टः ॥ 
वंशरोच्ना, च््ौ, ( रोचते इ्ति। रुच~+नन्धा 

दिलात् च्छः। टाप) बंश्स्य रोचना।) 
खनामस्यातवंशपय्धस्यितन्धेतवर्णोवधविशेषः । 
वंशलोचन इति भाषा। ततृपथयायः। तक 

छोरा २) इव्यमरः। २८।६।१०६॥ वश 
लोचना इ३। श्वि भरतः॥ तुगच्तौरौ 8 
श्भा वंशौ व॑श्रजा | इति रत्रमाला॥ 

चौका ८। इति श्न्दरन्रावलौ ॥ तुगा६ 
लक्कीरो १० श्ना १९१ व॑शच्तौरौ १२ वेणवी 
१३ त्वक्सारा १४ कम्भरौ १५ चेता १६ वंश- 

कपूंररोचना १७ तुङ्गा १८ रोचनिका ९६ 
पिङ्गा२० वंश्रशकंरा२१९। अस्या गुणाः । 
सू्च्चत्वम् । कषायत्वम् । मध्ुरत्वम् । हिमल्वम्। 

रक्तशुद्धिकारित्म् । 

द्रति राजनि्ष॑य्टः ॥ अपि च। 
^वंश्रया ठय हव्या बल्या खाह़ौ च शौतला। 
इष्याकासच्वरश्वासच्चयपित्ताख्कामलाः । 

रेत् जुष्टं ब पाष कषाया वातहच्छरणित् ॥” 
ˆ इति भावप्रकाशः ॥ 

व॑ंश्रलो्गा, स्वी, ( वंशरोचना। रस्य लः।) 

व॑ंश्ररोचमा । इति हेमचन्द्र; ॥ अस्या गुणा; । 
कषायमधुरा रूचा वावक्नौ वंशलोचना । 
तुगाक्तौरौ चयण्वाखकाप्नौ मधुरा हिमा॥* 

इति राजवल्लभः ॥ 

व॑शशकंरा, श्लो, (वैशस्य श्रकेरेव।) व॑शलोचना। 
इति राजनिधंश्टः ॥ 

वश्रशलाका, श्वौ, ( वंश्य शलाकेव दाप्रात् +) 
बौणामलम् । इति मन्दः) २। २०० ॥ 

( बंश्निभ्निता शलाङेति मध्यलोपरौ समासः) 
वैश्रनिभ्नितश्लाका च ॥ 

वश्स्तनितं, ¬ कौ, दादशाचरपादच्छन्टो- 
वंशस्थविलं, विश्रेषः। बया,- 

«उदन्त व॑ंश्खाविलं जतौ जरौ ६५ 
उदाहरणम् ।. 

«विलासबंशस्थविलं सखानिसैः 

पपू यः पच्चमरागसहिरन् । 

ब्जाङ्गनाजामपि मानश्रालिनां 

जार मानं स इरि; एनातु वः ॥* 

चंशस्तनितमपि क्षापि। इति छन्दोमञ्नस + 
वश्यं, लौ, ( वंशस्य खयम् । प्रयमणातलात् ।) 

वंश्राङ्कुरः । इति राजनिषेगटः ॥ 
व॑श्ाजुष्वरितं, कौ, (वंशस्य अगुचरितम् ।) वंश- 

श्वरिजवकं गम् । तत्तु पराणस्य पष्डलचणान्त- 
मेतल्चशविग्रेषः । यथा, श्न्दरन्रावख्याम् । 

. «सश्च प्रतिखमे ख वंश्रो मन्वग्लराणि च । 
व॑श्ाजुरितश्धति पुरायं पश्चलचचखम् ॥* 

क्त्र, ` ( व्रस्य पुष्याणोव पुष्याणि 

यस्याः । ) सहरेवौलता । इति रएजनिषैरटः ॥ 

लापपित्नोप्रकदरत्वच्च । 

वंशो 
( यथा, भागवते । ६।९।8। 

“तेषां वंशं एग ब्रह्मन् ! वंशानुचरितानि तच । 
कौतैयख महाभाग ! निदं शुश्रूषतां हि न;॥) 

व॑श्राङ्करः, प, ब्रश्याङ्कुरः। वंग्रोर कोड़ा षति 
भाषा । तत््थायः। करौरम् २ वंश्राम्म् इ 
यवप्रलाङ्करः। अस्य गुणा; । कटुत्वम् । तिक्त 
त्वम् । अन्तम् । कषायत्वम् । लघुत्वम् । 
श्ौतलत्वम् । पित्तासदाहकच्छरप्तत्म् ।. स्वि 
कारितम् । तत्पव्णो निगु यतश्च । इति राज- 
जिषेरटः ॥ 

वशिकं, कौ, ( व॑ोऽस्यस्येति । ठन् । ) अगुरु । 
इव्यमरः; । २।६।१२६॥ 

वंशिका, श्लौ, (वंशरिक+टाप् ।) अगुरु । इव्यमर- 
ठौकायां भरतः वंग्नौ । इति श्ब्दरत्रावलौ ॥ 

व॑श्नो, श्छ, ( वंशः कारणलेनाश्त्यस्याः । अच्च । 
गौरादित्वात् ङौष् ।) सरलो । इति शब्दरब्रा- 
वलौ ॥ देश्नौ इति भाषा॥ (वधा, कायचन्ि- 
कायाम् । 

५जिभ्निता कापि गोपौनां कुलश्यौलविनाशििनौ । 
विधिना पामरेथेयं न वंशौ सरप्ैरिखः १५) 
कषेचतुद्टयम् । इति रालनिषैरटः + वंश्रम- 
वाद्यस्य विवरणम् ¦ यथा,- 

^तलालेन राजते गौतं तालो वादि्रसम्भवः। 
गरौयस्तेनं बाटिन्रं तचतुधिधसुच्यते ॥ 
ततं शुषिरमामद्नं घनभित्ं चतुव्धिधम् । 

वतं तन््नौगरतं वादं वंशाय" शुषिरं तथा । 
चन्भावनहमामहं घनं तालाटिकं मतम् ॥* 
शुषिरं यथा,- 

“व॑ग्रोग्य पारौमधुरौतित्तिरौशडकाहलाः । 
सोड्दोस॒रलोबु्नाश्दङ्गिकासखरनाभयः॥ 

श्टङ्गं कापाशिकं वंश्खम्म वंशस्तया परः। 
र्ते शुषिरभेदाश्तु कथिताः पूजखरिभिः॥ 
बकलः सरलब्धेव पय्ेदोषविवष्नितः । 
वेशव; खादिरो वापि रक्तचन्दनजोएयवा ॥ 
जख जोय सौवर्णो दन्तिट्न्तमयो्पि वा । 
राजतस्ताश्नणो वापि लौहजः स्फाटिको- 

मरयवा॥ 
कनिङाङ्कुलितुल्यन गभरन्ध य श्रोभितः। 
शिश्यविदापवौशेन वंशः कार्यो सनोहरः ॥ 
बं देकेव मतोएपौति मतङ्गसुनिनोदितम् । 
वतोभन्धप्पि तदाकारा षंश्रा रव प्रकोतिताः॥ 
तच्च क्रा शिरोदेश्रादश्ो हिभितमङ्गुलम् । 
ुत्काररन्ध कुव्वौत मिसमङ्गलिपब्या ॥ 

पश्चङ्गुलानि संद्यज्य ताररन्धाणि कारयेत् । 

छुात्तयाग्यरन्धाणि सप्रसंस्यानि कौग्रलात् ॥ 
वरौ बौजतुच्यानि सं खण्यार्हादवेमङ्कुलम् । 
प्रान्तयोभन्धमं काथ्ये स्वरादोर्नाट् हेतवे 
सिक्थकेन कला दैवा तैन इुखरत) भवैत्। 

पष्ह्ुलोभ्यं वैश; स्यारेकोकाङ्गुलिद्धितः ॥ 
षडङ्गुलामि नाल्ञाख्छात् यावद्टादशाङ्गुलम् । 

फतृकारसाररन्धस्य थावदङ्कुलिमन्तरम् । 

वदेव काम वंग्रछ बांश्रिके; परिकौतैयते। 



वक्तववरः 

रकाङ्कलो इाङ्गलख चङ्गलखतुरङ्कलः। 
अतितारतरल्वेन वांशिकः सस॒पेत्तितः ॥ 

चयोदेश्ाङ्गुलो वेश्रोएपरः प्चदशराङ्गुलः। 
निन्दितो व॑ंशतत्ैस्तथासप्रद शराङ्गुलः ॥ 
मद्ानन्दस्तथःा नन्दो विजयोएथ जयस्तथा । 

चत्वार उत्तमा वंशा मतङ्गसुनिसम्मताः ॥ 

दश्ाङ्कलो महानन्दो नन्द रुकादश्राङ्गुलः । 
दादशाङ्कुलमानस्तु विजयः परिकौत्तितः ॥. 
चतुद शराङ्कलमितो जय ध्व्भिधौयते । 
व्रह्मा रुद्रौ रविविष्ः करमादन्र यवस्थिताः 

नेषि प्रौएता चापि सुश्रत श्रौघ्रता । 
साधुखमिति पश्चामो फुत्कछतेषु गुणाः च्छताः 

शौत्कारबहलः स्तब्धो विख्ठरः स्फटितो लुः । 
चअमधुरञ्च विधेयाः षड्दोषाः फुतृछते क्रमात् ॥ 

ठयाप्रयोगबाह्ल्यमल्यता गौतवादने । 
रुभिर्दो प्ररं तोग्तौव निन्दितो बांश्रिको मतः ॥ 
स्थानकादिनयाभिन्चो गमकाघ्ाः स्फटाचतरः 
प्रौघ्रहस्तः कलाभिन्नो वांश्रिको रक्त उच्यते ॥ 
प्रस॒क्तिमइसक्तिख युक्तिखेयङ्कुलेगं णाः ॥ 
सुष्यानत्वं सुखरत्वं अङ्कलोखारणक्रिया । 
समस्तगमकञ्चानं रागरागाङ्गवेदिता॥ 

क्रियाभाषाविभाषासु दत्तता गौतवादने। 

श्वस्थाने चापि दुःस्थाने नादनिन्भायकौशलम्॥ 
गातणां स्थानदाढलवं तदो षाच्छादनं तथा। 

वा{शिकस्यगुणा रुते मया संचिष्य दशिता; ॥ 

इति संगतदामोदरः 

वैश्यः, चि, (वशे भवः । वंश + “दिगादिभ्यो यत् ।* 

४।३।५४। दति यत्!) सदंशजातः। तत्प 
ग्यायः। कुल्यः; २ बीज्यः३। इति चिकाण- 

शोषः ॥ ( यथा, मनुः! १।६१। 

«स्वावम्मुवस्यास्य मनोः षड वंश्या मनवोऽपरे ॥” 
वेश्रोत्यद्रमातचे च । यथा, रघु; । १८। ४६.। 

“वेश्या गुणः खल्वपि लोककान्ताः 

पारम्भखच्छाः प्रथिमानमापुः ॥* 

खहोडेकाष्टविश्येषः। एष्टावयवविश्धषख ; इति 
वश्र्नन्ददश्रोनात् ॥ यथा, भागवते ।११।८।३३। 

५^“यदद्धिभिनिन्नितवंशरव॑श्य- 
स्यं त्वचा रोमनखेः पिनहम् ॥५) 

वक, ड कौटिल्ये । गतौ । इति कविकल्पदुम: 
(्वा°-आल्म०-अक०-खक° च-लेट् 1) कौढिल्य- 
मिह कुटिलौभावःकुटिलोकरण्च। ई, वद्यसे । 
ङ, वङ्कते काष्टं कुटिलं स्यादिव्यधेः। वङ्कते 
काष्टं कुटिलं करोतौयये;। इति दुर्गादाः ॥ 

वक्क, ड गतौ। इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०- 
चराल्म-सक०-सेट् \ ) उ, वक्ते । इति दु्गा- 
₹ासः॥ १ 

वक्तयः, चि, (न्रू वच् वा+तथ्यः।) कुह्धितः 
छ्ौनः;.। ( यथा, सजुः । = । ६६ । 

नाध्यघौनो न वक्तथो न दस्यने विकम्भकलत् \*) 
वचनाद; ! इति मेदिनौ । ये, १०३ ॥ (यया, 
मद्धाभारते। १४ । 9६ । २३। 

^वक्तथाञ्चापि राजानः सर्वँ सह सुद्धच्मैः । 

वक्ता, [ऋ] चि, ( वच् + च् । ) योवक्तं जानाति 

वक्रं, कौ, ( वक्ति नेनेति। वच्च + ^गुष्टबौ- 

बक्रद्रः, पु, ( वर्तस्य चर इव एषोदरादिलात् 

वक्तुजः, धु, 

वक्रतालं, क्तौ, ( वक्रस्य तालम् । ) सुखवाद्यम् । 

वक्रपटृः, पु, ( वक्रस्य पड़ इव ।) अश्वां्रभोजन- 

वक्रमेदौ, [न् | पु, ( वक्रं भिनत्तौसि। भिद् + 

वक्कवाखः, पु, ( वक्त वाखथति सुरभौकरोतौति। 

२४२ 
वक्तवा 

युधिष्टिरस्याश्वनेधो भवद्धिरयुभ्रयताम् ॥ 
वच्च +भावे तद्य । ) वचने, क्ते ॥ 

सः । इति भरतः ॥ व्यौचि्यात् बह विशि 
वदति। दति सुकुट; 1 (यथा, हितोपदेभ्ने। 

“भद्रं छतं छतं मौनं को किसेव्नलदागमे । 
दद्रा यच वक्तारस्तच मौनं हि शोभनम् ॥*) 
तत्पायः! वदः २ वदावद्ः३। इव्यमरः। 

६।१९।२५॥ वदान्यः वप्रा ५। इति जटा- 
धरः ॥ सुषटुवक्ता। इति भरतः ॥ बहभाषो। 
सेके । तत्पायः । वाचोयुक्तिपटुः र वाग्मोडे 
वावदूकः 8। इत्यमरः ॥ वचक्त; ५ सुवचा; ६ 
भ्रवाक् ऽ। इति जटाधरः॥ परखितः। इति 

भेदिनौ। ते, ५३ ॥ 

पन्विवव्ियभिखदित्तदिभ्यच्छः 1 उगा० ४; 

१६६ । इ्तिचः।) सखम् । दव्मरः\ ९; 
६ । ८६.॥ ( वथा, मनौ । < । २.७२ । 
“धर्म्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुतः । 
वप्रमासेचयेतेलं वक्त श्रोत्रे च पाधिंषः \५) 
तगरन्दलम् । दति ग्रन्दमाला॥ वस्छभेदः। 

इति मेदिनौ। रे, =2॥ छन्दो विश्नोष;। इति 

हेमचन्द्रः ॥ तस्य ल्तणादि यथा,-- 

म्मवद्यद्धं समं वक्र विषमश्च कदाचन । 
तयोदेयोरुपान्ते च चछब्दस्तदधुनो च्यते ॥ 
वक्र' युगभ्यां मगौ स्यातामन्दवोग्नुटभिः 

ख्ब्रातम् ॥* 
च्यच हविरावनैा लोकः पूरयित 
वक्राम्भोजं सदा फर चच्ुर्नौलोत्पलं फुल्लम् । 

बह्वीनां स॒रारातेखेतो ङ्गं जदहारोखेः ॥» 
इति कन्दोमञ्री ॥ 

खः; । ) दन्तः; । इति चिकारडशेषः ॥ 

{ ब्रह्मणो वक्राद् जायते दइति। 
ज्राक्षणोपस्य सुखमासोत् इति श्युतेः। जन् + 

डः!) ब्राद्यणः। इति चिकाण्डगरोषः ॥ सख- 
जाते, चि॥ 

इति केचित् ॥ ज्िकाच्छपरषे सुखवादयं वक्र- 
नालमिति लिखितम् ॥ 

पात्रम् । तोव्डा इति भाषा। तत्पायः । 
तलिका २ तलसारकम् ६। इति हेमचन्द्रः, 

8 1 ३१७॥ 

शिनिः।) तिक्तरसः। इति हैमचन्रः । ६। 
५ ॥ सुखमेदङे, चि ॥ 

वाखि+^“कम्भण्यण् ।» ३} २।१। इव्यण् ।) 
नारङ्गः । इति राजनिर्घण्टः ॥ ( विवरणमस्य 
नारङ्गग्न्दे तथम् ॥ वक्रस्य वासः । ) सख- 
गन्धश्च | 

वक्रः 

वक्रण्ोधनं, ज्ञौ, ( वक्रस्य शोधनमिव ।) भव्यम् । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

स॒खशुद्धिकरणख्॥ 

( वक्रस्य शोधनम् । ) 

वक्रशोधौ, [न् ] पु. ( वक्र शोधयतौति। मु + 
रिच् +णिनिः।) जम्बौरः। इति जटाधरः १ 
सख ग्रोधके, चि ॥ 

वक्वासवः, पं, ( वक्रस्य अखवः।) अधरमधु । 
इति चिकाणडशरेषः 

वक्र, क, ( वङ्कते इति । वक्ति कौटि + रन् । 
एषोदरादित्वात् न लोपः। यहा, वश्तौति। 
वच्छ गतौ + ̂स्फायितख्विवष्ठीति |» उणा० 
५।१३। इतिरक। न्यङ्कादित्वात् कुतम्) 

नदौवङ्कः । ` ततपथायः। पटभेदः २। दद्य 

मरः ॥ वङ्कः द! इति भरतः॥ (तशर 

पादिकम् । तदपायो यथा,- 

“कालानुश्रारिवा वद्र तशर कुटिलं एठम् । 

मन्नोरशं नदं {ज॑ दीनं तगस्णादिकम् ॥* 
तपि देयकरनेसालायाम् ॥ 

तथास्य विष्यः 

शताह् रण्डग्दन्योा वक्रयाप्रौफले; इदतम् । 
तेलं नस्य मरुतृञ्च्रतिमिरोदगदापष्हम् + 

दति शताङ्ादं तलम् । 

इति चक्रपाणिसंचद्े शिरोरोगाधिकारे ॥ ) 
वक्रः, पु, ( वश्बतौति । वच्च गतौ + “स्फाचितचि- 

वष्ोति।” उणा र। ९३। इति रक। 
न्यङ्कादित्वात् कुत्वम्।) श्नेश्र;। इति 
भेदिनौ । रे, ६५ ॥ भङ्गलयहः। इति हेम 
्वन््रः। २।३०॥ रुद्रः। चिपुरासरः। इति 

धरणि; ॥ पपेटः। दति राजनि्षैण्ट; ॥ वक्र- 
गतिविशिच््रहः। स तु यस्य यहस्याथि- 

तात् र्धिङितराश्ौयचिंशांश्रान्तगेतादंश्रात् 
पञ्चमषडांरे रविल्िति । यचा, 

“वक्राः स्यः पश्चधद्धेढक त्वतिवक्रा नगाष्टगे । 
नवमे दशमे भागौ जायते सदना गतिः ॥ 
दादीकप्दगरे खं लभन्ते शौघ्रतां एुनः । 
रविस्थिद्ंशकच्छिंशावधेः सस्या कल्पते ॥ 
नतु राश्यन्तरस्यश्रात् दितौयादिनिरूपणम् । 

राहकेतू खदा वक्रौ शौ घ्रगौ चन्द्रभासकरौ 1» 
इति व्यो तिस्तकत्वम् ॥ 

( करूषरे शौयवरपतिभेदः। यथा, महाभारते। 

९।१४।११॥। 
«तमेव च महाराज ! शििष्यवंत् ससुपस्थितः। 

वक्र; करूषाधिपतिम्नावायोधौ महावलः ॥*) 
चक्रः चि, ( वद्कते इति । वकि कौटिल्ये + रन् । 

एषोदरादित्वात् न लोपः। यडा, वञ्डि+रक्।) 
अलृचुः। वका इति भाषा। तत्पथायः। 
अरालम् २ ठलजिबम् ३ जिम् 8 ऊभ्भि- 
मत् ५ छुख्छितम् ई नतम् ७ व्पाविद्वम् < कुटि- 

लम् £ सुखम् १० वेल्ितम् १९१ इव्यमरः। 

३।९।७१॥ वद्कुरम् १२ वेद्कु १३ विनतम्१४ उन्द्- 
सम् १५। दति शब्द्रन्नावलौ ॥ अवनतः९९ 
अनत; {७ भङ्गुर; १८। इति जटाधरः ॥#॥ 
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मा 

वक्रभ 

(बथा, महाभारते । ३1 १३२।९२। 
“स पे तथा वक्र रवाभ्यजाय- 
दष्टावक्र; प्रथितो वै महि; ॥” ) 

वक्राणि यथा। अलकः ९ भालः; २ भूः 

नखचिङ्म् ? अङ्कुश; ५ इुख्िका € भस्कङ- 

शम् 9 बजेन्दु;ः < दारम् £ कुद्ाल;१० 
चन्द्रकः; ९.१ श्युकास्यम् १२ पलाश्पुष्यम् ९३ 

विद्युत् १8 कटाच्त; १५ शक्रधनुः १९ फणा १७ 
प्रबोधः; १८ करः; १६ इस्तिदन्तः २० गूकर- 

दन्तः २१९ खिंहनखादि; २२) दसि कविकल्य- 
लता ॥ क्रूरः । इति मेदिनौ । रे, ९५ ५ ` 

चक्रकण्ट;; पु, (वक्राः कण्टा; करटका वस्य । ) 
वदरटत्चः। इति राजनिषेरटः॥ (वक्रः 
कण्ट; । ) कुटिलकरटकञ्च ॥ 

चक्रकण्टकः, पु, ( वक्राः; करटक यस्य ।) खदिर- |` 

उच्चः। इति राजनिषेयटः ॥ ( विषयो 
खदिरशन्द विर्नेयः॥) 

बक्रखड्गः, पु, ( वक्रः खड्गः) करवालः । 
इति रादडनिषंणटः ॥ 

वक्रयौवः, पु, ( वक्रा यौवास्य।) उद्ु;। एति 

चिकाण्डग्रेषः ॥ 

बक्रचष्ठुः, ध, ( वक्रा च्येस्य । ) श्ुकपच्चौ । 
इति श्रन्दरन्नावलौ ॥ 

वक्रतालं, कौ, ( वक्रं तालं यच ।) वाद्यविेषः। 
तत्पायः । सुखवाद्यम् २। उक्रनालमितिवा 

पाठः । इति चिकाणरोषः ॥ 

बक्रताकलौ, च्छ, ( वक्रताल + गौरादित्वात् डौष् ।) 
सुखवाद्यम् । इति शब्द्रनलादवनलौ ॥ 

वक्रतुखः, प, ( वक्रन्तुषडं यस्य) ) कप्तौ ।, 
इति श्न्दरतावली ॥ ( वक्रौर, ति । यथा, 
भागवते । ६ ।१।२८। 

“स प्राशहस्तांस्त्रीन् इदा प्रुषानतिदारुणान् । 

 बक्रतुष्डान् हंरोग्व आलानं नेतुमागतान् ४” ) 
वक्रदंदुः, पु, ( वक्रा दंशा यस्य । ) शूकरः । इति 

केचित् ॥ 
बक्रनक्रः, पु, ( वक्र; कुटिलः नक्र इव ददिश ।) 

पिशुनः । शुकपतच्तौ । इति मेदिनौ । रे, २८५ ॥ 
वक्रनालं, कै, सुखवाद्यम्। इति सुद्राङ्कित- 

चिकाख्डग्रोषः ॥ 

वक्रनासिकः, पु, (वक्रा नालिका यस्य ।) पेचकः । 
इति चिकाखगरोषः + कुटिलनासायुक्त, चि॥ 

 चक्रपच्छः, प, सलौ, ( वङ्गं पुच्छं यस्व । ) कुकर; । 
इति चरिकाखशचेष; ॥ सलोमकृटिललाङ्गलष् ॥ 

वक्रपुष्यः, पु, ( वक्राणि पुष्या्यस्य । ) वकट च्चः । 

रति शब्दरन्नावलौ+ पलाश्दच्ः। इति 

राजनिर्ण्टः॥ 
वक्रवालधिः) पु, ( वक्रो बलिधि; केशयुक्तलाङ्गलं 

यस्य। ) कुकर; । इति देमचन््रः । £ । ३8४ ॥ 

कुटिलपुचछश्च 
वक्रभण्तिं, कौ, (वक्रं कुटिरं भणितम् |) 

छुटिशवाक्धम् । ततुप्रावः। शेकोक्ति; २। 
` इति चिकाणगरेषः;॥ 

२४३ 

वक्रीक्तिः 
वक्रमः, पु, ( अवक्रमणमिति। अव+ क्रम~+-भावै 

घम्। अल्लोपः । ) प्रलायनम् ¦ इति शब्दरन्ना- 

दलो ॥ 

वक्रलाङ्गलः,) पु, ( वक्रं लाङ्गलं यस्य ।) कुकुरः । 

इति राजनिषेरटः ॥ कुटिलपुच्छे, कौ । 
वक्रवक्रः, पु, ( वक्रं वक्रं सुखमस्य! ) शूकरः। 

इति शब्दरत्नावली । कुटिलसुखविशिषे, चि।॥ 
वक्रशल्या, स्तौ, (चक्रं शल्यमिव पत्रादिकं 

यस्याः। ) दटुज्विनौच्युपः। दति राज- 

निषेष्टः ॥ 
वक्रायं, ज्ञौ, ( वक्रमयं यस्य। ) कवाटवक्रहत्तः। 

षति रन्रमाला॥॥ कुटिलाम्भागच्च॥ 

वक्राङ्गः, ध, ( वक्रमङ्गं यस्य।) हंसः। ति 
ेमच्न्ः। कुटिलावयकै, क्तौ ॥ ( कुटिलाव- 

यवविश्िे,चि। यथा, रिव । १०२ । ३८। 
^तरङ्गविषमापौड्ा चक्रवाकोन्मुखस्तनौ । 
वैगगम्भौरवक्राङ्गौ चस्तमौनविभूषणा ॥* ) 

वक्रि, जि, भिष्यावादौ। वकधातो; करिन् प्रद्ययेन 
निष्यन्नः ॥ 

वक्रौ, [न् ] प, ( वक्रो वक्रतास्यास्तोति। इनिः। 
कैदिकधम्भविख्डवादित्वादस्य तथात्वम् ।) बु; । 
इति ्रन्दरब्नावलौ। वक्रताविगिषे, चि । वथा, 
“<ल्ेश्ो यदि वक्रौ स्यात् पुषः कार्थेषु 

वक्रता । 

लमोश्रेभसतं गते मर्यो दुःखादियाधिसंयुतः 1” 
इति च्योतिस्त्छम् ॥ 

वक्रोक्तिः, सती, (वक्रा कुटिला उक्तिः।) 

काङ्क्तिः। यथा; कामधेनुकल्पतरष्टतत्रह्म- 

एराखम् । 
“अथ इत्ते ठषोतृसरगे दाता वक्रोक्तिभिः परैः । 
ब्राह्चणानादइ यत् कित् मयोतृन्तु 

निच्नेने ॥ 
तत् कश्चिदन्यो न नयेन्न विभाव्यं यथाक्रमम् । 
न बाद्यंन चच ततु चौरं परातद्यं केनचित् 

कन्चित् ॥* 

लय प्रदौपेप्येवम् । वक्रोक्तिभिः; काक्क्तिभिः। 
दूति शुद्धत्वम् ॥ # ॥ कुटिलोक्तिः। यथा, 

^वादौ ाकरयं विनैव विदुषां ष्ट; प्रविष्टः 
सभां 

जल्यन्रल्यमति; यात् पटुवदुूभङ्गवक्रो- 

क्तिभिः। 

द्रोतः सन्नपद्धाखमेति गणको मोलानभि्तस्तथा 
ष्योति्वित्दसि प्रगलभगयकः प्ररप्रपश्ो- 

कतिभिः ॥* 

इति सिद्धान्तशिरोमणौ गोलाध्यायः ॥ 
(८ वक्रा र्थान्तरय्रइयेन कुटिला उक्तिः। 
श्रन्दालङ्कारप्रभेदः । तक्लच्तणादिकं यथा, 

साश्िदयदपओे दशमपरिच्छेडे। 
^न्दस्यान्धाधेकं वाक्यमन्धया योजयेद् यदि । 
न्यः छ्ेषेणकाक्षावा सावक्रोक्तिस्ततो दिधा। 
द्विधेति ्चेषवक्रोक्तिः काङ्वक्रोत्तिच्च 1 क्रमे- 
णोदाहइरणं वधा, 

वच्लोज 
^के ययं स्थल खव सम्यति वयं प्रश्नो विशेषाश्रयः 

किंब्रूते विग; सवा प्रणिपतियेचास्ति सुपो 
रिः। 

वामा यूयमदो विङ््बरषिकः कौढक् सरो 
वैते 

येनाख्मास विषेकश्ून्यमनसः पुखव योषिद् 
भ्रमः ॥> 

च्यत विश्रेषपदस्य विः पच्चौ शेषौ नाग इति 
चपधेह्ययोगात् सभङ्ग; सषः। अन्यचतु अभङः। 
«काले कोकिलवाचाले सहकारमनोरे। 
छतागखः परित्यागात् तस्याश्चेतो न दूयते ॥" 
अच्न कयाग्चित् सख्या निषध्रायं नियुक्तो जन् 
अन्यया काका दूय वैति विध्य घटित; ॥*) 

वक्रोषिका, स्तौ, ( उक्रोडोरस्त्यस्या इति । ठन् । 
दैशद्खनेन {हि ओहस्य वक्रता जायते खतो- 
सयास्तथालम् । यदा, वक्र ओओषो यस्या; । 

ततः वायं कन् । टापि अत दलम् |) अट्ट 
रदद्धास्यम् | ईषहास्यम् । तत्प्रथायः । सितम् 

९ । इति हेमचन्द्रः ॥ 

वन्त, रोषवंहयोः । एति कविकल्पहुमः ॥ ( भ्वा०- 
पर०-रोै अक०-सं हतौ खक०-ेट् ।) वचचति। 
ति दुर्गादासः ॥ 

दच्चः, [सू] ज्ञौ, ( उच्यतेएनेनेति। वच + ^“पचि- 
वचिभ्यां सुट् च। उणा० ४।२१६। इति 

असुन् स॒ट्। वक्ततेरसन् इति रमानाथः।. 

धातुप्रदोपञ्च।) अङ्गविश्नोषः। सतु हदयोपररि- 
कण्डादधोभागः। दृक् इति भाषा। तत 
्ायः;। कोड़म् २ येजान्तरम् ६ उरः ४ 

वत्खम् ५। इत्यमरः; ॥ अङ्क; ६ उतृखङ्कः ७ । 

इति जटाधर; + वक्षणम् < गणपौठकम् ५। 
इति शन्दचद्िका॥ पिच । 

“अथ वच्चश्च वत॒सं स्याद्रो वच्चस्यकले जयम् ।* 
इति शब्दरन्रावलौ॥ 

तस्य शुभाशुभलचयं वथा,-- 
“अन्नवान् खमवन्ता; स्यात् पौेबत्तोभि- 

रूच्नितः । 
बच्तोभिन्विषमेनिंखः शस्त्रेण निधनस्तया ॥* 

इति गारुड ६६ अध्यायः ॥ 

( पै; वद्धतोति। वद + “वदहिहाधानम्य- 

` डन्दसि।” उणा० ४।२२०। इति असन् ¦ 

ट् च । अनान् । इटयुष्नृलदत्तः ॥*) 

वच्चणं, क्तौ, ( वच्चव्यनेनेति । ठक्तरोषसंहयोः + 
ल्यट् । ) वच्च; । इति शन्द्चन्िका ॥ (वाके, 

चि। यथा, ऋनवेदे! ६।२३।६। 

^ज्रियास्मं.वक्चषणानि यत्तैः ।* 
, ^वच्चणानि वादकानि स्तोत्राणि क्रियाख 
करवाम ।” इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 

वच्चोजं, कलौ, (वक्षसि जायते इति । जन् +ड; । )} 
स्तनः । इति शब्दरन्ावलौ ॥ (यया, साह्य 
दपेशे ३ परिच्छदे । 

“मध्यस्य प्रथि मानमेति जघनं वच्तोनयोम॑न्दतां 
दूरं याल्युदरख्च लोमलतिका नेत्राजैवं धावति। 
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कन्टप परिवौचखय नुवनमनोराज्याभिषिक्तं 
त्षणात् 

अङ्गानौव परस्परं विदधते निलं ख्डनं सुरु वः ॥) 

वत्लोरुहः पु, (वश्चसि रोहतौति । रुह +कः ।) 

स्नः । इति चिकारेषः॥ ( यया, आाथा- 
सप्रश्रयम् । ४२६। 
भ्स्राश्चवरतरुथि पीवरव्तोरहयोभरेख भज 

गवम् 

निम्मोकेरपि शोभा ययोभःजङ्गीभिरनमक्तः ॥*) 

वच्यमाणः, चि, भविष्यत्कथनौयविषयः। वच 

धातोः स्यमानप्रद्ययेन निव्यन्न;। यथा। अन्न 
वच्यमाणवचनात् मध्यराचप्राप्रावैव जयन्तौ- 

त्वम् । इति तिश्यादितत्वम् ॥ अपि ष्। 

“तत्रैव दादश्यौमभ्ये पारणं अवणो?धिङ्े । 
दच्यमा यथ घटतेएन्यया प्राखदिधा व्रतम् ॥” 

इति ओद्धरिभक्तिविलासे १५ वि्लाखः॥ 

वख, पि । इति कविकल्पदुम; ५ ( भ्वा०-पर०- 

खक०-सखेट् । ) वति । पि गतौ। इति 
दुर्गादासः; ॥ 

वख, ईइ पि! इति कविकणष्पहमः ॥ (भ्वा०- 

पर०-सक०-सेट् । इदित् ।) इ, वद्वयते। द्टपि 

गतौ । इति दुर्गादासः ॥ 
बग, इ खञ्ज । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०.पर्०- 

अक०-सेट् । ) ₹, वश्यते। इति दुर्गादासः ॥ 
+, दशमदहाविदान्तगेतदेवौ- 

वगलासुखौ ¬ विशेषः! तदुक्तं तन्त्रान्तरे । 
ज्स्ास्त्रं खप्रबच्यामि सद्यःप्र्ययकारकम्। 

साधकानां हितार्थाय स्लम्भनाव च ठेरि- 
णाम्॥ 

यस्याः खरथम्राचेय प्रवनोएपि स्थिरायते । 

प्रणवं स्थिरमश्याश्च ततश्च वगलासुखि ॥ 

तदन्ते खथ्यदुष्टानां वतो वाचं सुखं पदम् ॥ 

स्तम्भयति ततो जिह्वां कौलयेति पदहृयम् ॥ 

बुधं नाश्य पश्चात्तु स्थिरमायां समालिखेत् । 

लिखिच् पुनरोङ्कारं खाडेति पदमन्ततः ॥ 
वटचिंश्रदत्चरौ विद्या समैखभ्यत्करौ मता ॥* 
स्थिरमायां ज्य । तथाच 

^“वद्धिदौनेन्र मायायुक स्थिरमाएया प्रकौतिता॥ 

ॐ जग वगलासखौ सव्यद््टानां वाश्वं सखं 

स्तम्भय जिदं कौलय कीलय बुद्धं नाध्यमौ 

ॐ खाडा ॥ # । तन्त्रान्तरे । 
“वद्धिद्धौनेश्रमायायुक् वमलासखि खथ्ययुक । 

इष्टानां वाचमिदयक्रा सलं स्तम्भय कोतयेत् ॥ 
जिदं कौलय बुद्धिं लत् विनाश्रग्र पदं वदेत् । 

पुननन्यौजं लतस्तारं वद्धिलायावधिभेषैत् । 
सारादिका चतुच्िंगरदचरा बगलासुखौ ॥* 

ॐ वगलासुखि ख्यदुदटानां वाचं सुखं 

श्तम्भय लिश कौलय बुं विनाशय मै ॐ 
खाद! ! श्द्यपि भनरान्तरम्॥ #॥ अनयोः 
पूला। प्रतःक्षयादिप्राणायामान्तं विधाय 

ऋष्यादिग्धासं कुश्यात्। यथा, शिरसि नारद- 

ऋषये नमः । ठे ठदुप्षटन्दवे नम;। इदि 

४४ 

वगला 
वगलासुस्ये देवतायै नमः। गुदे मै बौलाय 
नमः। पादयोः खादहाशक्तये नमः। 

“नारदोभस् ऋषिं दवं ठषुप् न्द त्सुखे। 
ओरीवगलास॒खीं देवीं हदये विन्यसेत्ततः । 
जौ बौजंगुद्यदेशे तु खादहाशक्तिस्तु पादयोः॥” 
सतः कराङ्गन्धासौ । ॐ ज्नै' अङ्गुाभ्यां नमः । 
वगलासुखि तजेनौभ्यां खाहा । खबयदुष्ानां 
सध्यमाभ्यां वषट् । वाचं सुखं स्तम्भय ्ना- 

भिकार्भ्यांङ। जिह कौलय कौलय कनि- 

षाभ्यां वौषट् । बुद्धिं नायी ॐ खाहा 
करतलषाभ्यां फट् । रवं इदवादिषु । वया 

च दियते । 
^युम्मवाओेषुसप्राष्िशचेषार्ये ख मनने । 
करशाखासु तलयोः कराङ्गन्यासमाचरेत् ॥* 

ततो खलान्ते आल्मतत्वयापिनौवगलासुखौ गरी- 
पाड्कां पूजयामि इति खलाधारे। खलान्त 
विद्यातत्व्यापिनौवगलासखौगरीपाडकां पूज- 
याभि शिरसि। सूलान्ते शिवतत्वथ्यापिनौ- 
वगलासुखोगरीपादुकां पूजयामि षवाङ्धे। 
ततञ्च । 
“हवं भाले इश्ो; ओते गरूयोर्नाख्योः 

पुनः । 
च्योष्टयोम्मैखटत्ते च दविंग च कूर्परे ॥ 
मणियन्धेङगकेम्म ले गले च कुच्वयोह्ध दि । 
नाभौ कच्छा गुद्यदैशे वामांशे कूपैरे तथा ॥ 
मणिवन्धेणङ्ुलेम्भ ले ततश्च विन्धसेत् पुनः । 

द्षवामे चोरुजान्वोरमल् फयोरङ्कुलिग्डलयोः । 
कमे मन््वरी स्तु न्यस्य ध्यायेत् यथा विधि ॥”#॥ 
तत्य ध्यानम् । 

«मध्ये सुराश्िमखिमणखपरनवेदौ- 
लिंहासनोपरिगतां परिपौतवर्थाम् । 
पौताम्बराभरगमाच्यविभ्रूषिताङ्गौं 
दैवीं सरामि तस्स रिचिहाम् ॥ 

जिहाखमादाय करेख देवीं 

वामेन शच" परिपौड्यन्तोम् । 

गद्ाभिघातेन च दच्िशेन 

पौताम्बराप्यां हिसेजां नमामि ॥* 

श्वं ध्यात्वा मानले; सम्पूज्य वह्िःपूणामार- 
भेत् ॥ # ॥ तच प्रथमतोऽच्यैश्यापनम् । यथा । 
दङ्गुलं चतुरखः निधाय इश्रानादिकोयेदु 
पूमथादिरिच्चु च कुसमाच्चतरक्त चन्दनेम्लौ' मय~ 
प्रतथे गमः दव्यनेन गलजङानेन संपूज्य तिन 
मधुना वा अध्यैपाचमापूरयेत् । ततो वार्यं 
विद्यया संपूज्य च्यङ्गानि विन्धक्ित् । सतो धेबु- 
शोनित प्ररश्ये तैगोदकेन च्ाह्मानं पूजोप- 
करणच्चाभ्युचयेत् ॥ # ॥ अष्या उनमू । चासं | 
चड्खं ठत्तमर्दलं भूषुरान्बितम् । ततो चलः 
साये ॐ आधारशक्तिकमलासनाय नमः। 

शवं श्क्तिपद्माखनाय नमः। पून्वत् ध्याता 
पीठ आवाह्य षडङ्गानि न्यसेत् ततो सरां 
प्रदश्यै पुरतः बषड्ङ्न मश्छलं येत्! ततो 
खरेन मन्रयिला घेबुयोनिचुभे प्रदश्वे आल्म- ` 
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विद्याश्च विन्ध्यं संखे तविप्रा तजन्य- 
करृखयोगेन खाङ्गावरणां वगलासखी सपेयेत् । 
ततो यधासम्भवसुपतचारे; खेपूच्य खावरणपूला- 
मारभेत् । षट्कोणेषु पून्व ॐ सुभगाय नमः । 
रवमस्िकोे भगसपिखये। देशाने भगाव- 

डाच) पश्चिमे भगसिह्वायै। नेक भग- 
पातिन्वै। वायौ भगमालिन्यै, ततोएषटदल- 
पच्रेषु ब्राक्षाादाः पण्याः । पत्नासेष ॐ जया 
नमः। रवं विजयायै। अचिताये । अपरा- 
जिताये। स्तभ्भिन्ये। जम्मिन्धं। मोष्िन्धे । 

चऋाकर्षिंण्ये। ततो रेष ॐ भेरवाय नमः 
तद्वाह्ये इन्द्रादीन् वच्मादौन् पूजयेत्! ततो 
्धलेन धूपादिकं द्त्वा यथाशक्ति जपं विधाय 

चिश्रूलसद्ं प्रदश्मे पृष्याञ्चलिचयं दत्वा देखे- 
योनिसद्रं प्रदशेयेत् 1 ततो भेरवाय वलिं 

दद्यात् । `ततो विखजेनान्तं कम्म समापयेत् + 
अस्य पएुरञ्चरणं लच्षजपः। तथा च। 

^पौताख्रधरो भूत्वा पूनवाश्राभिसखसख्यितः । 
सचमेकं जपेन्मन्त्रं हरिद्रायगन्धथिमालया ॥ 

ब्रक्षचथरतो निलयं प्रयतो ध्यानतत्परः । 
ष्रियङ्ुकृसमेनापि पौतपएष्येशच होमयेत् १ *५॥ 
दितौयमन्वस्य तु श्यासादिकं सव्यं पूववत् । 
ध्यानन्तु । 
^गम्भौराख मदोन्मत्तं खगंकान्तिसमप्रभाम् । 
चतुभ लां चिनयनां कामलालखमानसाम् ॥ 

सहर द्िणे पाशं वामे जिाख वकम् । 

पौताम्बरधरां देवीं दपएपौनपयोधराम् । 

ेमङुखूलग्दषाष्च खणे सि इ सनस्थिताम् ॥*५॥ 
अथ प्रयोगः । 

कुरुते वाम्मतिस्तम्भं दुष्टानां बुद्धिनाशगम् । 
जपडोमप्रयोगे च मग्रं चाप्ययुतं जपेत् 
इरिद्ाङरितालाभ्यां लवणं जुहयान्निि ।' 
स्तम्भयेत् प्ररसेन्यानि नात्र काणा विचारया | 
अथवा पौतपुष्योशच चिमध्वसतोखच होमयेत् । 
स्तम्भनेषु च सर्वषु प्रयोगः प्रया वद्धः ५०४५ 
यन्त्रगतु । 
“अकारयोः सं सुखयोरूङधःशिरसोलिं खेत् । 
मध्यगं गाम खाध्यस्य तद्वाह्ये चाच्चरङहयम् ॥ , 
बोजं दितोयवगेस्छ ढतौयं विच््भूषितम् । 
्तुदेशख्रोपेतं संलिखेत् एथिदौगतम् । 
ठकारेख समावेद्य चतुष्कोख्पुटं बद्डिः। 

लिखेत् ॥ 
चिग्रूलमध्यरेखायाः एष्वौ बौजानि पाशरयोः । 
खअरुष्वपि च कोशेषु सद्वश्िजगलां लिखेत् ॥ 

एधिन्तरितं बाह्ये माढकापररिमशलम्। 

आवेदटा चाष्टधा पाशद्राद्यं स्थिरमायया ॥ 

जिरुध्याङ्ुशबोलेन नादसंमिकिताङ्त्रिया । 
किखित् पू्छवदावेद्यया पश्चाच्च वगलासुखोम् ॥ 

पड पाषापं वा इरिग्रोम्मत्तताशकैः। 
दि्यस्तरम्भ सुखस्तम्म लिखित्वा गाएमाक्रमेत् ॥ 
विवा यन्तमालिख्य भूर्ण तेरेव वस्तुभिः । 
ङुम्भकारस्य चक्र्म धमतो विपरौततः ॥ 
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वगला 

रटत्तिकां ससुपाद्ाय ठषभं कारयेत्ततः | 
यन्त्रं तस्योपरि न्यस्य तालेन विलिप्य च ॥ 

तन्नासायां विनिःच्िष्य पौतरच्ु निजे णद्े। 
अचैयेत्त' चतुष्कालं नियं परौतोपचारवः। 

दृद्स्य स्तम्भयद्येव सुखं वाचस्पतेरपि + 

इति वगलापरि च्छेद; ॥ # ॥ 
विश्वसार) 

“कालो तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी 

मेरवो छिन्नमस्ता च विदयः धूमावती तथा ॥ 
वगला सिह्वविद्या च मातङ्गौ कमलाल्मिका। 

रताद महाविद्याः सिद्वविद्याः प्रकौ- 

तिताः ॥” 
अध वगलासुखौसतोचम्।, 

“मध्ये सुधाश्िमणिमणखपरत्रवेदौ- 
सि हासनोपरिगतां परिपौतवर्णाम् । 
पौताम्बराभरण्माल्यविभूषिताङ्गौं 

देवीं भजामि तसृदरपैरिजज्ाम् ॥ 
जिङ्काग्रमादाय करेण दैवीं 

वामेन श्न परिपौड्यन्तौम्। 
गद्ाभिघातैन च द्चिरीन 

पौताग्बरां तां दिसुजां भजामि ॥ 

श्वलत्कनककुर् लोह्ञसितचारगण्डस्थर्ली 
लसत्कनकचम्यकदयुतिमदिन्ददिम्बाननाम् । 

गदाहइतविपत्त कां कलितलोललिङ्ाच्लां 

सरामि वगलासुखीं पिसुखसन्मनःस्तम्भिनौम् ॥ 
पौयुषोरधिमध्यचारुविलसद्रक्तोत्यले मपे 

यत् खिंहासनमौ लिपातितरिपुप्रेताखनाध्यासि- 
नौम्। 

खर्णाभां करपौडितारिरसनां भाग्यद्गदावि- 
भ्नमा- 

मिय॑ ध्यायति यान्ति स्य विलयं सदो 

स््यापदः॥ 

देवि लचरयाम्बुजाचैनङते यः पौतपुष्याञ्जलौन् 
भक्रवा वामकरे निधाय च मनु" मन्त मनो- 

ज्ाश्षरम्। 
पौठध्यानैपरोप्य कृम्भकवश्चात् बौलं सरत 

पार्थिवं 
वस्यामिच्रत्तखस्य वाचि दये जाद्य' भवेत् 

लतुच्चयात् ॥ 
वादौ कति रङति ्वितिपतिवैशानरः 

श्ौतति 
ऋोधौ श्राम्यति दुजेनः सुजनगति चिप्राठुमः 

खञ्जति । 
मन्व खन्मेति सववच्च जड्ति तभ्सकणा- 

यच्तितः 

ग्रीनिदे वग्रलासुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं 
नमः ॥ 

मन््रस्तावदसं विपत्चटलने स्तोचं पविचच्चति 
यन्त्रं वादिनियन््रयं चिजगतां जेचश्च चिचं 

नते। 

मातः; श्रीवगलेति नाम लक्तितं यस्यास्ति 

जन्तोम्सखे 
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चन्रामग्रदथेन संसदि सुखस्तम्भो भवैद्- 
वादिनाम् ॥ 

दर्रूम्भनसुवित्नशसनं दारिद्रयविद्वावखं 

भद्र मनं वलनच्टगडश्रां चेतःसमाकषेणम् । 
सौभाग्यकनिकेतनं मम उश्रो; कारुण्यपूर्णाग्टतं 
्ट्योम्भारण्माविरस्तु पूरतो मातस्वदौयं वपुः 

मातभेञ्जय मे विप्रचवदनं जह्ाष्ठलं कयैलय 
ब्रा सद्रय नाश्रयाश्रु धिषणासुां गतिं 

; # स्तम्भय । 
प्रच णेव देवि तौच्छगदया गौराङ्गि 

पौताम्बरे 
विष्नौषं वगले र प्रणमतां कारुण्यपूरथे चयो ॥ 
मातमरवि भद्रकालि विजये वारादि विश्वा- 

श्रये 

ओीविद्ये समये मद्ेश्ि वगले कामेश रामे रमे। 
मातङ्गि चिपुरे एरात्पररतरे खर्गापवंप्रदे 

दाखोभ्हं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरि 
चाह माम्॥ 

खंरम्मो चौरसदध प्रहरणखमये बन्धने ्ाधिम्य 
विद्यावादे विवादे प्रकघपितनरपतौ दियकाले 

जिश्चायाम्। 

वश्ये वा स्लम्भने वा रिएुवधसमये निजेने वा 
वनेवा 

गच्छं सतषट छ्िकालं यदि पठति शिवं प्रावा 
. दाश धौरः॥ 

निदं स्लोच्मिदं प्रविच्रमिहयो देया; 
“ पट्यादरा- 

दुवा यन्वमिदं तथेव खमरे बाहौ करेवा 
गले । 

राजानो इरयो मदान्वकटिखः सर्पा ष्टगेरा- 
दिका- 

स्ते वे यान्ति विमोहिता रिएुगणा लच्यौः 
; स्थिरा; सद्यः ॥ 

लवं विद्या प्ररमा तरिलोकजननौ पिप्नौष- 
संष्टेदिनौ 

योषाकषेशकारिणो.जनमनःसम्नोहखन्दायिनौ । 
्लम्भोत्ारण्कारिणो पशुमनःखम्नोहसं दायिनौ 
जिहाकोलगमरवौ विजयते ब्रह्मादिमन्तो यथा॥ 

विद्या लच्छौः खमसौ भाग्यमायुः 
पुकः पौ चेः सन्वैसान्बाण्य सदिः । 
मानं भोगो वश्बमारोग्यधौस्' 
प्राप्रं त्तद्धतले५ख्िन् नरेय ॥ 

यत् छतं जषसन्ाष्टं गदितं परमेश्वरि । 

इष्टानां निग्रहार्थाय सद्रुद्ाय नमोभ्सतुते॥ 
ब्रद्मास्रमिति विश्यातं चि लोकेषु विश्रुतम् । 
गुरुभक्ताय हातययं ग देयं यस्य कस्यचित् ॥ 

पौताम्बरां हिचे जाख्च चिनेचां गाच्रकोष्ुलाम् । 
श्िलासु्रदस्ताश् खरेत्तां वगलापस्खोम् ॥ 
प्रातम्नध्याहूकाले स्तवपठनमिदं कायसिदिप्रदं 

स्यात् ॥ 

इति रुद्रयामले वगलास॒खौस्लो्नं समाप्रम् । 

दति कछष्णःजन्द्छततन््रसा र; 1 

वङ्च्तः 
५७ ५ 

वगादः, पृ, (अव+गाद+भावे घम्) 

अलोपः!) अवगादः; । इति सुग्धवोधयाकरणं 
भरतञ्च ॥ 

वसुः, पु, (वक्ति इति। वच् + ̂ वचेगश्च !” णार 

३।३३। इतिनुः; गच्ान्ताटेण;।) वक्ता 1 

इति सिद्ान्तकौसुद्ासुणादिषत्तिः ॥ बावदू कः । 
इति संचिप्रसारोणादित्तिः॥ ( शब्दः । यथा, 

ऋग्वेदे । 9 । १०३ । २। 
«गवामाहनमायुवेतसिनौनां 

सण्ड्कानां वमुरत्रासमेति ॥* 

“मण्डकानां वम; शब्दः समेति सङ्गच्छते ॥* 

इति तद्धाष्ये सायणः ॥ ) 

वध, इ ङ गतिनिन्दारम्भजयेषु। इति कविकल्य-~ 

इमः ॥ ( भ्वा०-अआल्मर-सक०्-जवे अक० च- 

खट् ।) ई, वंध्यते । इ, वंघते । जवे रव कचित् 
पते। इति दुर्गादासः ॥ 

वङ्कः, पु, (वङ्कतोति । वङ्क+ अच् । ) नदौवक्रम् + 

इूद्यमरटौकायां भरतः ॥ 
वङ्का, श्तौ, ( वङ्क+ टाप् ।) वल्मारभामः। तत्- 

प्यायः । पल्ययनम् २। इति चिकाखश्रेषः ॥ 

वह्किलः; पु; ( वङ्कति इति। वङ्क+ इलच् । } 

कण्टकः । इति चिकाण्डशरोषः॥ 

वङ्खाः, ति, ( वश्च + ण्यत् । “वद्धेगेतौ ।” 9 । 
३।६३। इति अगदं कुलच्च।) वक्रम् । 
यथा, ब्य काष्टम् । इति सग्धवोधयाकर- 
याम् ॥ र 

बह्कि, ज्ञौ, ( वङकते इति । वकि कौटिच्ये + ̂ वड्- 
क्रयादयञ्च।* उणा० 8। ६६)! इति क्रिन्- 

प्रद्ययेन निपातितम् ।) पा्वाख्ि। तत्प्रायः । 
पशु कम् २। इति हेमचन््रः। ३। २६९. ॥ 

वद्धिः पु, जौ, ( वद्कते इति ! वकि कौटिल्ये + 
“वद्गमादय ।* उशा० ४।६६। दतिक्रिन्- 

प्र्ययेन निपद्यते । ) बाद्यभेदः। इद्युणादि- 

कोषः । हदार् । पार््बास्थि। इति सिद्वान्त- 

कौसुदासुणादिषटत्ति; ॥ 
बङ्शः, पु, ( वत्चति शंइतो भवतोति । वच्च +- 

च्छुः। एषोदरादिलवात् जुम् । ) ऊंखसन्धिः । 

इद्यमर; । २।६।७६॥ कु चकौ इति भाषा ॥ 
(यथा, स्ते रौर स्थाने ५ अध्याये । 
“चते ्ासृथा सं घाता; । तेषां चयोगुल्ण- 
चागुवङ्ेष ॥* ) 

वुः, स्तौ, ( वद्तौति ! व+ बाह्लकात् कृन् । 
जुम् च।) गङ्गाखोनोषिशेषः। वधा,- 
"तस्या; खोतसि सोता च वङ्भेदरा च 

कौरतिता॥* 

खाच केतुमालवषेश्या गङ्गा। यथा। खं 
माल्यवच्छिखराननिष्यतन्तमै तत॒ उपरतवेगए 
केतुमालममिवङ्च्चः प्रतौच्धां दिशि सरित्पतिं 

प्रविश्रति। इति गरीभागवति५ स्कन्धं १७ 

अध्याय; ॥(यथा च महाभारते ।१३।९६५।२॥ 

^ग्तेटावरौ च वैखा च रष्यवेया तथा दिला। 

इषद्रती च कारवो वड छमन्दाकिनौ तथ! ५५) 
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वङ्कः 

ब्ध, क्ती, (वङ्गतौीति । वगि गतौ + अच।) धातु- 
विश्चोषः। रां र्ति भाषा ॥ तत्मथायः। चपुः 

स्वयम् ३ नागजीवनम् ४ चटदङ्गम् ५ रङ्गम् 

६ गुरुपच्रम् ७ पिच्चटम् < चक्रसंन्नम् ६ तमरम् 

१० नागजम् ११ कस्तीरम् १२ अलौनकम् १३ 

सिंदलम् १४ । इति हेमचन्द्रः! ४1 १०८॥ 
स्ववैतम् १५ नागम् १६ चपु१७। इतिशन्द- 

रत्नावली ॥ अस्य गुणाः। तिक्ततवम्। मधु- 
र्त्वम् ¦ मेदित्वम् । पाणत्वम्। छमिवात- 

नाशितम् । लेखनत्वम्। किञ्चित् पित्तकारि- 
त्वश्च। इति राजवल्लभः ॥ (अथ वङ्गस्य नाम- 

लत्षणगुखः । 

“रक्तवङ्खचपु प्रोक्तं तथा पिच्वटमिद्यपि। 
खुरकं मिश्रकश्चापि दिविधं वङ्गसुच्यते॥ 

उत्तमं खरकं तच भिश्वकन्त्रवरं मतम् । 

रङ्गं लघु सरः रुतच्तसुषा मेदहकफक्रिमौन् ॥ 
निषन्ति पाच" सश्वासं चन्तष्य पित्तलं मनाक। 

सिद्धो यथा इस्तिगणं निदन्ति 

तेष वद्गो५खिलमेदवगेम् । 
देदस्य सौष्यं प्रवलेन्द्रियतवं 
नरस्य पुष्टिं विदधाति ननम् ॥* 

शति भावप्रकाशस्य पून्वखर्डं प्रथमे भागे। 
चस्य शोधनमारणविधियंथा,- 

५व्गं चुर्णोदके खन्न यामां न विशुध्यति ॥“ 
इति वङ्खुद्धिः॥ 

^“वङ्खं सतालमकंस्य पिदा दुग्धेन संपुटेत् । 
शुष्काश्चत्यभवेवल्यो सप्तधा भसूमतां नयेत् ॥” 

मतान्तरम् 1 
वद्धं खपेरके लत्वा चुलया संस्थापयेत् सधौ; । 

बौभूते पुनस्तस्मिन् चर्यान्धेतानि दापयेत् ॥ 
प्रथमं रजनौ चवं ̀  दितौये च यमानिका । 
ठतौये जौरकष्वव ततश्िष्ठालगुद्धवम् ॥ 

अश्वत्यउल्कलोत्यंञ्च चख तत्र विनिः- 

च्िपेत् । 

रुवं विधानतो व्क न््ियते नाच संशयः ॥ 

वङ्गं तिक्ताम्बकं रत्तं कि्ह्ातप्रकोपनम्। 

मेदः ष्रामयन्न्च क्रिमिन्नं मेहनाग्रनम् ॥” 
षति वङ्गमारणम् । इति वैद्यकरसखेन्द्रसारसंयद 
जारणमारणाधिकारे \) अन्यद्रङ्गशन्दे द्र 
अम्) #} सौखकम्। देशविग्रोचै पु भून्ि। 
इ्तिमे(द्नौ।ये,२२॥ (खकवच्नान्तोए्पि। 
यथा, मद्धाभारते | १।१०४।५०। 

“अङ्गस्याङ्धो भवदेशो वङ्गो वङ्गस्य च 

श्छतः॥*) 
सतु प्रात्तौदेशान्तगेतदेशविग्रोष;। यथा.-- 
“अङ्गवङ्गा मद्गुरका अन्तगि{रिवद्दिगिरा; ५ 
इदयुपक्रम्य । 
^ श्राल्वा मागघगोनर्दा; प्राच्यां जनपदा, 

सटता; ॥* 
इअन्तं मद्छपुराण्वचनम् ॥ 

मनान्तरं यथा,-- 

4व्ामव्वामङ्गवद्गोपनबङ्गनचिपुरकोषला;। 

२४६ 
वङ्गाः 

कलिङ्गौएान्यकिष्किन्धाविदभेशवरादयः 

षति ज्योतिस्तत्तशटतकम्भचक्रवचनम् ॥ 

तस्य समा वथा,.-- 

५्रत्नाकरं समारभ्य त्रह्मपुच्तान्तगं शिवे! । 

वङ्गदे्ो मया पोक्तः स्वसिद्धिप्रदशंकः ५” 
{त श्[क्तिसङ्गमतन्ते 9 पटलः ॥ 

वङ्घः, पु, चष्द्रवंशौयवलिराजपुत्तः। वथा,- 

“बलि; सुतपसो जप्त ्ङ्गवङ्गकलिङ्गकाः। 
सखपौखडाश्च वारेया यनपानस्तयाङ्गतः ॥* 

इति गारुड १४९ अध्यायः \ # 
(सचवङ्गो दीधेतमस यौरसो दक्ते; चे 
जख । यथा, महाभारते । १।१०४।४७-५१। 

मततः प्रसादयामास पुनस्त्डधिसत्तमम् | 

वलिं सुदेष्णां भायां खां तस्र तां प्राहिणोत्- 

पनः 

तां स दौषेतमाङ्गेषठ खषा देवौमयात्रवौत् । 
भविष्यन्ति कुमाराच्तं तजसादित्यवच्चैसः॥ 

च्यङ्गो वङ्गः कलिङ्ग पुर्डः सङूख ते सताः । 

तेषां टेः समाख्याता, खनामप्रथिता मुवि॥ 

, चङ्गस्याङ्गो भवेदशो वङ्गो वङ्गस्य च रतः । 
कलिङ्ग{वघयद्धेव कलिङ्गस्य श्वस खछतः॥ 
ए्डस्य एर्डा प्रयाताः सद्या सकस च 

स्ताः । 

र्वं दले; पुरा वंशः प्रख्यातो प्र मह पिंजः ॥*) 
वाताङ्घः । कार्पासः । इति मेदिनो । गे, २९५ ॥ 

वङ्गनं, ञौ, ( वङ्गात् धातुविश्राषात् जायते इति । 

न् +डः) विन्द्रम् । इति रत्रमाला॥ 

वङ्गटेशजाते, चि ॥ 

वङ्गनः) पु, ( बङ्गतौति ¦ वगि + च्यु; ।) वार्ताङ्ः। 
इति श्रब्दरननावली॥ वेगुन् इति भाषा ॥ 

( गुणादयोणस्य वार्ताकुशब्दे ज्ञातव्याः ॥ ) 
वङ्गला, स्तौ, रागिणी विश्रोषः। इति हलायुधः # 

वङ्गालौति च नामान्तरम् ॥ 

वङ्गशुलखजं, क्ती, ( बङ्गगुलखवाभ्यां रङ्गतान्नाभ्यां 

जायते इति । जन~+ड;,। } कांस्यम् । इति 

देमचन्द्रः। ४।११५॥ 

वङ्गसेनः, प, वक्रटच्तः।` यथा,-- 

^वङ्गसनस्वगस्तिदुः खुकनाशो सुनिहमः। 
अनलिः; कुनली ।» इति चिकारडरचषः॥ 

वङ्गसेनकः, पु, (वङ्गेन + खाये कन् ।) वकटड चः । 
वया,- ॥ 

„ ^रक्तपुष्यो सुनितरूरगस्तिञङ्गसेनकः ॥” 
इति रन्रमाला॥ 

अस्य दुष्यगुणा,। 

«वासकस्य च पुष्छाणि वङ्गसेनस्य दैव दि । 
कटुपाकानिं तिक्तानि कासच्चयकराणि च ॥” 

इति राजवह्लभः॥ 

वङ्गारिः, पु, ( बङ्कस्य रङ्गधातोररिः। अस्य वद्ध- | 

धातुनारकत्वात् तथात्वम् ।) इरितालम् । इत 

च्दंमचन्द्र;॥ 

वबङ्गालः, पु, मैरवरागखय एचः! यथाः-- 
“वङ्गालः प्रम; ष्डो मधुरो इषेकस्तथा । 

वचक्त्; 

देणास्यो माधवः सिनधु्मेरवपुत्चाः प्रके- 
तिताः ॥* 

अस्य ध्यानम् । 
“कच्चानिवेशितकरण्वरस्तपस्वे 

भास्वच्िश्रलपरिमण्डितवामद्स्तः। 

भखोच्नलो निषिड्वहजटाकलापो 
बङ्गाल दव्भिदहितस्ततसणाकंवणेः; ॥ ` 

धाड्वी देववङ्गालो हां शन्यासमध्यमः। 

प्रप विनियोक्तथः परोक्तोयं सुनिना स्वयम् ५ 
दूति सङ्खौतरत्राकरः॥ 

वङ्गालो, स्तौ, मैरवरागस्य रागिणी । यथा,-- 
नग्रैरवी कौशिकौ चेव भाषावेलावलौ तथा । 
वक्गालौ चैति रागिण्यो सैरवस्यैव वल्लभा; ॥* 

इति सङ्गोतदामोदरः ॥ 
अस्या सन्िः। 

“मनोज्नसुक्तागुणभूषिताङ् 
गकं दधाना धरणौधरस्था । 
पांशु; कुमारौ कमनौवद्न्ति- 

वङ्गालिकेयं शुचिसाङ्गगौता ॥* 

इति सङ्खौतरत्नाकरः॥ 

“वङ्गालौ गौड्वा नेया रदं शन्यासषड़ ज- 
भाक् । ` 

ऋधदौना च विक्तेया सक्छरेना प्रथमा मता। 
पूर्णा बा महयोपेता कल्लिनायेन भाषिता ।* 

इति सङ्गीतदपेणम् ॥ 
वच, व्यौ वाचि। सन्देशे! इति कविकल्पदुम: ॥ 
( ्वा०-पर०-सक०-अनिट् |) व्यौ, वक्ता । 
अयं सेम् (सेट् ) इव्यके । न वतचद्यप्रिवं वचः;। 

इति हलायुधः, इति दुर्गादासः ॥ 
वच, क सन्दे । इति कविकल्पदरमः॥ ( चुरा०- 

पर०-सक०-सेट् । ) सन्देशो वचनविशरोषः। 
क, वाचयद्यखिलां लिपिमिति हलायुधः । 

इति दुर्गादासः ॥ 

वच, ल च्ौ वाचि। इति कविकल्यदुमः ॥ (अदा०- 
पर०-दिक०-सेट् । } ल, वक्ति। व्यौ, वक्ता। 
चअादन्तिविभक्तिने प्रयोज्या) इद्यालङ्ा- 
रिकाः। इति दुर्गादासः ॥ ( यथा.- 

^ वच्ेरन्त्यन्तुशरन्तङभिः प्रयोगो नाभिधौवते । 

यतेर्ना स्ति पश्चम्या उत्तमः पुरुषः कचित् ॥ 
इति वहसम्मतम् ॥) 

वचः, पु, ( वक्तौति। वच + च् । ) कौरपत्तौ। 
इति मेदिनौ । चे, ६॥ । 

वचः; [ स्] जौ, ( उच्यते इति । वन्च् + “ब्य 

धातुभ्योएस॒न् ।“ उणा० ४।१८६ । इसुन् । ) 

वाक्यम् । इव्मरः।१।६।१॥ (यथा, रघौ ।२।४१। 
“इति प्रगलभं परुषाधिराशो 
गटगाधिराजस्य वचो निशम्य । 
प्र्याहतास््ो गिरिश प्रभावा- 

दाल्मन्यवन्नां शिधिलौचकार् ॥*} 
वचक्लः, पु, ( वक्तौति। वच् + “खयुवचिभ्यो- 

प््घजागजक्गचचः।” उणा० ३। ८५१। इति 

अक्तच् ।) ब्राह्मणः इति मेदिनौ। ने, {२.७ ॥ 

प् कृतः 

। रा न्य 
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^, ञं बिका ल ताप्य जगत् वि त 1 
= 

वचनं 
वचक्तः चि, (वक्तोति। वच् + “खयुवचिभ्यः 

षति ।*“उशा० ३।८१ । इ्यक्गच् ।) वावदूकः । 

इति मेदिनो । ने, १२७ । 
वचो, च्ती, शारिका! वभि; शस्तमेदः। 

इति श्रन्दरनत्रावली॥ मेदिन्धां वचण्डा दति 

वरण्डा इति च पाठः ॥ 

वचनं, जलौ, (उच्यतेनेनेति । दद्मनाश्रकत्वादस्य 
तथात्वम् । वच् +च्यट् । ) शुष्छौ । इति श्रन्द- 
चन्द्रिका ॥ वाक्वम् । तत्पमथायः। 

“दूरा सरखतो ब्राह्मो भाषावाणी त्र सारदा) 
गिरा गौश्च गिरा दवौ मीर्देदी भारती- 

श्रौ ॥ 

वाखाचा वतच्तसामोशा वागदेदो वणेमाटका। 
वचनं भाषितं चोक्ति्याह्ारो लपितं वचः ॥ 
बार्देवोवचसोरेषर प्यायः पमरिकौत्तितः। 
ययाख्यानं यथायोग्यं भद् ऊद्धो मनौषिभि;॥” 

इति शब्द्र्ननावली॥#॥ 

( वधा, हितोपदेशे । 
“असेवितेश्छरदारमटशटविरदययम्) 

व्मलुक्तक्रौववचनं धन्धं कस्यापि जवनम् ॥*) 

तत्तु चिविधम् । वथाः 

वशि उवाच्च। 

«वचनं चिविधं प्रील लौकिक वेदिक वथा । 
स्वे जानाति शास्रन्नो निमभलन्नानचन्तुषा ॥ 
च्सव्यमहितं पञ्चात् सांप्रतं श्रुतिसुन्दरम्। 

सबद्धिशननननेदति नद्धि तेषां कदाचन ॥ 

व््ापदः प्रौतिजनकं परिणामसुखावहम् । 
दयालुर्धम्भ शोल बोधययेव बान्धवम् ॥ 

श्ुतिमाचात् सुधातुल्यं सकाले सुखावद्म् । 

सद्यं सारं हितकरं वचस श्रष्टमौ श्चितम् ॥ 
श्वं स चिविधं भ्रैल नौतिखारनिरूपितम् । 
कथ्यतां चिदुमध्ये किं वदामि वाक्वमीश्चि- 

तम् 1* 

` इति ब्रद्रैवतते गरोष्जन्मखर्डे ४१ अध्याय; । 
विभक्तिः। सा तु स्यादिख््यादिच्च। वथा। 
^क्तरे फक व चनं क्रमात् कहव्वसं्ं स्यात् ।*इति 
सम्धबोधवयाकरणम्॥ तदेदिकपयायः। लोकः 
१धारारदश्डा३े गौः गौरी ५ गान्वन्वीं 
६ गभौरा ७ गम्भौरा < मन्द्रा ६ मन्राजनौ 
१० वाग्नौ ११ वायौ १२ वागौचौ १३ वाणः 
१४ पविः १५ भारतौ १६ धमनि; १७ नाचौ 

१८ मेना १६ मेष्ठि; २० खा २१ सरखती २२ 

निवित् २ खाहा२४ वसः; २५ उपन्दिः यद 
मायुः २७ काकुत् २८ जिह्णा २६ घोष; ३० 
स्वरः ३९ श्रन्द; ३२ स्वनः ३२कक ३४ होत्रा 

३५ गौ; ३६ गाधा ३9 गणः ३८ धेना ६ साः 

-8° विपा ४१ नखा ४२ कशा ४२ धिषणा ४४ 

नौः ४५ अत्तरम् ४६ मदौ ४७ अदिति; ४८ 
श्रचचौ ४६ वाक् ५० अबुदुप् ५१ धेबु; ५२ 

बलगुः ५३ गलदा ५४ सर; ५५ सुपरणीं५६ 
वेङ्करा ५७ । इति सप्रपच्चाश्रत् बाड्नामानि। 
इति वेदनिवण्टौ 1 १। १९ 

२९० 

ठ्चा 

वचनादौ [न्]; त्रि, ( वचनं गक्ञातोति। 

ग्रह + शिनिः ।) वचने स्थितः! इद्यमरटौकायां 

रमानाथः ॥ 
वच्वनीयः, चि, ( वच +अनौयर् ।) कथनीयः। 

ति व्वघातोः कम्मणि अनौयप्र्येन निष्यत्रः॥ 

( निन्दायां, जौ । वथा, कुमारे । ४।२९। 

«मदनेन विनाल्तारतिः 

च्णमाचं किल जौवितेतिमे। 

बचनौोयमिदं यवस्धितं 
श्मण ! त्वामनुयामि यटापि॥* 

५द्ति वचनौयं जिन्दामे मम वयवस्थितम् ॥” 
इति सङ्कायां मल्लिनाथः ॥) 

वचनौयता, स्तत, (वचनौयस्य भावः । वचनीय ~+ 
तल् । ) लोकापवाद; । वधा,- 

“जनप्रवादः कौलौनं विगानं वचनौयता ॥* 
ति छेमचन्द्रः) २। १८४ ॥ 

( तथा, चच्छकटिकनाटङे ठतौयाङः। 
^कामं नीतचमिदं वदन्ति पुरुषः खघ्नं च 

यद्द्वे 
विश्वस्तेषु च वश्चनापरिभवद्चौग्ये' न ग्ौयय' 

हि तत्। 
स्वाधीना बतचचनीयतापिद्िवरंब्होने 

सेवाञ्चलि- 

मार्गो देष नरेन्रसौ प्िकवधे पूव शृतो 
-. दौखिना॥*) 

वच्वनेस्थितः, चि, ( वचने तिष्टति रति । खा ~+ 
«गद्यं ति ।” ३।४।७२ । इति क्तः । “सतुपुरुषे 
छति ब हलम् ।*६।३।१४। इति सप्तम्या अलुक् ।) 

वचने तिति यः । वचनस्य; । तत्मराव;। 

विधेवः २ विनयसाहौ ३ अश्रवः। इदयमरः। 
३।\१।२४॥ वश्य; ५ प्रेयः ई । इति केचि- 

दिति भरतः 
वच्नोपक्रमः, ए, ( वचनस्य उपक्रमः! ) वाक्या- 

रम्भः । इति भरतशब्दरन्नावल्यौ ॥ तत्पायः। 
उपन्यास; २ वाङ्सुखम् ३ । दव्यमरः ॥ 

वचरः, पु, (अवान्तरे चरतौति। अव~+चर+ 
अच् । अल्लोपः।) कुक्टः। एः इति मेदिनो । 

वचलुः, पु, शतुः । यधा, 
“पसि मन्तुः चुपरण्य॒ खच वचलुजेगलुस्तथा । 
भरग्युञ्च शरण्यः स्यादमिच्रे डणिरिद्यपि ॥* 

इति शन्दमाला॥ 

वचसां प्रतिः, प, (वचसां वाचां पतिः!) टद 
स्यति; । यथा, 1 
“जोवोएङ्गराः सुरगुखचर्वापतोज्यौ ॥* 

इति दीपिका ४ 
वचस्करः, चि, ( करोतयेति। छं +अच् । वचसः 

कर; । ) वचने स्थितः । इति केचित् ॥ 
वचा, स्त्री, ( वाचयतीति। वच् + णिच् +अच् । 

निपातनात् इखः। यदा, अन्तभ{विरषर्थात् 
वचः अच् ।) व्ौषधविश्चेषः। वच् इति भावषा। 
तत्प्रथायः। उग्रगन्धा२ षड्गन्धा ३ गोलोमौ 8 
शतपरनिका५। इव्मर;। २ । ४। १०६॥ 

वज्ज 
तौच्छा ६ जटिला मङ्गल्या ८ विज्य) ६ 

उग्रा १० रकन्नोप्नौ ११। इति रत्रमाला॥ 

व्या १२ लोमशा १३। इति जटाधरः ॥ 

भद्रा १४! अस्या गुणाः। अतितीच्छत्वम् । 

कटुत्वम् । उव्यत्वम्। कफामयन्थिश्रोफएवात- 

च्वरातिसारसाद्भ्रूतनागश्रिलम् । बान्तिकारि- 

त्वष्च । इति राजनिधेण्टः ४ # \ अपिच्व। 
^वचच्चोयगन्धा षड ग्रन्था गोलोमी शतपन्िका। 

च्तुत्रप्ौ च मङ्गल्या जटिलोखा च लोमशा ॥ 

वचचोयगन्वा कटुका तिक्तोष्णा वान्तिवद्धिशत् । 
विबन्धाश्यानग्ूलक्नी शछन्मूृचरविश्रोधिनौ ॥ 

अपसमारकफोन्मादश्रूनजन्निलान् हरेत् ॥* 

अथ खुरासानो वचा| 

“पारसोकवतचा यक्ता प्रोक्ता डमवतौीति कषा 

हैमव्युदिता तह्ृत् लं इन्ति विशेषतः ॥” 
अथ महाभरौ वचा। वस्या लोके कुलौलन 
इति नामान्तरम् । 

^गन्वाष्टुयगन्धा च विशेषात् कफकासनुत् । 

सखरत्वकरौ रुच्या हत्कणडसुखप्रो धिनी ॥” 

अपरा सुगा स्थूलगन्धिवेस्या लोकते महाभरा 
दति नाम। 

^स्थूलयन्थिः सुगन्धान्धा ततो हौनगुणा छता ॥* 

अथ चोपचौनोति लोके प्रसिद्वा। तस्या 

गुणा; । 

^ इौपान्तरवनच्ता कटौ तिक्तोष्णा वद्धिदौभ्रिक्ृत् । 
विवन्धाश्रानशरूलघ्नौ शलन्मृचविश्रोधिनौ ॥ 

वातञ्चाधौनपसारसुन्मादं तनुवेदनाम् । 

चपोहति विशेषेण फिरद्ामयनाशिनौ ॥ 
इति भावप्रकाश्ः॥#॥ 

अपर । 
“बत्चायुष्या वातकफटष्णाप्नौ ख्छतिवद्धिनौ ॥” 

इति राजवल्लभः ॥#॥ 

अन्यच्च । 
«अ द्धिर्व्वा प्रयसाच्यन मासमेकन्तु सेविता । 
वचा कुान्ररं प्राज्ञं श्रुतिधारणसंयुतम् ॥ 

चन्दरद्धथमग्रद्टे पोतं पलमेकं परयोएन्वितम् । 

वचायास्ततृच्तणं ङुष्यान्महाप्रञ्नान्वितं नसम् ॥” 
इति गारुड १६८ अध्यायः ॥ 

वचोग्रहः) प, (गह्ञातौति। यदह+अच्। 
वचां रह; । ) कणे; । इति राजनिषेशट; ॥ 

वज, गतौ। इति कविकल्पदुम: ॥ (भ्वा०-पर०- 

सक०-सेट् । ) वजति । इति दुर्गादासः ॥ 
वच, कं खंख्कतौ । गतौ । इति कविकल्पदमः ॥ 

(चुरा०-पर०-सक०-सेट् ।) अयं मागेशसंस्कारे 

इति ्राख्;ः। मागेण्स्य शरस्य पक्चादिना 
संस्कारो मागेगसंस्कारः। क, वाजयति पत्तेः 
बाणं काखछकारः। इति रमानाथः ॥ भागेय- 
संस्कारयोरिति कश्चित् । इति इंमादाखः ॥ 

वच", पु, ज्ञौ, ( वजतीति। वज गतौ + “कलं - 
न्रामवच्चविपरेति ।“उखा० २।२८) इतिरन्- 

प्रह्यथेन निपातितः ।) इन्द्रस्यास््रविश्रेषः । वाज 

इति भाषा 4 तत्मधायः। इादिनौर कुणिश्यम्द् 

॥ 



# 

वज्ज 

भिद्सम् ४ पतिः ५ शतकोटिः ६ खर; 9 
शम्बः < दम्भोलि; ६ अशनिः १० । इव्यमरः। 

१।१।५० ॥ कुलौशम् ११ भिदिरम् १९ भिदु; 

१३ खरुस् ९४ सब; १५ सवः १६ अशनौ १७ 

वच्ाशनिः १८ इति तङ्ोको ॥ जम्भारिः १६ 

चिदश्रायुधम् २० शतधारम् २१ शतारम् र्र् 
अपोच्रम् २९ अचजम् २६। इति पुरषो- 
त्तमः ॥ गिरिकण्टकः २५ गौ; २६ च्भोत्यम् 
२७ मेचभूति; २८ गिरिज्वरः २६। इति 

श्रन्दरत्रावलो ॥ जाम्बवि; ३० दम्भः; ३१ । इति 
जटाधर; ॥ भद्र; ३२ अम्बुजम् ३६ । इति 
चिक्ररणपरोषः॥ (यथा, ऋग वेदे 1१।३२।२। 

“अहन्नहिं प्ते शरिथियाणं 

त्वशास व्च" ख्ये ततच्च ॥) 
अस्योत्पत्तियया,-- 
“लघे्ुक्तः स रविणा भमौ छल्वा दिवाकरम् । 
एथक चकार तत्तजख्चकर' विष्योरकशरूपयत् ॥ 
चरिश्रलच्चापि रुद्रस्य वच्मिद्धस्य चाधिकम् । 

दे्दानवसं दतः सदस किरणालाकम् ॥ 
रूप प्रतिमश्चक्र तष्टा पादाटते महत्| 
न शश्राकाथ तदृद्रष्ट पादरूपं रवे; पुनः 
अच्ैखि तत; पादौ न कञ्चित् कारयेत् 

कचित् । 

च: करोति स पापिष्ठां गतिमाप्नोति निन्दि- 

ताम् ॥ 

कुष्टरोगमवाप्रोति लोके सिन् द्ःखसं युतम् । 
तसनान्न धमनकामा्थौं विच्रेष्वायतनेयु च । 

न कत्तित् कारयेत् पादौ देवदेवस्य धौमतः ॥* 
इति माद्यं १९ अध्यायः ॥ # ॥ 

अपिच) 

^प्रविश्य जठरं गुद्वो देयमातुः पुरन्दरः । 
ददो सुखं बालं कटिन्धस्तकरं महत् ॥ 
तस्येवान्तेःय दडगे पेश मांसस्य वासवः । 
खुस्फटिकसं काशां कराभ्यां जयणद्ेम्य ताम् 1 
ततः कोपखमाश्ातो मांसपेणौं शतक्रतुः । 

कराभ्यामर्दयामास तत; सा कठिनाभवत् ॥ 
ऊर्धंनाद्श्च वटधे वधो्धं वटघे तथा। 
श्रतप्ा च कुलिशः संजातो मांसपेशित;\॥* 

षति वामने ६< अध्यायः ॥#॥ 
उचासंरवथाधय दधौचिसुनेरस्था एन्द्राञ्चया 

विश्वकम्मेणा निभितवचस्य प्रमाणं यथा, 
र्वं त्वसितो दध्यङडायव्ेणस्तनुम् । 

प्ररे भगः ते ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयन् जदो ॥ 
यतात्तासु मनो बह्धिस्तत्छटक ध्वस्तबन्धनः । 

अदित; परमं योगं न देहं बुबुधे गतम् ॥ 

अथेन्द्रो वच्सुदाभ्य निन्मितं विश्वकम्मणा । 
सने: सक्थिभिर्ल्धिक्तो भगवत्तजसान्वित; ॥ 
ठतो देवगण; सव्वेगजेन््रो पथश्योभत । 

स्तयमानो सुनिगणेस््नलोक्वं हषेयन्निव ॥* 

इति कौभागवते € स्कन्धे १० अध्यायः ॥#॥ 
सच्निघोंषवारकविधिवथा,- 

“प्रच्पवना चाति मेधेषु स्नितेवु वः। 

२९८ 

वज्ज 
तिः पटठेव्नेमिनीयोभखि प्रारसखो वाणटुदड्- 

सखः; ॥ 
तस माभूद्वणं घोरं बविदुतोयोम्बसौदति ॥” 

इत्वाद्भिकतत््तब्रह्मपुराणम् ॥ 

^ सुने: कल्याणमिचद्य जेमिनेश्चापि कौैनात्। 
उिदुदण्ििभयं नास्ति पठिते च गोदरे 1” 
लिखिते च डोदरे। इतिवा पाठः 

जमिनिश् सुमन्तुश्च वश्रम्यायन ण्व च। 

पुलस्त्यः पुलशेव पञ्चेति वचवारकाः 

इति पुराणम् ॥#।॥#॥ 

रत्विश्चेष; । र् इति भाषा । तत्पायः । 
इन्द्रायुधम् २ हरम् ३ भिदुरम् 8 कुलिशम् ५ 
पविः ६ अभेदाम् 9 अशिरम् < रत्नम् ६ टष्म् 

१० भागेवक्रम् १६१ षट्कोणम् १२. वहुधारम् 
१३ शतकोटि; १४। अस्य गुणाः। षट्रसो- 
पेतत्वम् । सञ्वरोगापहारकत्वम् । सबाघशम- 

मलम् । सौख्यत्वम् । देहदापयकरत्वम् । रसा- 
यनत्व्। तद्विशेषो यथा,-- 
«स छं विदुत्पभं स्िग्धं सौन्दये लघु लेखनम् । 
षड्ारन्तौकच्छघारश्च सुशाम्यारं धियं दिशेत् ॥* 
तस्य कुलच्चणं यथा) 

भसखाभं काकपादच्च रेखाक्रान्तन्तु वन्त॑लम् । 
आधारमलिनं विन्द्र संचासे स्फुटितन्तथा। 
नौलाभं दिपिटं रूं तदच्यं दोषलं यजेत् ॥” 
वचस्य चतुजयं ल्त णं यथा,-- 
^ग्ेतालोहितपौतभेचकतवा कायाखतखः 

कमादू- 
विप्रादित्वमिदास्य यत् सुमनसः शंसन्ति सद्यं 

तते; । 
स्फौतां कौर्मिमनुत्तमां श्रिवमिदं दत्ते यया 

संतं 
मरद्यानामयचयाययं तु कुलिशं प्यं शितं 

जायतः ॥*#1 
नस्य परौक्ता यया,- 

५यत् पाषाखतले निकाश्निकरे नोदृषटष्यते 
निष्टरे 

यचान्धोपललो दस्ङ्गरस सेल खात्र याद्या इनम् । 
यच्चान्धं निजलौलयेव दलयेहवचण वा भिदाते 

तच्नातं कुलिशं वदन्ति कुशलाः राध्यं मद्ा- 

चख तत् ॥*#॥ 

तस्य सगुणौ यथा,-- 
^विप्र; सोऽपि रसायनेषु बलवानशाङ्गसिद्धिप्रदो 

राजन्धस्तु बृणां बलौ पलितजिन्च्टल्यु' जयेद- 
जसा । 

वर्याकषेयसिडिदसतु सुतरां उेश्योप्य भूटो 
भवेत् 

खञ्याधिदहरस्तदटेष कथितो वचस्य वर्णो 
गुखः ॥% 

ति राजनिधगट; ॥* 
अपिच्च 

अथ वचस्य नामलक्तशगुणाः। 
“दरक; पसि वचोणख्ौ चद्रो मणिवरञ्च षः 

वञ्च 
संतु खतः श्छतो विप्रो लोहितः चचिथो 

मतः । 
पौतो पे श्योतितः गूदखतु्णतकञ्च सः ॥ 
रसायने मतो विप्रः सञसिद्धिप्रदायकः 

च्च्ियो याधिविध्वंसो जराणग्डव्यदरः परः 

वेश्यो धनप्रदः प्रोक्तस्तथा देषस्य दापयशत् । 
शरटो नाशयति याधौन् वयस्तम्भं करोति च। 

पुस्त्रौ नपुसकाशेते लचणोयानि लच्तरी; ॥ 
सटरत्ताः फलसंपूर्णास्तेनोयुक्ता टृहत्तराः । 
पुरुषास्ते समाख्याता रेखाविन्द्रवि जिता; ॥ 
रेखाविन्दसमायुक्ताः षडखास्त च्छिथः चछताः ५ 

षडखा; षट्कोणाः। 
५चिकोणाच्च सुदीर्घाश्चति विद्धा नपुसकाः । 
तेप्पिस्युः पुरुषाः प्रेष्ठा रस्बन्धनकारिणः। 
च्तिय; कुन्ति कायस्य कान्तिं स््रौणं सुख- 

प्रदाः 
नपुसकासवबौवाः स्य॒रकामाः सत्तर वच्निता; । 
च्तियः स््ोभ्य; प्रदातया; क्लौवं जौवे प्रयो- 

जयेत् । 

सर्वेभ्य; सञ्वदा देयाः एरुषा वौयवह्वनाः ॥ 
अशुद्धं कुरुते वचं कुष्ठं पाश्चयथां तथा । 
पाणडतां पङ्करलख् तस्नात् संशोध्य मारयेत् ५” 
मारितस्य वचस्य गुणाः । 
^च्यादुः पुष्टिं बलं वौय्ये वये ' सौख्यं करोति च । 
सेवितं सखञरोगन्नं तं वच न संशयः ॥* 

। इति भावप्रकाशः ॥ 

(अथ वज॒मारणम् 1 

^च्रिवषारूएकार्पासष्लमादाय पेषयेत् । 
चिवषेनागवज्ञयास्तु निलद्रा्रैः पपषयेत् ॥ 
तङ्गोलङे चिपेदज् सङा गजपुर पचेत् 

रवं सप्रपुटनव श्यते कुलिशं रवम् ॥ 

मतान्तरम् । 
“कांस्यपात्रे तु भेकस्य शत्र वजन्तु नि;चिषपेत् । 

चिःखप्रज्लत्वः सन्तप्रं वजम्रेवं ष्डतं भवेत् ६ 
अथान्धः। 
“्रिःसप्रशत्वः सन्तप्रं खर्चे सेचयेत् । 
सन्गरेस्तालकं पिष्टा त्गोले कुलिशं शचिपेत ६ 
प्रश्मातं वाजग्धतच्ेण सिक्तं पून्ेक्रमे तु| 
भसौ भवति तद्कज्' वजवत् कुरुते तनुम् ॥ 

आयुष्यं सौस्यजननं बलरूपप्रदन्तथा । 
रोगत्नं व्ट्यदहरथं वजभस भवत्यलम् ॥ 

दूति वजमारखम् ¦ इति बेद्यकरसेनद्रसारसंयदे 
जारखमारणाधिकारे + #॥ ) अन्यच्च । अथ 

वच्गणना ! विश्छधम्मों ततरे | 

वच" मरकत्ेव पद्मरागष्ठ मौक्तकम् । 
इन्द्रनीलं महानीलं वैदूर्य गन्धसंज्ञकम् ॥ 
श्वन््रकान्तं खयकान्तं स्फाटिकं बलकं तथा| 
कर्घेतरं पुव्यरायं तथा ज्योतीरसं हिल ॥ 
स्मराटिकं राजवर्षष्च तथा र!जमतं शुभम! 
सौगन्धिकं तथा गञ्जं ्रद्वनरह्षमयं तथा ॥ 
गोभेदं रुभ्रिरास्यश्च तथा भल्लातकं हिज । 

धूलोमरकतेव तुल्यकं सौ समेव च ॥ 

पकक कचाकु 



1 

1 

वञ्च 

पौलु' प्रवालकसैव गिरिवञ्चश्च भागव । 
सुजङ्गमामणिद्धेव तथा व्रमणिः सुभः; ॥ 

तित्तितञ्च तथा पौत्तं जामरष्च तचोत्पलम् । 

वच्चाणयेतानि सव्धाणि धार्याण्यव महौग्टता ॥ 
सवणे प्रतिवङ्धानि जयारोग्यसण्टह्ये ॥* 

इति युक्तिकल्यतस्; ॥ ` 

तस्योत्प्तिपरौत्ताख्ल्यादि यथा,-- 

“उचमि परौत्तां रब्ानां बलो नामासरोम्म- 
वत्। 

इन्द्राद्या निल्नितास्तेन नि्जैतु' तैन शक्यते ॥” 
इत्यपक्रभ्य । 
< महाप्रभावं विवुधैवंसाइचसुदाहतम् । 
वच्यून्ा परौ चेयं ततोग्खाभिः; प्रकौत्तेयति ॥ 

तस्यास्थिलेशो निपपात येषु 

भुवः प्रदेशेषु कथखिदेव । 
वज्राणि वच्ायुधनिल्निं गौोषो- 
भवन्ति नानाक्लतिमन्ति तेषु ॥ 

डेममातङ्गसौराष्ाः पौरडकालिङ्गकोषलाः 
वेखातटा; ससौवीरा वचस्या्टाविहाकराः 
अतान्ना हिमशलजाच्च शशिभा वैखा- 

तटौवाः स्ताः 

सौवीरे तुषितानमेघसट गास्ताख्नाख सौरा- 
जाः । 

कालिङ्गा; कनकावदातरुचिरा; पौतप्रभाः 
कोषले 

श्यामाः पुष्डभवा मतङ्गविषये नाव्यन्तपौत- 
प्रभा; ॥ 

अद्ध" लघु वंतश्च गुणवत् पार्य सम्यक् 
समं 

रेखाजिन्दकलङ्काकपदकचरासादिभिबेजिंतम् । 
लोएस्मिन् परमाशमाचमपि यत् वचं कल्तिद् 

इश्यते 

तद्छिन् देवखमाश्रयो दयवितथस्तोच्तछाग्रधारं 

यदि \ 

वषु वणेयुक्ा देवानामपि परिग्रहः प्रोक्तः । 
वरेभ्यच्च विभागः कार्यों व्ाश्रयाद्व॥ 
इरितखितपौतपिङ्गश्यामाताच्नाः खभावतो 

रुचिराः) 

इरिवरुणग्रक्रदतवदहपिद्टपतिमर्तां खका 
वर्णा; ॥ 

विप्रस्य श्रद्धकुसुदस्फटिकावदातः 
स्यात् चच्चियस्य श्रश्रवभ्रविलोचनाभः 

वैश्यस्य कान्तकद्लोदलस्निकाश्ः 
अूद्रस्य घौतकरवालसमानदौपिः 

दौ वच्वर्गौ एथिवौपतौनां 
सद्धि प्रतिष्टौ नतु खाव्जन्यौ। 
य; स्याव्नवाविडमभङ्गश्येणे 

योवा इरिद्रारससन्निकाशः॥ 

ईश्रचात् खव्यवर्णानां गुखवत् साव्वेवयिंकम् । 
कामतो धारयेद्राजा न तन्योढ्न्यत् कथञ्चन ॥ 

 अध्ररोत्तरटत्ता हि याटक् स्याद्रगेखङ्रः । 
ततः केटतरो बद्धौ वर्णानां सङ्करो मतः॥ 

क, 63 
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वज्ज 
नच मागेविभागमाच्ररत्ता 
विदुषा वडधपरिग्रह्ो विधेयः । 
गुणवद् गुणसम्यदां विभूति- 

विपरीतो यसनोदयस्य हेतुः ॥ 

खुकमपि यस्य शटङ्ग 

विदलितमवलोक्यते विश्रौणे वा। 
शुणवदपि तन्न धाय 
वचं श्रयो भिभेवने ॥ 
स्फटिताभिविग्नौणश्टङ्गदेशं 
मलब; एषते रुपेतमध्यम् | 

नदि वजुष्टलोए़ति वजुमाश 

भ्रियमन्याश्रयलालसां न कुात् ॥ 
यस्यैकदेशः चतजावभासो 
यद्वा भवेल्लो हितवणे चिम् । 
न तन्न ङुथाद्वियमाशमागु 

स्च्छन्दन्ट्योरपि जोवितान्तम् ॥ 

कोचः पावनि धाराश्च षडष्टौ ह्ाद्रति च। 
उनतुङ्गसमतौच्छाया वजुस्याकरजा गुखाः ॥ 

षटकोटिश्चुहभमलं स्फटलोच्छाधारं 
वर्णान्वितं लघु सुपाेमपेतदोषम् । 
इन््रायुधांशुविदतिच्छुरितान्तरौच- 
मेवंविधं भुवि भवैत् सुलभं न वजम् ॥ 
तौच्छरं विमलमपेतसव्दोषं 

धत्ते यः प्रयततनुः; सदेव वजम् । 
ठदह्धिस्त प्रतिदिनमेति यावदायुः 

श्रोखम्यतसुतधनधान्यगोपमू नाम् ॥ 
यालवङ्िविषयाघ्रतस्कराच्वुभयानि च । 

दूरात्तस्य निव्तैन्ते कम्मारयाय्येणानि च ॥ 
चयदि वजमपेतस्दोषं 

विश्यात्तरलविंप्रतिं गुरुत्वे । 

मणिशास्त्रविदो वदन्ति तस्य 

दिगुणं रूपकलच् ण्मय खल्यम् ॥ , 

चिभागद्ौनाहतदद्वोषं 
चयोदशं चिंशरदतोग्हंभागाः। 
अग्ौतिभागोग्य शतांशभागः ` 

सद्खभागोम्ल्यसमानयोमः ॥ 

यत्तर्लेददश्रभिः कतस्य 

बजुस्य ल्यं प्रमं प्रदिष्टम् । 

इज्यां क्रमाद्वानिसुपाग्तस्य 

वेकावसानस्य विनिखयोग्यम् ॥ 

न चापि तरडसेरेव वजाणां घारणक्रभः। 
अष्टाभिः सषेपेग1रस्तणलं परि कश्ययेत् ॥ 

यत्त सत्चगुणे्ैक्तं वज तरति वारिि। 
रनवे समस्तणपि तस्य धारणमिष्यते | 

अनेनापि हि दोषेण लच्यालच्यण दूषितम् । 
खश्ल्दयात् दश्रमं भागं वच्चं लभति मानवः ॥ 
प्रकटानेकदोषस्य खल्यस्य मदहतोभ्पिवा। 

स्वण्टर्य ! चछतश्रो भागौ वचस्य न विधौयते ॥ 

स्यष्टदोषमलङ्कारे वज यद्यपि ठश्यते। 

रत्नानां परिकम्भाय ल्यं तस्य भवेल्लघु ॥ 
प्रथमं गुखसम्यदाभ्यपेतं 

प्रतिबह्वं सुपेति वच दोषम् । 

 } 

वेज 

चअलमाभरयेन तस्य राज्ञो 

गुर्धोनोपपि मणिन भूषणाय ॥ 
नायै बज॒मधाय्ये गुखदपि सतप्रति- 

मिच्छन्त्धा । 

अन्यतर दौधेचिध्पिटदखाद्गुरविसक्ताच ॥ 
अथसा पुष्यरारोणख तथा गोमेदकेन च । 

बेट्स्फटिकाभ्याञ्च काचच्चापि एथग्विधः॥ 

प्रलिरूपाणि कुन्ति वजस्य कुग्रला जनाः, 

परत्ना तेषु कया विदद्धिः खपरौत्तकेः 

्तारोक्ेखनश्ालाभिसतषां कार्ये परौच्तयाम् । 

एथियां यानि रन्नानिये चान्यं लोदधातवः 

सर्व्वाणि विलिखेदज' तच्च तेने विलिख्यते \ 

गुरुता स्वरत्नानां गौरवाधारकारणम् । 
वज तान्वेपरौ्येन रयः परिचच्तते॥ 

जातिरजातिं विलिखन्ति वजकुरुविन्दाः। 

देवच विलिखति नान्येन लिख्यते वजम् । 

वजाणि मुक्ता मण्योये तच केचन जातयः) 

न तेषां प्रतिबद्धानां भा भवव्यदंगामिनौ ४ 

तिथकत्ततत्वात् केषाञ्वित् कथञ्िदटूयदि 
श्यते । 

तिगालिष्यमानानां सा पार््ष्वपि इन्यते॥ 
यद्यपि वि्रौशेकोटिः 

सजिन्दरेखान्वितो विवर्णो बा 

तदपि धनधान्यपत्चान् 

करोति सेन््रायुधो वजः. । 
खौदामिनौविस्छुरिताभिरामं 
राला यथोक्तं कुलिशं दधानः । 
परराक्रमाक्रान्तपरप्रतापः 

समस्तसामन्तुवं सुनक्ति॥ 
इति गारुडे ६5 अध्यायः ॥ 

वचाय बेदिकपथ्ायो यथा । दिदयुत् ९ नेमि; २ 

हेति; नमः 8 पविः ५ खकः ठकः ७ वघ: = 

वजुः £ अकं; १० कुत्सः ११ कुलिशः १२ तुजः 

१३ तिग्मम् १8 मेनि: १५ खधिति; १६ सायकः 

१७ परशुः १८ । इयष्टादश्र बज॒नामानि । इति 

वैदनिघण्टौ । २।२०॥ 

वचं, क्ती, (वज गतौ +ऋञेन्रेति रन् ।) 

बालकः;। धातौ । इति बेदिनौ। रे, € ४ 

काञ्जिकम् । इतिं धरणि; । वच्पुष्यम् । इति 

शरन्दरन्नावलौ ॥ लौविशेषः । ख च बहुविधो 
यथा! नौलपिखडम् ९ अरणाभम् २ मोरकम् ३ 

नागकेशरम् & तिन्तिराङ्गम् ५ खणेवच्यम् ६ 

दरवालवच्म् ७ शभ्रोण्वचम् < रोहयो 

काङ्ोलम् १० यन्थिव्कम् ११ मदनास्यम् १२. 

इ्यादि। तेषां नामानुरूपं चिद्धम्। इति 

पुराणम् ॥ व्यभरविश्रेषः। तस्योतपत्तादि 

यचा.- 

«पुरा वधाय उचस्य बच्िणा वचसद्तम् । 

विस्फपलिङ्गास्तत्तस्य गगने परिसपिताः 

तै निपेतुषैनध्वानाच्छछिखरेषु महौग्टताम् । 
वेभ्य ख्व समुत्पन्नं वत्तहिरिषु चाभरकम् ॥ 

तदू षं वच जातत्वाद्थरमभर वोद्धवात् । 
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मगनात् च्खलितं यसात गगनश्च ततो मतम् ॥ 

पिनाकं ददर नागं वज्ञति चतुविधम्। 

व्रचश्तु व्चवतु तिष्ठेत् तत्रासौ विज्ञतिं ब्रजेत् ॥ | 
स्ाश्चंघु वर व अाधिबाड़क्वग्द्युद्त् ॥ 

षति भावप्रकाशः ॥ 

वचः, पु, (वज्+रन्।) कौोकिलान्तठचचः।| 
 वञ्चकपालो, [न् | प, ( बचकपालोगस्यास्तति। 

उत्तः। दति भावप्रकाशः गरीक्लण्यप्रपौचः । | 
्लकुशः। इति राज्रनिर्घण्टः॥ सैहृर- 

यया,-- 

५अनिरुडात सुभद्रायां बो नामन्ृपोप्भवत्। 
प्रतिबाहर्वचसुतश्चारुस्तस्य सुतोएमवत् ॥» 

इति गारुड ९४४ अध्यायः ॥ 
अपिच) 

प्रदुखर आसोत् प्रथमः परिवद् किणौ सुतः । 
स रुक्िणो इदितरसुपयेमे मारय: ॥ 
तस्यां ततोएनिरुढोग्भूत्रागायुतवलान्वितः । 
स चापि रुक्मिणः पौती दौह्दिचो जणडेततः। 
वचस्तस्यामभ्टूयस्तु मौघलाद्वश्नोधितः। 

` प्रतिवाहूरभ्रूत्समात् सुताहस्तस्य चात्मजः ॥* 
इति श्रीभागवते १० स्कन्पं ६० अध्यायः + #॥ 

( विश्ठामिच्युच्मेदः। षया, महाभारते ।१३। 

४।५१;५६। 

"उलगुजक्रश्च भगवान् मालवश्च मह्ावरृधिः। 

सचिव जस्तथाष्यातः सालङ्कायन र्व च॥ 
५विश्वामित्राह्मजाः सव्वं सुनयो व्रह्यवादिनः॥*) 
विष्कम्भादिसप्रविश्रतिवौगान्तगंतपच्चद्ग्रयोगः। 
नस्याद्यनवदर्डा वन्नेनोया यथया,-- 
“^ त्यजादौ पच्च इच्कम्मे सप्र गृले च नाड़्काः। 
मण्ड याघातयो; घट् च नव हपेव वयोः ॥ 
येशसिद्यतिपातौ च समस्तौ परि बच्ययेत् । 
गोषा ययाचेनामानो योगा; कार्ययु ग्रोभनाः॥ 

इति ज्योनिस्तच्वम् ॥ 
च्यत्र जातफलं यथा.- 

^“गुसी गुणङ्ञो वलवान महौजाः 
सद्रन्नवस्त्नरादिपरौत्तकः स्यात् 

वञ्ाभिधाने यदि चेत् प्रनो 
वरचोपमः स्पाद्धिपुकाभिनीनाम् ॥* 

श्वि कोष्टौप्रदौपर;॥ 
वचकं, क्री, (व +संज्ञायां कन्) वचत्नारम्। 

इति राजनिधर्ट; ॥ (वथा, सुञुते चिक्िह्छिन- 
स्याने ६ अध्याये, तैलं बच्कमभ्यद्गार्य॥) 
सखब्तोभद्रचक्रान्तगेतदयभोग्यनचचात् चया- 
विंश्रनत्त्राह्मक उपह: । वथा, 

“छभात् पश्चमं धिद्य जवं विदुच्मृखा- 
भिधम्। 

. गन्यञ्चाषटमगं प्रोक्तं सन्निपातं चतुद श्यम् ॥ 
कतुमष्ादणं प्रोक्तमुल्का स्यादेकविंश्रति;। 

ह्ाविश्रतितमं कम्पं चयोषिशख व्कम्। 
. निति चतुिश्रसुक्ता अष्टावुपस्रहाः ॥* 

षति न्योतिस्तच्छम् ॥ 
वचकङ्टः, पु, ( वचः कङ्कटो टैदावरणमस्य ।) 

इनूमान् ।, इति हेमचन्द्र; । ६ । ३७० ॥ 

प्५० 

वञ्वटी 
वच्चकरटकः, प, ( वज्रस्य कण्टकमिव तदार- 

कत्वात्) ख हौवृच्तः। इति जटाधरः ॥ कोकि- 

लात्तवरचः। इति राजनिधेंर्ट; ॥ 
| वञ्चकन्दः, पु, (वाकार कन्दोपस््र।) वचकणेः। 

इति रनेमाला ॥ सकरकन्द् अलु इति 

भाषा॥ 

इ्नि;ः।) बुद्धवि्रष;। तत्प्रायः । हेर; २ 

हेरुकः ३ चक्रसम्बरः 2 देवः ५ निशुम्भौश्रः ६ 
श्शिगेखरः ७ वचटौकः८<८। इति हेमचन्रः 

वज्चकालिका, स्त्रो, ( वच्ोपद्च्चिता कालिका।) 
मायादेवौ। इति हेमचन्द्रः ॥ 

वच्केतुः, पु, ( वचं केतुखिहूमस्य ।) नरकराजः। 
वया,-- 

“गते वशि नरकः शीघ्रं विखयसंबुतः 1” 
द्व्युपक्रम्य ॥ 

^इति वासौन्मतिरूस्य वच्कंतौस्तदा चला । 
दून प्राहिणोत् यत्तं वाणस्य नगरं प्रति ॥* 

इति कालिकापुराणे ३८ ध्यायः ॥ 

वचत्तार, क्तो, ( वच्संज्ञकं ्षारमिति।) चार- 
विगरषः। ततृपग्ायः। वकम् २ ततार 

ग्रष्टम् ३ पिदारकम् 8 सारः ५ चन्दनारः ६ 
धुमोत्यम् 9 धूमजाङ्गकम् ६। अस्य गुणाः। 

च्यथयुात्वम् । तौच्छछत्वम् । श्वारत्वम् । रेचन- 

त्वम् । गुल्मोदरासिविषटम्भश्रमप्रशमनत्वम् । 
खरत्व्च । इति राजनिवेग्टः॥ (मच्च गयोपध- 
विज्रेषः। वद्वा, 

^खासुद्धं सेन्ववं काचं ववचार सुवच्चैलम् । 
टङ्गणं सब्निका चचार तुल्य सत्र विचण्येत् ॥ 

च्यकत्तीरः सदौ चरोरातपे भावयेत् चाहम् । 

तन लिप्राकपनच्नच्च रुद्धा चान्तः पटे पचेत् ॥ 

तत् चार् चूणयेत् परश्चात् ्रप्रषरच्त्िफलारजः 

जोरक रजनो बद्धं नवभागं समं समम्॥ 

च्ाराहमेवं सच्च रकौजद्य प्रयोजयेत् । 
वचक्तार्मिदं सिहं खयं प्रोक्तं पिनाकिना ॥ 

सर्वोदरेषु गु्छषु श्रलदोधेषु योजयेत् । 
व्मिमान्यएष्८जं) प भव्छं निष्कडयं इयम् ॥ 
बाताधिक्तं जलं कोष्णं एतं व! यैक हतम् । 
कप गोरूचसंयुक्तमारनालं जदोष १४ 

इति बद्यकरसेन्द्रसारसं ये शो हाधिकारे ५४१) 
वच चमा, [न्] पु, ( वबन् दुर्भदयं चम यस्य । ) 

खड्ग) । गष्डकम् । इति राबनिषेश्टः ॥ 
व्च जत्, पर, (दच्रं जवति तस्याघातसइनेनेति । 

जि+ किप् । “ङस्य पिति छंति तुक्।” ६ । 

१। ७६ इति तुमागमञ्च।) गरुड; । इति 

खेमचन््रः। २ १४५॥ 
वच्ज्वाला, स्र ( वल्य ज्वाला।) वच्च; 

इति हलायुधः ॥ ( यथा, माद्धे। १२९ । १४। 
व्ज्वालान्तरमयः श्राद््मनश्वान्तरालकछत् ॥*) 

वच्रटोकः, पु, ( वेग वचकपाङेन टौकते प्रका- 

प्रते इति, टौक~+ कः) वच्कपालो नामक- 

` बड़; । इति चिकाखग्रुषः ॥ 

वञ्जपा 

वतुः, प, ( वज' वजतुच्धं कटिननतुष्डं यस । ) 
गरुडः । गयेश्रः। इति च्िकाखश्नोघः॥ ग्धः । 

मश्कः। इति राजनिघंश्ट; ॥ ( दचतु खधरे, 
चि। यथा, भागवते। ५।२६।३५॥। 

 भ्यख्िहवा अतिधयौनभ्यागतान् वा सहपति- 

रसक्दुपगतमन्युदिध्न्तुरिव पापेन अन्तुषा 
निरौत्तते तस्य चापि निरये पापटर्रचिणीो 

बजतुणडा एधकङ्ककाकवटादयः प्रसद्ोरुवला- 
ुतृपाटवन्ति॥) 

॥ | वचट्न्तः, पु, ( वच्जमिव कठिना दन्ता यस्य) 

शूकरः । सषिकः। इति शब्दमाला ॥ 

व्दशनः, प, ( व्भिव कठिनं दश्रनमस्य।) 

भ्दधिकः। दति हेमचन्द्रः । ४।३६६॥ 

वज्ज, पु, ( वच्चवारको इः ) खु दौर । इव्य- 
मरः ॥ 

वज्रदम पू, ( वच्चवारको इमः। ) खदोटत्तः। 

षति शब्दरत्नावली ॥ ( तथास्य पायः । 
^सेइग्डः सिं तुर; स्यादौ व्टमोभ्पि च। 

सधासमन्तदुग्धा च चकच्ियां स्यात् खो 

गुडा ॥* 
इति भाषप्रकाशस्य पूञ्चखच्डे प्रथमे भागे \) 

वच्धरः पु, ( धरतौति। +अच् । वचस्य 
धरः। ) इन्द्रः। इति इलायुधः ॥ (यथा, महा- 

भारते। ३।९१३।२३। 

“रुन्धतो दा सुभगा वशिष्ट 

लोपासुद्रा वापि वथा छगस्त्यम् । $ 
मलस्य वा द्मयन्तौ वचाशरूट् 

यथा शचौ वच्चध्ररस्य चेव ॥* ) 
जिनविशरेषः। इति चिकाण्डश्चष;॥ ( वल्ला- 

पुराधिपतिराजविश्नषः। यथा, राजतरङ्गि- 

ण्याम् । ८।५४०॥ 
"उपरागे नवे सव्जे पाञनतौयाच्यो वृषाः) 

चाम्पेयो जासटो वचधरो वल्लापुराधिपः ॥* } 
व्जनिर्वोषः, प, (वचस्य निर्घोष; ।) वचजनित- 

्रब्द्ः;। इति इलायुधः ॥ 

वच निष्येषः, पै, ( वच! निष्येषः; सं घ्ेध्वनिः ।) 
वजनिर्घोषः; । तत्पायः ¦ स्फजेधः २। इत्य 

मर; १९ । ३ । १०॥ “हं वजननितश्रन्द । 
चअन्योन्यसंघट्नात् भसं साख्िमेषखं वजसिव 

ब्चं तस्य साटोपध्वनौ इयमिति केषित् ॥ 
डो स्फव्नों वजनिष्येषे। निष्पेषः संघट्ध्वनिः । 
वअशन्याधात इव्येके। निष्यषञ्चयेनं साटोप- 
ध्वनिश्च दतु ध्वनिरभिप्रतः। श्रुत्वा वि्फ् 

जेय॒प्रस्यं निनादं प्ररिदेविनौति भट्धिः। दितो 

भयुरिति अथु; निपालनान् दौषः । स्मरने- 
रुरिति दौर्घाये परत्रम् । केचित्त दौरे 
नेच्छन्ति। केचिद्धिभाषया दौषेमिच्छन्ति। 
वजस्यर निष्येषो वजुनिष्येषः धौ पिष वेने 
घन् । निष्यषो हिखद्न्यः 1 दति भरतः 

वजपाणः, पै, ( वचं पाणौ थस्य । ) इन्द्रः । इति 
चिकारश्रोषः॥ ( यथा, महाभारते ।६।१६1७। 
रुष यूहामितै यदं राजसत्तम दुच्नयम् । 

(६. ध 

"9. 

„ 

नी 



वज्जाभः 

च्चलं नाम वज्रस्य विदितं वज्चपाणिना 1 

व्राह्मणः । यथा, महाभारते! \ ¦ १७१। १५१} 

«“बजपाणिन्राद्चणः स्यात् च्तन्चं वजरथं स्छतम्। 

वैश्या पै दानवनाख्च कम्मदजा यवीयसः; 1 *) 
वजुपुष्यं, ङ्गे, ( वज॒मिव पुष्यम् । ) तिलपुष्यम् । 

इद्यमर;। २।४।७६॥ 

बजपृष्या, स्त्रे, (वजमिव पुष्यं यस्याः ।) शतपुष्या। 

इति राजनिक्वरट्ः 

जवौजकः, पु, ( बज्चमिव कठिनं बौजमस्य। 
कप । ) लताकरन्नः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

वजष्टल्ती, स्त्रो, ( वजभिष कठिनं सूलं यस्या; 

डौष् । ) माषौ । इति राजनिषेरटः 
( विवरणमस्या मासपर्णौ शब्दे ज्ञातयम् ॥ ) 

वज॒रथः, पु, (वच मिंव रथो यस्य ।) चरवः दति 

पुराणम् ॥ ( यथा, महाभारते ।१।१७२।५१। 

वच पराजित्रासणः स्यात् चन्तं वजरं 
च्छतम् ॥*) 

वच्रदः, पु, ( वजुमिव रदोभस्य।) शूकरः । 
इति चिकाणडग्रोष; ॥ वजतुच्यदन्तञ्च ॥ ` 

बजवद्लौ, स्तरो, ( वमिव कठिना वल्लौ!) अस्थि 

सद्धारलता। इति हारावली ।॥ 

बच्वाराद्यी, स्तौ, मायादेवौ। तत्मायः। 

मारौतच्तौ २चिसुखा ३ वच्कालिका४ विकटा ५ 
गरौ € पोचिरया 9। इति चिकाणरोघः॥ 

वचटठच्चः, पु, ( वच्निवारको उच्त;। ) सेह्ण- 

उचः! इति राजनिषंणट; ॥ ( तथास्यान्य 
यथायो यथा, वेद्यकरन्रमालायाम् । 
“चुो्तक् च महाटचो वचटचः सधा- 

। गुडा ॥*) 

वच्रश्रल्यः; पु, ( वचमिव कठिनं शल्यं गाच- 

लोमग्रलाका यस्य) शल्धकनामा जन्तुः । 

इति राजनिघं रट; ॥ 
वचश्टहला, स्तौ, ( वच्वत् ्टद्वलं यस्या; । ) 

विद्यादेवौ । इति हेमचन्द्रः । २। १५३ ॥ 

वच्य, पु, ( अतिसारवत््नात् वच्मिव तेजखि- 

त्वात् खग्य इवच ।) वुहविश्रोषः; इति 

चिकाणशरेषः॥ 

वचया, स्त्ली, ( वजति गच्छतौति। वज गतौ + 
` +ऋखयनद्रोति 1” उखणा०२।२८। इति रक। 

टाप्!) सरदहौटत्तः। गुडच्चौ। इति मेदिनीे। 

रे, ८१ ॥ दुर्गा । यथा, 
` “वच्राङ्कशकरौ देवौ वचा तेनोपगौयते ॥* 

-. इति दैवोपुराणे ४५ अध्यायः ।॥ 

वाङ्गः, पु, ( वच्चमिव अङ्गं यस्य । ) सपः । एति 
राजनिधैषटः ॥ वक्राङ्ग इति वा पाठः । वच्- 
तुल्याङ्ग युक्त, चि ॥ 

वाङ्गौ, स्तौ, ( वमिव अङ्गं यस्याः । डौष् । } 
गवेधुका। दति शन्दचन्दरिका॥ अस्थि- 

संहारौ। इति भावप्रकाश; ॥ 
बच्वाभः, पु, ( वचश इौरकस्य अभा दव अभा 

 यस्य। ) दुग्धपाघाणः। इति राजनिधैश्ट; ॥ 
इौरकतुलादोप्रिमति, चि ॥ 

वच्चयः, 

२५९१ 
वञ्चितः 

वच्ाण्निः, पु, वम् । इति चिक्राणडपोधः ॥ 

वच्रास्थिष्टश्लःा, स्तो, कोकिला च्टचः। 

राजनिधंणटः ॥ 
वच्चो, [न् ] पु, ( वजोभख्यस्येति। वच्च +-^यत 

इनिठनौ । ५।२।११५। इति इनिः! ) 
इन्द्रः | इव्यमरः। ९। १। ४५॥ (वधा, 

र्षु; | ६।२४। 

“यमकुषैरजनेश्वरवच्िणां 

समधुरं मधुरख्ितविक्रमम् ॥*) 

बुद्धः । इति मेदिनौ। नै, १२६॥ 

द्रति 

( बच्- 

विशिष्टे, चि । वधा, महाभारते । १३।१४। 

२८१ । 
`: ¢पिनाकिनं विणं तोच्छदंदु 

श्ुभाङ्दं यालयन्नोपवौतम् ॥ ) 

वचौ, स्तौ. ( वज + रक् । गौरादिलवात् डौष् |) 
क्ौभेदः। दति मेदिनो । रे,८९ ॥ (तयास्या; 
प्रथायः। 

“सेषः सिं दतुण; स्यादौ वचदमोप्पि 
8 

सुधासमन्तदुग्धा च सलक स्त्रियां स्यात् खद्धो 

गुडा ॥” 
दति भावप्रकाशस्य पूव्वखर् प्रथमे भागे ॥ ) 

 वष्ठकः, पु, . ( वञ्चयते प्रतारयतौति। वश्च + 
णिच्च + खुल् । ) इटगालः। इन्यमरः ॥ ड- 
ब्ुः.। इति मेदिनी । के, १५४ ॥ 

वद्धकः;, चि; ( वञ्चयते इति। वञ्+णिच् ~+ 

शल् । ) खलः ¦ ध्तैः। दति भेदिनौ। के, 
१५४ ॥ ( यथा, कलाविलासे। १।३६ 1 

^ पुच् वञ्चकानां खकलकलाद्ृदयसार- 

मतिङ्घटिलम्। 

ज्ञाते भवन्ति यसिन् च्तणरुचिचप्रलाः ध्ियो- 
प्प्यचलाः ॥” } 

प, (वञ्चति प्रतारयतौति। वच्च+ 

“श्रौड्ग्रपोति।” उणा० ३। १६३। इति 

अथः।) धूततैः। शृदयणादिकोध्ः॥ वञ्चना । 

कोकिल;। इति सं चिप्रसारौणादिठत्ति, ॥ 

वच्चनं कलौ, (वच्च+भावैच्युट् !) प्रतारणम् । 

इति हेमचन्दरः।२। ४३॥ तस्य गोपनौय- 

त्वम् । यथा,-- 

^“वञ्चनच्धापमानच्ं मतिमान्न प्रकाशयेत् ॥” 

इति चाणक्यसंग्रहः 

वख्वना, स्त, (वख + णच् +युच~+टाप् । ) 

तारण । यथा, 

«ते कान्तं सुनयो दिथा; प्रच्य रदेमवतं पुरम् । 
स्वग{भिसन्वि सुतं वञ्चनामिव मेनिरे ॥* 

इति कुमारसम्भवे । ९। 8० ॥ 
वसितः, चि, ( वश्वते सोति) वच्च +िच्+ 

क्तः।) वश्चनाविशिष्टः। प्रतारित;। ` तत्- 

प्रावयः। विप्रलब्धः; २। इति हेमचन्रः। 

९। १०६ ॥ ( यथ, कुमारे। ४।१०) 

विधिना जन रुष व्ित- 

ख्वद्धौनं खलु देद्िनां सुखम् 1” ) 

वट 

वकः, चि, ( वति प्रतारयतोति। पच~ 

उकम् ।) प्रतारणण्ीलः ततपणायः 1 धरः र 
वचखक; ३) इति शब्दरन्नावलौ॥ 

वश्य, चि, (वन्च् + रयत् । “वष्धगलौ ।* ७1 ३। 
६३.। इति कुत्वं न।) गमनौयम् । दति गटय- 

बन् चध्ातो; कम्मणि ष्यगप्र्ययेन निष्यन्नम् । 
ति सग्धदोधयाकरणम् ॥ 

बञ्चलः. पु, ( वज्ञतीति । वज गतौ + वाइलकान् । 
उलच् मुमृत्त) तिजिशछत्तः। ( त्यास्य 

पर्यायः । 

“तिनिश्यः स्यन्दनो नेमौ रथदुज्ललस्तथा }/ 

इति भावप्रकाश्स्य पूञ्चखर् प्रथते भागे ॥ ) 
चअश्ोकडत्तः। श्व्यमरः;।! २। 8) २७॥ 

स्थलप्रद्मटक्तः। इति शब्दरत्रावलौ॥ पत्त 
विश्रेषः। इति हलायुधः ॥ वेतसटत्तः। इलि 

मेदिनौ। ले. ९२६ ॥ (अस्य पर्ायो यथा,- 

^वेतसो नन्त्रकः प्रोक्तो वानरो वक्ललस्तथा । 
चअशरपुष्यञ्च विदुलो ह्यय शौलख क त्सितः ।" 

इति भावप्रकाश्ः॥ 

यथया च रामावशे। ६। 81 ७६ । 

^चिरत्विल्वा मधकाश्च उद्नला उङकुलासधा ॥) 

वज्ललहमः; पु, ( वङ्जलो इमः । ) ̀  अश्रोकश्न्तः । ` 
इति राजनिधेरटः; ॥ ( वेतसट्त्तादिरपि तदेष 

वञ्जलग्रन्ददशनात् \) 

बञ्चलप्रियः, घु, ( बज्जलस्य प्रियः । बञ्नलः परिय 

खलति कम्मधारयो वा। ) वैनसटन्त; | यथा 
^“विड्लो वेतसः शतो बानौरो वञ्मलप्रियः । 

॥ द्रति रन्नमाला। 

वदङ्कला, खौ, ( रञ्जल+ टाप् । ) वड्दुग्धा गौः । 
` इति हेमचन्रः। £ ३३५ ॥ ( नदौविशेषः। 

यथा, माल्ये । ११३ । २६। 

५गोदावरो भौमरयौ लष्यद्ेणी च वज्नुला । 

तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा बाद्याकावैरौ चैवतु 

दच्िणापथनदयस्ता; सद्यपाद्ाद्भिनिःख्ता; ॥") 

वट, वैष्े। इति कविकल्पदुम: ४ ( भ्वा०-पर्०- 
सक०-सेट् । ) वटति दत्तं लताः। इति दुर्गा- 

दासः॥ 
वट, इ स्तेये । सौत्रधातुरयम् । इति कविकल्प- 

इमः; + (्वा०-पर्०-खक०-सेट् । इदित् ।) ड् 

वण्टकः; । इति दुर्गादासः ॥ 
वट, इ किं वण्टने। इति कविकण्यदुमः ॥ (चुरा०- 

पच्च भ्वा०-पर०-सक०-रेष्ट। ) वयटनं 

विभागः। इ, वण्टयते। कि, वण्टयति वत्टति । 

वण्टन्ति हाटकं वस्सात् प्राप्य विप्रा; परस्यरम। 
इति इलायुधः । अयं तुरादौ कैशित्र पञ्चते | 
इति गे खिंहादयः। इति दुर्गादासः ॥ 

वट, तक वेष्टं। भागे। इति कविकल्पटमः॥ 
( अदन्तचुरा०-प्रर०-सक०-सेट् । }) वटयति। 

इति दुर्गादाखः ॥ 
वट, म उक्तौ। इति कविकल्पदुम; ॥. ( भ्वा०- 

परर०-सक०-सेट् । ) म, बटवति। इलि दुग- 

दास; ॥ 



वटः 

चट, पै, (वटति वैश्यति खलेन इक्तान्तरमिति ।) | 
वट + पचाद्यच् ।) ठचविश्नेषः। वड्गाद्छ 
द्रति भाषा। तत्पर्यायः । न्धयोधः२ वड 
प्रात ३ ) इद्यमरः;।२।४।३२)॥ ठच्तेनायः;४ 

यमाप्रियः५। इति शब्दरन्नावली ॥. रक्त- 
फलः < ष्टङ्गौ 9 कम्मजः < धरुवः ६ च्तौरौ १० 
वैउणापासः ११ भाष्डौरः१२। इति जटा- 
श्वर; ॥ जटालः १३ रोहिणः १४ अवरोहो१५ 

विटपो १६ सछन्धरङः १० मण्डलो १८ महा- 
च्छायः १६ च्टङ्खौ २० यत्तावासः २१ यच्चतरः 

२२ पाद्रोहइणः २३ नौलः; २४ श्िफारुड; २५ 
उक्कपाद; २६ वनद्यति; २७ । अस्य गुणाः । 
कषायत्वम् । सधुर्त्वम् । श्चिशिरत्वम् । कफ- 

पित्तच्चरदादटषाम्ोोडव्रण्थ्ोफनाश्रितख् । 
इति राजनिर्घण्टः ॥ अपि च। 
५वट; श्रौतो गुरुप! कफपित्तत्रणापः । 
वर्यो विखपेद्ाइत्न; कषायो योनिदोषड्धत् ॥ 

इति भावप्रकाशः । # ॥ 
स च रुद्रख्रूपः। यया, 

ऋषय ऊचुः। 
«कथं त्याश्वत्यवटौ मोव्राक्णसमौ कतौ । 
सजंभ्योएपि तरुभ्यस्तौ कथं पूच्यतमौ कतौ ॥ 

खत उवाच। 
अश्वल्यरूपो भगवान् विव्णरेव न संश्रयः 
रूदरूपो बटस्तह्रत् पलाशो ब्रह्मरू्पष्टक ॥ 

द।नस्पगशसेवासुते क पापहरा; स्ताः 

इःखापह्वयाधिदु टानां विनाश्कारिणौ धुवम् ॥* 
इति पाद्मोत्तरखच्ड १६० अध्यायः ॥ 

च्यन्यत् पलाशशनब्दे द्रश्यम् ॥*॥ कपटः । इति 
मेदिनौ। ठे,२४॥ कडि इति भाषा ॥ गोलः। 
भच्यम् ¦ वड़ा इति भाषा। खाम्बम् । इति 
हेमचन्द्रः ॥ #॥ क्तौ, व्रजमडलाभ्यन्तरौणवद- 
खुंदकपोङ््वनानि यथा अषां षट्- 
खाङ्गवबनानासभ्यन्तरे खङ्कतवटाद्या वसनाया- 

ऋतुरश्मतिक्रोशरमर््यादान्तरे दईचिणोत्तरतटयोः 

सोडग्रवनानि। पाद्य 
“सङतवटमादौतु भाखटोरास्यं वटं इयम् । 
याउकाख्यं ट्तोवख् वटं इटङ्गारसंन्नकम् ॥ 

तू वंश्िवटं ष्ठ" पञ्चमं श्रोवटञ्च षट् । 
सप्रमञ्च जटाजटं कामाखवटमदटकम् ॥ 
मनोभ्येवटकं नाम नवमं परिकौर्तितम्। 

अश्ावटं महाश्रङ' दश्रमं शुभदायकम् ॥ 
अश्रोकाखंप वटं अष्ठमेकादशसुदा हतम् । 
नाम केलिवटं अष्टं इदं परिकोितम् ॥ 

नाम अद्यदटष्योव चयोद्यमथंन्ञकम् । 
नाम स्रवद अष्टं चतुद शसुदातन् ॥ 

नो धरास््यं उटं स्यतं प्रष्धदश्ररुमीौरितम्। 

र {उतराम्यं वटं द्रष्टं संख्यषोडशनिभ्नितम् ॥” 
दलि व्रजमरणडलान्तरे पोड्श्वटानि। इति 

न7रायखमभड्ङंतत्रभ क्तििलासः; ॥ #॥ 

दडः. चि, (वटतौति ! वट् +अच् ।) गुण; । इति 

भेदिनौ। ठे, २४॥ वेट इति भाषा। 

१५२ 

वटकः 

वटकः, पु, (वट खव । स्वार्थे कन्!) पिष्टक 
विद्रष;। दद्यमरभरतौ ॥ वड़ा इति भाषा। 
चस्य गुणौ । विद्!डित्वम् । ठष्णाकारित्वष् । 
इति राजवल्लभः; ॥ अपिच । 

“माषाणां पिथिकां युक्तां लवखद्कदिङ्गभिः 
छत्वा विदध्याइटकां स्तां सतलेषु पचे च्छ नः 

विशुष्का वटका बल्या दण वौयवद्धनाः 
वातामयद्हरा रुच्या विशेषाद् दतापदह्ाः ॥ 

विवन्धभेदिन; शष्रकारिणोपव्यमिपूजिताः। 
संचरये निचिपेततकरे ष्टं जौरकटद् च ॥ 
लवणं तच वटकान् सकल!नपि मच्नयेत् । 

शक्रलस्तत्र वटको वलछंदू रोचनो गुरुः ॥ 

बन्धलद्धिराद्ौ च छष्मलः पवनापहः । 
राज्यक्तयातिरोतिन्या पाचन्धा तांस्तु भच्येत्॥ 

सत्कार वथा । 

कदलसुमनमाषन्तोदषल्यौरिश्रस- 

म्भरिचसुघनदुम्पैः खचतुच्ज¡तचन्द्र; । 
छत इइ छतपक्तो बः पतेत् खर पाके 
वटकमन्टतकेलिं सा यधात्तं प्रिचेदटम्॥१॥ 
सामित्ते; ्लिचणद्धिमरिचखितानारिकला- 

शस्ये 

जायिलाखल्लवङ्गारटतकदलफले; फेिते; 
पिश्सरैः। 

ष्ट; पको एते य: प्रपतति समधौ दुग्धपूरे 
प्रगाषट 

खन्दौ कपू रफेलिं तमिह सुवटकं खा अधात् 
खप्रियेष्टम् ॥२॥ 

मन्थिवहृटिकालिस्ेंयैः खष्टा तु या पतेत्। 
प्रञ्चाग्डते यधात्तं खा पौयष्रन्धिपालिकाम् ॥३ 

सच्तौरसारश्शितण्डलनारिकेल- 
जातौलवङ्गमरिचे; ससित; सुपिष्ट 

रम्भेलया च एतभावनथा भवेदुया 

सा तामनङ्गगुटिकां विदे प्रियाम् \४॥ 

कदलमरिचद्ग्धे;, खरडगोधमपक- 

प्रकटितवटेकोभ्यं भूरिजातौफलाप्यः ` 
नवविधुमधरुमध्ये यो विलासं विधत्ते 
रचित इह तयासौ सौधुपू््वो विलाखः.॥५॥ 

शवङ्गेवेन्द्रमरि चैः सुतैः शकंराचचैः। ` 
चक्र गङ्गाजलख्यानि लडड्कान्यपराणि व ५६ 

तेस्तेय॑ते; चौरसःरे्तथा लाङ्गलिश्स्ूकः 
अन्धन्धप्याच्यसं््टे; सारसे; सरपूपिका॥*9 

इति र्ुनाथभट्छते गोषिन्दलौोलाद्ते १६ 
सगे: \ # ॥ अधथाम्िकावटकः। 
^“अग्लिकां खेदयित्वा तु जलेन सड मडेथेत् | 
तन्नौरे क्षतसंस्कारे वटकान् मच्नयेच्जनः ५ 
अग्िकावटकास्ततु खया वद्भिप्रदौपनाः। 
चटकस्य गुखः पू मैरेते५पि च समन्विता; ॥५॥ 

अथ तक्रवटकः;। 

सह्रानां वटकास्तक्रे मव्निता लघवो हिमा; । 
खस्कारजप्रभावेण चिदोष्शमना (इता; ॥# 

अय मषवदटकः;) 

माषाणां पिका ङ्लव खादर कसं सकता; ॥ 

वटवा 

तया वरिरत्विता वच्छे वटिकाः साधु शोषिताः\ 
तालितास्तप्रतैे ता अथवा सुप्रलेहिताः। 

वटकस्य गुेवक्ता ज्ञातया रिदा म् ॥* 
अथ कुष्माखवटिः) 

कुश्राखकवटौ ञेया पूर्नवोक्तबटिकागुणः। 
िद्रेषात् पित्तरक्तप्नौ लघ्वौ च कथिता बुधैः ॥ 

अथ सुह्गवटिका) 

सह्ञानां वटिका तदद् द्रविता साधित्म तथा) 

पथ्या रुचा ततो लघ्वौ सृङ्ृपगुणा ख्छता ॥* 
इति भावप्रकाशः ॥#॥ 

(बटौ । वड इति भाषा ॥ यथा,-- 

“वटका अथ कथ्यन्ते तत्नाम गुटिका वटौ, 
मोदको वटिका पिष गुडो वर्जिस्त योच्यते ॥ 
लेद्वत् साध्यते बह्नौ गुडो वा शकंराधवा। 
गुग गुलां त्चिपेत्तत्र चण तन्निभ्मिता वटौ ॥ 
इति भावप्रकांशस्य पून्वेखण्डं ह्ितोये भागे ॥ 
यथाच । 
«मण्डूर चुणेचे्छहं गोच? गुशे च्िपेत् । 
पक्ता च वटकं लत्वा दद्यान्तक्राबुपानतः;॥ 

इति श्ाङ्गेघरे मध्यखण्डे सप्रमेठध्याये मण्डर 
वटके ॥ #॥) अश्माषकपरिमाणम् । वथा,-- 

^दशगुञ्खास्तु माषः स्यत् श्राो माषचतुषटयम् । 
दौ णौ वटकः कोयस्तोलको व्रहृण्च स:॥* 

इति शब्दमाला ॥ 
(तथाच । 
^माचेचतुभिः शाण; स्याद्वरणः स निगद्यते । 
टङ्कः सर्व कयितस्नद्यं कोल उच्यते । 

चुद्रको वटकञ्चेव ब्रङ्क्षणः स निगद्यते ॥* 
इति शाङ्गंधरे पू्यखर्ड प्रथमेध्याये ।) 

वटपचः, ए, ( वटस्येव प्रं यस्य । ) सिताजेकः। 
इति राजनिषेरटः; ॥ (तथास्य पर्याय; । 
^वब्वरौ तुवरो तुङ्गौ खरपुष्याजगन्धिका । 

पणां शस्त्र छष्यं तु कटिलकङकुठेरकौ ॥ 
तत्र शुक्?व्नेकः प्रोक्तो वटपच्रस्ततोएपरः ५” 

वटपत्रा, च्त्रौ, ( वटस्येव पन्नमस्याः । ) विपएर- 
मालोपुव्यटच्चः) इति रत्नमाला ॥ 

५ वटपन्नौ, स्वौ, ( वटस्यव प्नं यस्या; । गौरादि- 
त्वात् ङौष् ।) पाषाखमेदौ विशेषः । तत्प्रायः । 

इनानौ ९ रेरावतौ ३ गोधावतौ ४ इरावतो५ 
श्यामा ई ख्ाङ्गनामिका 9 । अच्यां; गुणाः। 
हिमलम् । गौच्छल्म् । मेडकरच्छविनाश्ितम् । 
कलद्त्वम् । ब्रणन्तत्वम् । किखिदौपन- 
कारित्वञ्) इति र्'जनिषेगट;॥ अपिच । 

^वटपन्नौ तु कथिता मोहिन्धेरावतौ वुः । 

बटपतनौ कषायोष्णा योनिरधंचमदापड्ा ॥* 

इति भावप्रकाश; ॥ 

बदरः, प, ककटः। वेष्टः । शठ;। चौरः। 
च्ल; । इति शन्दरनत्रावलो॥ 

बटवासौ [न् | पु, च्छ, ( वटे वटडच्ते वसतीति। 

वस् +णिनिः।) यत्तः। इति हेमच्न्ध;। २ 

१०८ | बटट़च्चवःसकत्तैरि) ति ॥ 

स्ति भावप्रकाश्रम्ब पून्वखद्ड प्रथमेभगे॥) 
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वटी 
| प, रव्नुः। इ्यमरटौकायां रामा- 

श्रमः ॥ 
बटारका, स्तौ, रच्जुः। दडधि दतिवेटेदतिच 

भाषा। इति पुराणम् ॥ (यथा, महाभारते। 

२२. । २२६. । ३६ । 

न त्तच्रारिच्रां सद्यमर्यौ धस्य यवटारकाम् ॥” 
पैलिङ्गोप्प्ययं ब्द;ः। यथा, महाभारते। 
३। १८७ । ४०। 
“वटारकमयं पाशमथ मद्यस्य मधन । 
मनुमेगुजशाहल ! तस्मिन् श्टङ्ध वेशयत् ॥”) 

बटावौकः, प, च्तौरविश्ेषः। यथा,-- 
«नामचौरो वटावौकः सन्िच्वौरस्तु हारकः ॥” 

इति शब्दमाला ॥ 

बदिः, स्तौ, (वटतौति । वट + “सधातुभ्य इन् ।* 

उणा० ४।११८। इति इन् 1.) उप्रजिह्किका। 
यथा,-- 

५उप्रजिहिकोत्यादिका च वटिरुटेषिका 
। देवौ ॥* 

दूति हारावली ।११०॥ 
वटिका, स्तौ, ( वटिरेव। खार्ये कन् । टाप् ।) 
षट । वड इति भाषा । तत्पायः । निस्तलौ 

२। इति शब्दचन्द्रिका ॥ अथ वटिकाविधिः। 

“वटका अथ कथ्यन्ते तन्नामा वटिका वटौ। 
मोदको गुटिका पिण्डो गुडो वर्तिस्तथोच्यते ४ 

लेदवत् साध्यते बहौ गुडो वा शकंराथवा । 
गुगगुलुशं चिपेत्त्र चख तन्निभ्निता वटौ । 

सत्र वद्भिचिधे गुड़ादौ । 
^ कुाद्वद्धिसिद्धेन कचिट्गुगगुलुना वटम् । 

वैण सघरुना वापि गुटिकां कारयेद् वधः 
सिता चतुरग॑णा देया वटौषु हिगुखो गुडः 
चख चणसलमः कार्यो गुग गुलुमधु तल्छमम् ॥ 

तत्षमं चूशंलमम् । 

अवन्तु दिगुणं देयं मोट्केषु भिषवरैः 

द्रवे चतु्ग॑खमिति वा पाठः। डव द्रवरूपं द्र्म्। 

केप्रमाणा तन्भाचा वलं उदु प्रयुज्यते । 
बलमिति कालादेरप्युपलच्चणम् । इति भावः 
प्रकाश्चः॥ #\ ञ्जनोपयोगिद्रयम् । अस्यापि 
वद्य इति भाषा । यथा, 

“माषाणां पिष्टिका दिङ्कुलवयातरक्खं स्कता । 
सया विरचिता वशे वटिकाः साधु शोधिताः 
ते{लितास्तप्रतखे तए अथवा सुप्रशेहिताः 

वटकस्य गुखेयंक्ता शातया रुचिद्ा श्टशम् ॥ 
ग्राखकवटौ जेवा पूर्ननोक्तवटिकागुणा । 
विद्धेषात् पि्तरक्तप्नौ लघ्नौ च कथिता बुधे; । 
सद्रानां वटिका तह्ृद्रचिता साधिता तघा। 

पश्या ख्या ततो लघ्वौ सुङृखपगुणा च्छता ॥” 
दूति भावप्रकाशः ॥ 

वटौ, पी, ( बट् +अच् । गौरादित्वात् डौष् ।) 
वदिका। इति भावप्रकाश; ठउचविश्रेषः। 

तत्यथायः । नदौवट; २ यन्तषटचः; ३ लिद्धाघेः8 
वटकः ५ अमरा ६ शक्गिणौ 9 चौरकाषडार। 

स्या गुखाः। कभरायतम्। मधुरतम्। 
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२५२ 
बटुकः 

शिश्िर्त्वम्) पित्तनाशित्म्। राद्टणा- 

अमश्वासविषच्छरिशमनलश्च। दति राज- 
निष्ट 

वटौ, तरि, रव्नः। इत्यमर; ।२।१०। २७॥ 

ब(व)टुः, पु, (वटतीति । बट् + “कटिवटिभ्याञ्च ।* 
उणा०९।६। इति उ;1) माणवकः 

यथा, 
न्वटः पुनम्भाणवको भिच्चास्य यासमाच्रकम्॥ 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

ज्रहचारौ । यथा। वटुं ब्रह्मचचारौ । एति 
श्ब्दरत्रावलौ ॥ (यथा, महाभारते। १५। 

१८६. । १५। 
तस्नादून्ुवन्तु सन्ने५च वदुरेष घनुम्ष्ान् । 

चअारोपयतु श्रौत्रं वे तथेदयचुदिजषेभा; ॥* ) 

टत्रटटच्चः। यथा, 
4५मखकपणेः ष्योगाकः शुकनासः कुटन्रटः 

ऋचो वटदौषटन्तो दौघटन्तक इव्यपि॥ 
इति च शन्द्रतरावलौ ॥ 

बालकः; । यथा,-- 
«वालको माणवो बालः किशोरो वटुरि- 

वपि ॥* 

इत्यपि शब्दरतावले ॥ 

वटुकः, प, ( वदु+ स्वायं संज्ञायां वा कन् ।) 
बालकः । इति शन्दरत्रावलौ ॥ ( यथा, पादे 
छष्यचतुदं शौय । £ 
^कुमारोवट्कान् पूज्य तथा शैवतपोधनान् । 
राजयफलं तेन प्राप्यते नाच संशयः ॥* 
त्रह्मचारौ। यथा, भागवते । १० । ८८ । २७ 

«तं तथा वयसनं टदा भगवान् ठलिनादनः । 
दूरात् प्रह्यदियाद् भूवा बटुको योग- 

मायया ॥* ) 

भेरवविश्ञेषः। (यथा, महानिनाखतन्त्े ।२।२.४ 
भ्मेरवाश्चेव वेताला वटका नाधिकागणाः 

श्राक्ताः रोवा वेव्यदाच्च सौरा गाणपतादयः॥*) 
अस्य मन््रादियया, 

^“उद्रेद्रटकं इढन्तमापट्द्वारणं तथा । 

कुरहयं पुनङन्तं वटकश्च ससुद्वरेत् । 

रकर्विंशवद्तच्तराल्मा शक्तिरद्रो महामबुः ॥* 
चस्य पूजा। प्रातःशादिप्राखायामान्तं 
विधाय पीठन्यासं कुश्यात्। यथा। धर्मादि. 
अगेश्््यान्तं देहे विन्यस्य ऋष्यादिन्धासं 
र्यात् । यथा शिरसि ॐ ददार गयकच्षये 

नमः; । सुखे गायच्चोच्छन्दसे नमः। दि 
वटकभेरवाय देवताय्े नमः। ततो बि 

न्याखः। होवो दैशानाय नमोग्ङ्रुषयोः। 
बं तत्पुरुषाय नमस्तव्नन्धोः । छः बुः च्पचो 
राय नमो मध्यमयोः। हि विं वामदेवाय 
जमोप्नाभिक्योः। इ" बं स्दयोलाताय नमः 
कनिषवोः। पनस्तत्तदङ्कुलौोभिः शिरोवदन- 
द्गुह्यपादेष तत्तदट्बौजादिकास्तत्त्गत्तौं- 

न्यसेत् । तथोबंप्रागदचिणोदौच्यपश्विमेष सखेषु 
श्व तान् सेत् तथा च निबन्धं । 

वटुकः 

“अङ्कुलोदेहवक्रयु सरतो खंसेट्यथा पुरा। 
स्यादिपश्वदख्वाप्माणक्तिवौजपुरःसरम् । 
वकारं पञ्चद्स्वाप्यमोश्ानादिषुं योजयेत् ॥” 

ततः कराङ्गन्यासो । तद्यथा ॐ हां वां यङ्क 
भ्यां नम द्व्यादि। ॐद्धां वां हृद्याय नम 

द््यादिश्व । षड्दौचेवौजदयेन कुात्। तथा 
च्व निबन्धं । 

^ षड़् दौधेयुक्तया शक्या वकारेणापि तदता। 
अङ्गानि जातियुक्तानि प्रगवादयोन कल्ययेत् ॥* 

तलो ध्यानम् । 

“तस्य ध्वानं चिधा प्रोक्तं साच्िकादिप्रभेदतः\* 

सात्विकम् । यथा,-- 

“वन्द वालं स्फटिकसडशं ऊुखलो द्ध सिवक्र` 
दिाकल्येनेवमण्ि मयैः किङ्किणौन् एरादेः । 
दौप्राकारं विषदवद्नं सुप्रसन्रं चिनेचं 

हरताजाभ्यं वटुकमनिश्ं मूलदण्टौ दधा- 
नम् ॥*१॥ 

राजसं यथा,- 
५उद्यद्धास्करसत्निभं चिनयनं रक्ताङ्गरागरूजं 

सोरास्यं वरदं कपालमभयं शूलं दधरागं कर; । 
नौलयौवसुदारभरूषणश्नतं श्रीतांख्चड़ोज् ज्वलं 

बन्धकारुणवाखसं भयद्दरं देवं सदा भावये ॥*२॥ 

तामसं यथा, 
^ध्यायेन्नौलादिकान्तं शिशकलधरं सुखडमालं 

महेशं 

दिवसं पिङ्केश्ं डमरुमथ डणिं खड्ग- 

शूलाभवयानि)। 

नागं चरं कपालं करसरसिर देग्धिभरतं 
भौमददुः 

खपाकल्पं चिनेत्रं मखिमयविलसत्किङ्किणौ- 
नपुराप्यम् ४५३६ 

“सात्त्विकं ध्यानमास्यातमपेष्डद्युविनाश्रनम् । 
च्ायुरारोम्यजननमपवगफलप्रदम् ॥ १॥ 

राजकं ध्यानमास्यातं धन्भकामायेखिष्ठि- 
दम् ।२। 

कामणं शचश्यमनं छत्याभूतगदापद्म् ॥*२॥ 
र्वं ध्यात्वा मानसे; संपूज्य श्दस्यायनं 
कुग्यात् \ # ॥ अस्य पूजायन्त्रम् । 

^ घम्नाधघम्भादिभिः कप्त पोढे पङकजणश्रोभिते। 
षट् कोखाम्तच्िकोण्स्ये योमपङ्जसंयुति ॥” 
ततो अलेन खत्तिं सङ्कषय पून्बवत् ध्याला- 
वाहइनादिकं कुग्धात्। तन्न क्रमः । खलेन षटो- 
जातमन्तेणावाइनम् । खलादिवामदेवेन खाप- 

गम् । सेन सान्निध्यम् । अषोरेख सनरिगोध- 
नम् । ततुपुरषेण योनिसद्राप्रदथंनम् । रेथा- 
जैन वन्दनमिति विज्नेषः। ततः; कणिकाया 

दच्च कोणेषु देशानादौन् यजेत् । तसो योम- 

परङ्जदलेषठ  अखिताङ्गादिमेरवान् यजेत् । 
“चअखिताङ्गो दरश; कोधोभ्मत्तौ च मेरवौ । 
कपालो भौषयदतेव संहारोणटौ च भैरवाः १ 
खतेरर्मैरवेद्धितीयावरणम्। ततः षट्कोकष 
डं बां दयाय नम र्धनेन पूजयेत्) 



वटुकः 

वतः पून्वादिडाकिनौराकिणौलाकिनौकाकिनो-| 
खाकिनौहाकिनोमःलिनौपुच्रान् दैवीपुचान् 

उमापुचवान सद्रपुचचान मादटकापुच्तान् द्धिणो 

यजेत् । ऊं ऊब मुख पुत्चान् ोऽघोत्तखौ- 
पएत्तान् । तद्द्दिरणटपचेषु लोकेश्रान् वटुक- 

रूपान पूजयेत् । तहददिः पूर्वं ॐ ब्रह्षाणी- 
पच्ताय नमः। रवमोग्राने मादेश्वरौपुत्चाय। 

उत्तरे वेव्छवौपुचचाय। अनिले कौौमारौपुच्राय । 
पञ्चमे दन्राणोपुत्ताय। नेकंते मदहालच्यौ- 
पुच्चाय। यास्यै वाराह्ोपुच्चताय। अनले 

चामुख्डापुच्ताय । तथा च निवन्पे। 
“जर्यो पु त्तकं पूर्वं मादेश्ौपुत्चसेश्वरे । 
तैव्यवौपुत्चकं सौन्य कौमारीपुत्तमानिले । 
इन्द्राशौपुचतकं भूयः पश्िमे पूजयेत्ततः । 

महालच्यौसतं पश्चाद्रत्तोदिशि समच्ैयेत् । 
वाराहौपुचकं याभ्य चासुखापुचमानले \” 

तददद शदिच्तु च । हेतुकं चिषुरान्तकं वेतालं 

बद्भिजिज््' करालं कालान्तकं खुकपादं भोम- 

रूपं अचलं चाटकेश्वरं पूजयेत् । ततो 
योगिनौख्ड्ितदिययोगौश्ाय नमः| ख्वं 
योरिनौखद्ितान्तरीतच्योगौश्राय नम; । रवं 

योगिनौखद्दितभूमियोगौ शाय नमः । ईश्ा- 
नाप्मिनिद्धेतिषठ पूजयेत् ॥ *\ अय पर 
शरणमेकविंशतिलच्तजपः। 

“वणेल चं जपेन्मन्त्रं हविष्या शचौ जितेन्द्रियः । 

तदग प्रजुहयातिलेमधुरखयुते; 1५५1 
पथ वलिद्ानम्। 

“प्ये विघ्नं डगं† समाराध्य वलिं दयात् । 
श्ाच्छात्रं पललं खपिलाजचणानि शकरा, ॥ 

गुडमिच्चुरसापूपेमध्वक्तः; परिमिधितः 

छत्वा कवलमारौध्य देवं प्रागुक्तवत्मना। 

रक्तचन्दनपुष्य! रोनि{शि तसो वलिं हरेत् ॥» 
यह्वा। 

“अन्धूनाङ्गमजं इत्वा राजसं प्रागुदौरितम् । 

बलिप्रदानखमये रिपूणां सब्वसेन्धकम् । 

निषैदयेदलित्वेन वटुकाय विशि्धौः ॥ 
विदभयेच्छच नाच्रा वलिमन्त्रं तथा सुधीः । 

शत्रन्तस्य रुधिरं पिशितश्च दिने दिने ॥ 
भक्षय गणे; साद्व सारमेयसमन्वितः 

वलिमन््रोभ्यमा स्यातः सन्वषां विजयप्रद; ॥ 

अनेन वलिना हृष्टो वटुकः परसेन्धकम् । 
सव्ये गेभ्यो विभजेचामिष कुड़मानसः ॥ 
र्वं छते परबलं चयते नाच संशयः ॥* 

इति सन्सार; ॥ # ॥ 
अथ वटकभरवस्तोचम्। 
«केलासध्रिखरासीनं देवदेवं जगदुगुखम् । 

श्ङ्रं परिपप्रच्छ पातौ परमेश्रम् ॥ 
शरीपाजद्यवाच। 

भगवन् सधम्भन्न सवश्रास्त्रागमादिषु, 
अपदुङ्धारणं मनं स्यसिह्िप्रद्ं व्रणम् ॥ 
सर्न्वपासेव भूनानां हितां वाच्डितं मया। 
विश्चेषतस्तु राज्ञां 3 श्रान्तिपुष्िप्रसाधनम् ॥ 

२४५४ 

वटुकः 
च्प्रद्न्धासकरन्यासवोजन्याससमन्विनम्। 

वक्तमचसि देवेश मम पे विषहधंनम् ॥ 
ग्रोभगवानुवात्त) 

्टण रेवि महामन्त्मापद्डइारडेतुकम्। 

सेदुःखपशमनं सश्र चनिवद्ेगम् ॥ 
अपसनारादिरोगाणां ज्वरादीनां विश्रो्रतः। 

नागश्रनं स््लिमाच्रेख मन्राजमिमं प्रिये ॥ 
गरहटाजभयानाद्य नाशनं सुखषडंनम्। 
खहाहच्यामिते मन्तं सअसारमिमं प्रिये। 
सब्यकामाथेदं मन्तं राज्यभोगप्रद्ं वृणाम्। 

प्रसवं पृच्वमुच्चएय देवौ प्रणवसुष्ठरेत् ॥ 

वटुकायेति वे पञ्चादापदुद्धारणाय च। 
कुर्हयं ततः पञ्चाहइृटकाय पुन; च्िपेत् ॥ 
देवौ प्रणवसुदव्य मन्राजमिमं प्रिये। 

मन््रोद्धारमिमं देवि च लोक्यस्यापि इल भम् । 
च्रप्रकाश्यभिमं मन्त्रं सअशक्तिसमन्वितम् ॥ 

सखरणादेव मन्त्रस्य भूतप्रेतपिशाचकाः 

विद्रवन्ति भयातैा परे कालसद्रादिव प्रजा; ॥ 

पठेदा पाठयेदापि पूजयेहापि पुस्तकम् । 

नान्ितच्तौरभयं वापि यडहराजभयन्तथा । 
न च मारोभयं तस्य सव्ये सुखवान् भवेत् ॥ 

च्ायुरारोग्थमेश्वथ्यं एुच्तपौचादिसम्यद् 
भवन्ति सततं तस्य पृस्तकस्यापि पूजनात् ॥ 

ओरोपा्द्यतव्राच। 

य रख्षभेरवो नाम अपद्ह्वारको मतः 

त्वथा च कथितो दैव भरव; कल्य उत्तमः 

तस्य नामसदस्राणि अयुतान्य््वदानि च। 

सारस्द्वव्य तेषां वे नामाद्श्रतकं वद् ॥#॥ 

ओभगवानुवाच। 

यस्तु संकौततैयेदेतत् सब्धदुषटनिवद्धंणम् । 
सव्यान् कामानवाप्नोति साधकः िद्धिमेव ष्व ॥ 

टश देवि प्रवच्छामि मरवस्य महाल्मनः। 
अपद्द्वारकस्येह नामाश्ग्रतसुत्तमम् ॥ 
-सेपापहर' पुण्यं सव्यापड्धि निवारकम् । 
सब्यैकामाथेदं देवि साधकानां सुखावहम् ॥ 

देदाङ्गन्सनचेव पूवं कथ्यात् समाड्ितः। 
भेरवं म्दद्धि विन्यस्य ललाटे भौमदश्ेनम् । 

च्यच्शोभरोताश्रयं न्धस्य वदने तौच्छदशं नम् । 
चे्पं कणयोमध्ये ेपालं छदि नधसेत् ॥ 
चेचरास्' नाभिदेशे च कव्यं साचघनाशनम्। 

चिनेचषदर्वोविन्धस्य जङ्कयो रक्तपाणिकम् ॥ 
पादयोदं वदेषेशं सनाद वटुकं न्यसेत् । 
र्वं न्यासविधिं छत्वा वदनन्तरसुत्तमम् ॥ 
नामाद्श्तकस्यापि न्दोभ्नुष्वदादतम् । 
इृदहदारग्यको नाम ऋषिश्च परिकौक्षितः ॥ 
देवता कथिता चैह सद्धिवैटकभेरवः 

धम्भायेकाममोचेषु विनियोगः प्रको भितः ॥५॥ 

ॐनेरवो भूलनाय ख भूनाह्मा भूतभावनः 
चेचदः चेचपालख् चैचन्नः चच्ियो विराट् । 
श्मश्रानवासौ मांसाश्नौ खपेराग्रौ मखान्तछत् । 
रक्तप प्राणपः सिद्व सिद्धिदः सिद्वसेवितः ॥ 

करालः कालश्मनः कलाकाषातनुः कवि; । 

वटुकः 

चिनेत्नो बहुनेचश्च तथा पिङ्गललोचनः ४ 

शूलपाणिः खड्गपाणिः कङ्ालौ धन््रलोचनः। 

ष्यभौरुभेरवो भौरुभरूतपो योगिनौपतिः ४ 
धनदो घनदह्ारौ च धनपः प्रतिभाववान् । 

नागहारो नागकेशो यमके; कपालण्टत् ॥ 

कालः कपालमालौ च कमनौयः कलानिधि;। 
चिलोचनो ज्वल त्रचस्छिश्रिखौ च चिलोकपात्॥ 
चिटरत्तनयनो डिम्भ, शान्त श्रान्तजनप्रियः। 

बटुको वटुकेशख खद्भाङ्गवरधारकः॥ 
भूनाध्यच्ः प्रशुपतिभिचुकः परिचारक; । 
धु्तो दिगम्बरः सौरिहेरिणः पाष्डलोचनः ॥ 
प्रशान्तः शान्तिदः शुः शङ्कर प्रियवान्धवः। 
अषग्डनिनिंधौग्ख ज्ञानचच्चुस्तमोमयः ॥ 
अष्टाधारः कलाधारः सर्पयुक्तः शशौश्रिखः। 
भूधरो भूधराधौश्यो भूपतिभूधरात्मकः ॥ 
कङ्ालधारौ सखो च यालयन्नोपवौतवान्। 

लुम्भणो मोहनः स्तम्भौ मारणः चोभयस्तथा॥ 
` खहनौोलाञ्जनप्रस्यदे हो सुर विभूषितः । 

बलिसुक् वलिभूनाल्मा कामौ कामपराक्रमः॥ 
सेपर्तारको दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः) 
कामो कलानिधि; कान्तः कामिनौवशक्रदश्ौ । 
सव्यसिह्िप्रदो वेदयः प्रभविष्णः प्रभाववान् ! 

च्यष्टोत्तरशतं नाम भेरवस्य महाल्मनः। 

मयाते कथितं देवि रहस्यं सञकामिकम् ॥ 
यद्द् पठति स्तोत्रं नामाच्शतसुत्तमम्। 
न तस्य दुरितं करिख्ित्र रोगेभ्यो भयं तथा । 

नश्तरभ्यो भयं कित् प्राभ्नोति मानवः कचित्॥ 
पातकानां भयं नेव प्रठेत् स्लोचमनन्धधौः । 
मारौभये राजभये तथा चौरानिले भये ॥ 
च्ौत्पातिके महाघोरे यथा दुःखभ्रदशने । 
बन्ने च तथा घोरे पठेत् सतोत्रं समाहितः § 
खं प्रशमनं यान्ति भयाद्धैरवकौततैनात् । 

रुकादश्रस्खन्तु एुरञखरणसतुच्यते ॥ 
चिखन्धयं य; पठट्वि संवल्वरमतन्ितः । 
ख सिं प्राप्रथादिशं दुलेभामपि मानुषः ॥ 

षरम्म(सान् भरूमिकामस्तु स जप्ता लभते मह्धौम्। 

राजा शच्रविनाशाय जपेन्मासाद्कं पुनः 

रात्रौ वारचरयश्धेव नाश्रयदेव शाचवान् । 
जपेन्मासत्रयं रात्रौ रालानं वश्नमानयेत् ॥ 
धघनार्थौ च स॒ताथौँं च दारा्थौँं यस्तु मानवः । 
पडहारत्रयं यड वारमेकं तथा निशि ॥ 
घनं पुत्रांस्तथा दारान् प्राञ्नयान्नात्र ख्श्यः। 
रोगौ रोगात् प्रद्येत वदो सच्येत बन्धनात् ॥ 
भौतो भयात् प्रसुच्येत देवि ख्यं न रं्रयः। 
यान् यान् समौ इते कामास्तांस्तानाप्रोति 

जिश्ितम्॥ 

अप्रकाश्यमिदं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ 

सत्कलोनाय श्रान्ताय ऋजवे दम्भवच्निते। 
दद्यात् सोच मिदं पुण्य स्कामपलप्रदूम् । 
ध्याने वच्मि देवस्य यथा ध्याता परेन्ररः॥#॥ 
ॐ शुस्फटिकरुङ्का शं सहखादि्व्चैखम् । 
अदटवादु' चिनयनं चतुवां हु दिवाहुकम् ॥ 
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| देवममिव्णश्िरोरुद्म् । 

दिगम्बरः कुमारौगशं वटकास्य महावलम् ॥ 
खडाङ्गमसिपाशश्च ्रलदेव तथा पुनः। 
डमरुञ्च कपालष्च वरद् भुजगन्तथा॥ 

नौ लजौम््लसङ्काश् नोलाञ्जनचयप्रभम् । 

टाक्रालवद्न नपुराङ्गदभूषितम् ॥ 

ऋअत्मवगेसमोपेतसारमेयसमन्विनम् । 

ध्यात्वा जपेत् सुसंहृष्टः; सव्वान् कामानवाभ्नयात्॥ 

रखुतच्छुला ततो देवौ नामाद्शतसुत्तमम् । 
मैरबाय प्रह्ृषटाभूत् खयदरेव महेशरी) 
दूति विश्वसारोङ्खारतन््े अापदुद्वारकल्पे भेरव- 

स्तवराजःसमाप्रः॥#} अथ वटकमेरवकवचभ। 
ओरीमेरव उदा) 

“देवेशि देहरा कारणं कतां भवम् । 
च्यन्ते साधका येन विना शसशानभूमिषु॥ 

रणेवु चातिषोरेषु मदहावायुजलेषुष्व। 
श्ङ्गिमकरवच्षु ज्वरादियाधिवद्भिषु॥ 

ग्रोदैद्यवाच। 
कथयामि श्टण प्राज्न वटोस्तु कवचं शुभम्। 

गोपनौयं प्रयत्न मादजारोपमं वधा ॥ 
तस्य ध्यानं चिघा प्रोक्तं खा्चिकादिप्रभेदतः। 
साचिकं राजस्व तामसं देव तत् ष्टणु। 
बन्दर बालं स्फटिकसटशं कुग्डलोद्धासिवक्रं 

दियाकल्येन मणिमये; किदिरौन्एरादरः। 
दौप्राकारं विषद्वदनं सुप्रसन्नं चिनच्नं 

इस्तालाभ्यां वटकमनिशं खूलखड् गौ 
दधानम् ॥१॥ 

उद्धास्करसन्रिभ चिनयनं रक्ताङ्गरागख्जं 

सखीरास्वं वरदं कप्रालमभवं शूलं दधानं करै;। 

नौलग्रौषसुदारभूषणग्रतं शौतांगुचडोव्जलं 
वन्धुकारूणवाससं भयद्दरं देवं सद्ा भावये ॥२॥ 

ध्यायेन्नोलाद्विकान्तं शग्रिश्रकलधरं सुखमालं 

मदेशं 
ददवसं पिङ्गकेशं उमरमय डणिं खडग- 

ग्यूलाभयानि। 

नागं घण्टां कपालं करसरसिरुदविश्रतं 

भौमदग्र 
सर्पाकण्यं चिनेन्नं मगिमयविलसत्किङ्कुमौ 

नपुराक्यम् ॥ ३ ॥# 

अस्य उटकभरवकवचस्य महाकाल ऋषिरनु- 

दुपष्न्द; श्रीवटुकभेरयो देवला वं बौजं्धौं 
श्रक्तिरापटुडारणायेति कौलकं ममसजामोष्ट- 
सिद्धयर्थे विनियोग; । 
<ॐ शिरो मे भैरवः पातु ललाटं भौषणस्तथा । 
नेत्रे च भूतदननः सारमेयानुगो भ्रुवौ ॥ 
भूतनाथश्च मे कर्मो कपोलौ परेतवादन; । 
नासापुटौ तधोष्टौ च भस्ाङ्गः; सम्भभूनणः 
भौत्रणास्यो ममास्यञ्च ग्रक्तिदस्तो गलं मम। 
स्कन्धौ रेरिपुः पातु बाद अतुलविक्रमः1 
पाणौ कपालोमेपरातु सुख्मालाधरो छदम्। 
वच्चःस्थलं तथा शान्त; कामचारी स्तनं मम । 

उद्र समे तुष्ट; च्चैव; पाश्वेतस्तथा। 

२५५ 
व 

चेचप्रालः एषटदेशं च्नेचास्यो नाभितस्तथा ॥ 

करटी पापौघनाश्रञ्च व्ट्को लिङ्रदेशकम् । 
गुदं रन्ताकरः; पातु ऊरू रन्ताकरः खट् 

जान चयुर्घरारापो जङ्घः रत्तु रक्तप ॥ 
गुलौ च पाद्क्षासिद्वः प्रद सरेश्ठरः 
अआपादमस्तकष्ेव अपदुडारगस्त थः 
सदखारे महापद्मे कपू रधवलो गुखः ॥ 
पातुमां बटुको देवो मेरवः सव्कम्भसु । 
पूम्बस्यामखिताङ्गोमे दिधि रतच्ततु सद्ा ॥ 

ऋअमेप्या्च सुरु; पातु द्रो चरडमेरवः। 
मैवा क्रोधनः पातु मारुन्मत्तस्तु पिले! 
बायययां मे कपाल च निद्यं पायात् सुरेश्छरः। 

भौषणो भेरवः पातूत्तरस्थां दिशि सव्वेदा 
संद्धारभेरवः पातु दिश्यभान्ां महेश्वरः 

हं पातु विध्वाता वे पाताले नन्दिको विभुः ॥ 

सदो जातस्तु मां पायात् सन्वेतो देवसेवितः। 
वामदेवोभ्बतु प्रौतो रै घोरे तयावतु ॥ 

जले तत्प्ररुषः पातु स्थले प्रातु गुरः सदा। 

डाकिनोपुच्रकः प्रातु दारांस्तु लाकिनोसुतः ॥ 

पातु साकलकोभ्रातन् श्रियंमे खततं गिरः: । 
लाकिनौपुचचकः पातु पश्रूनश्वानजांस्तथा॥ 

मदाकालोग्वतु च्छव सन्धं वे कालभेरवः 

राज्यं राव्यञ्ियं प्रायात् भेरवो भौति- 

इारकः॥ 
रक्ताद्टौनन्तु यत् स्थानं वजिंते कवचेन च। 
तत् सव्वे रचमेदेवलं यतः सरत्तकः ॥ 
र्त् कवचमौशान तव स्हहात् प्रकाशितम् । 
नास्ब्ेयं नरलोकेषु सारभूतश्च सुश्रियम् ॥ 

यस्मे कसम न दायं कवचेशं सुटृलंभम् । 
न देवं परशिष्येभ्यः छकपरेभ्यश्च श्रङ्र ॥ 

यो ददाति निषिद्धभ्यः स वै अष्टो भवेदभुवम् । 
अनेन कवचैग्रेन रत्तां क्ता हििजोत्तमः। 

विचरन् यत्र कुचापि विक्नौपैः प्राप्यते न सः। 
मन्तरेण न्यते योगौ कवचं यन्न रचितः। 

तसात् सओप्रयतरेन दुलेभं पापचेतसाम् ॥ 
भूर्ज रम्भातवचे वापि लिखित्वा विधिवत् प्रभो । 
धारयेत् पाठयेदापि सम्पठदह्वापि नि्यश्चः। 
सम्याप्रोति प्रभावं वे कवचस्यास्य वणितम् ॥ 
नमो भेरवदेवाव सारभ्रूताय वे नमः 

 नमस््रेलोक्यनायाय नाथनाथ्ाव वे नमः 

इति विश्वसारोद्धारतन्त्रे अापद्द्वारकलर्पे भेरव- 
मैरदीसंवादे वटुकमेरवकवचं समाप्रम् ॥ 

वट्ुकरणं, ज्ञौ, ( वटो; करणम् । ) उपनयनम्। 
इति, ् रिकाण्डभरोषः ॥ 

वट, स्थौल्ये । इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०-पर०- 
अक०-सेट् । ) स्थौल्यमिह सामथ्येम् । वठति 
दाता दातु समधेः स्यादिद्ययेः। इति द्गः 
दासः ॥ 

वठ, इ ङ कचरे इति कविकल्यदट्मः ॥ (भ्वा०- 

्रात्म०-अक०-सेट् | इदित्) खककरैकचर- 
शम् । द्, वर्छाते ! ड, वण्छते चौरद्धोरयतु 
रुकश्चरतीव्यधैः | इति दुर्गादासः ॥ 

वर्टः 

वठरः, पु, (वक्तौति। वच +“वचिमनिभ्यां 

चिच्च उशणा० ५) ३६) इति अरप्रद्ययः। 

उ्चन्तादेशः। ) कखंः। दद्यरादिकोषः ॥ 
अब्बष्टः। इति हेमचन्द्रः \ शब्दकारः; । वक्रः । 

दति सर्तिप्रसारणादिटत्ति;॥ 
वटर, चि, ( वच् +अरः ठखान्तादेश्ः।) 

ष्ठः । मन्द; । इति चिकार्डग्रेषः॥ 

उर अरोष्ये। सौत्रधातुरयम् । दति कवि- 
कल्पद्रमः ॥ (भ्वा०~-पर०-सक०-सेट्।) वडभौ । 

अ{डश्म् । दति दुर्गादासः ॥ 
, कं विभागे! इति कविकल्यदमः; ५ (चुरा०~ 

प्रर०-सक०-सेट । इदित् ।) इक, वश्टद्ति। 
अय कच्िन्र पकाते इति टुगादाखः 

वड, ष्डवेष्टे। विभागे; इति कविकल्यदुमः; ४ 

(भ्ा०-आल्म-सक<-सेट्-) इदित्) इ, बर्डःते ¦ 

ङ, वष्डते । इति दुर्गादासः ॥ 
बड़भौ, स्तौ, (वच्यते आरुद्यतेभचेति । वड् + बाद- 

लक्रात् अभिच्। छरूदिकारादिति ड्ौष् 1) 
सदचूड़ा। इयमरः ॥ सदनि। दति भाषा) 

तत्पायः । गोपानसौ २। इति तङ्ोकासार- 

सन्दरौ॥ वचन््रशालिका ३ कूटागारम् 8। 
दति चिकारडग्रोषः॥ 

^चन्द्रशाला च वङ्भो स्यातां प्रालादश्डदधेनि॥ 
दूति श्रीधरः ॥ 

खेलायां वड्भौ चड़ा । दति रदः ॥ 
'वड्भी चन््रशालेति प्रासादादौ च मखछपे 1 

इति कोषान्तरम् ॥ 

“शुद्धान्ते वड़भो चन्द्रशाचे सौधोडंवेश्मनि \ 
दूति रभसः ॥ 

इस्वान्तापि वड़भि;। तां कस्याखिद्धवनवड़भौ 
सप्रपारावतायामिति। मेषद्रूतम् । ४०५ 
वड्भिः वड़भौ बलभिः वलभौ चेति चातूरूप्य- 
भिति षद्वा;। इति भरतः ५ (यथा, इरिवंभ्ने। 

८४ ।११.। 
^सुवासिता वपुद्मन्त उपनौतोत्तर च्छदा; । 

क्रियन्तां मख्चवाटाञ वड्भ्यो वीधयस्तथा ॥*) 
वा, स्तौ, ( वड् + अच्च +टाप् ।) वटकः । 

वथा, 

कदलेनाथवा ताले्य॑क्तं यत्ताकलं परिडभ् । 

पिङ् चण वटो वड़ा । इति श्न्दचन्दरिका ॥ 

कु, चि (वड्ते इति। वड् + बहुलमन्यचा- 

पौति रक्।) दडत्। इव्यमर;। ३।१। 
६१ ॥ अस्य भाषा वड् ॥ 

वण, ऋ श्न्द। इति कविकल्पहुमः ॥ ( च्चा 
पर०-सक०-सेट् । ) ऋ, अवोवणत् आववाखत् । 

इति दुर्गादासः ॥ 
वण्ट, त् कभागे! इति कविकल्यदमः ॥ (चुरा 

प्रर०-सखक०-सेट् । }) बष्टयति वश्टापयति । 

शति दुगादाखः ॥ 
वण्टः, पु, ( वणते इति । वणट् + घञ् । } भामः । 

दाचसुष्टिः। इति हेमचन्द्रः । ६। ७० ॥ (वयद 

+अच् |) अङतोदादहः। इति शब्दमाला ॥ 



बतीका 
वण्टकः, प, ( बग्ट र्व । खां कन् । ) भागः । 

द्दयमरः। २।६।८६ ॥ (उवट. + खल् । विभाग- 

क्रि, चि) 

ण्ठः, प, (वण्ठंते इति । वटि इ रकचरे + अच्) ¦ 

व्ज्लतोदाहः। खनैः। कुन्तायुधः। इति, 

मेदिनी! ॐे,<॥ 

वण्डरः, पु, स्थमिकारव्लुः । कुकुरस्य लाङ्गलम् | 

करौरकोष;ः। तालस्य पल्लवम् । पयोधरः । इति 

मेदिनौ । २े,१८८॥ तत्र योष्टयवकारादौ गणितो - 
प्यम् । किन्तु वदि ड रकच्वरे इव्यसात् अरच्- 

प्रद्ययेन निष्यत्रल्ात् ₹न्यवकारादौ लिखितः! 
वण्डालः, पु, शूरवुद्धम् । नौका । खनित्रम् । इति 

मेदिनो हदेमचन््रश्च॥ 

अ(व)ख्डः, पु, ( वनते इति वनु सम्भक्तौ । वन् + 
“समन्तात् डः; ।” उणा० १ 1 ११३; र्ति 

डः । ) अनाडतमेषटुः । ततृपथायः । इन्धा २ 
दिनक; ३ शिपिविष्टः 8। शति हेम 

चन्द्रः 

वहः, चि, ( वनते इति । वन सम्भक्तौ । वन् + 
«अमन्तात् ड; ।“उखा० १।११३। इति डः ! ) 

इस्तादिवध्नितः। इति मेदिनी । डे, २४॥ 
वेड इति भाषा॥ 

षण्डा, स्त्रो, (वश्ड+टाप्।) पांशुला। इति 

मेदिनौ ! ॐ, २४॥ 
वत, अ, ( बातौति। वा~+डति।) साभ्यम्। 

तत्पयायः। वार यथाई३ तथा 8रखुव५ 

रुवम् ६) इत्यमरः 

वत, य, खेदः। अनुकम्या। (वथा, शङ्ख 

न्तलायाम् । प्रयमाङ्् । 
५ वत इरिणकानां जोवितच्चातिलोलं 

क च निशितनिपाता वचसारा; शरास्ते ॥*) 

सन्तोष; । विसयः । आमन्नणम्  दव्यमरः। 
३।३। २४३ ॥ 

वतंसः, पु, ( अवतंखयति अवतं स्यतैम्नेन वैति। 
अद +तसि+अच् । घञ् वा। अवस्याज्ञोपः।) 
कणेपूरः। कर्णभूषणम् शेखरः! शिरो- 
भूषम् । इति मेदिनौ। ठे, ३७ ॥ ( यथा, 

गौोतगोविन्दे । २।२। 
^“चलितदगष्लचुद्धलमौलिकपोलविलोल- 

बरतंखम् । 

रासे हरिमिह विहितविलासं 

सरि मनो मम कछतपरिहास्रम् ॥*) 

वत्तष्टः, पु, ( वनतौति। वन् +“अखन् ल्भ्ट- 

इभः ।“ उखा० १। १२८ इद्यत्र वनतेस्तका- 

रान्तादेश्रः। वतख्ड इति काचिट्ृटत्तिरिदय् 

जज्वलद्त्तोक्ा अखछन् प्रव्ययेन साधुः|) सुनि- 

मेद्; । इद्युणादिकोषः ॥ 
तूः, पू, देवनदौ । स्यवाक्। पन्था; । अचि- 

रोगः । इति संचिप्रसारोणादिटत्तिः॥ 
वतोका, स्रौ, (अवगतं तोकं अपद्यं यस्याः अव- 

स्याल्लोपः।) अवतोक्रा। इव्यमरटौकायां 

५६ 
वत्सत 

वत्सं, ज्गौ, ( वद्तौति। षद् द्क्तायां वाचि+ 
«हत वदिहनिकमिकषिभ्यः ख; 1 उणा 

३।६२। इति सः।) वत्त; । इत्यमरः ॥ 

वह्मः. पु, ( बदतौति । बद् + “ट्षदिषहनिकमि- 
कषिभ्यः स; ।” उणा० इ।६२। इति षः) 

वषे; । गोगशिशुः। वाष्ुर् इति भाषा। तत्- 
पथायः। शलतृकरि;२ तकः ३। इति वेश्य- 

वें नानार चामरः॥ दोग्धा दोषकः 
दोषः ई । इति श्ब्टरनावली॥ रौहिणेयः ॐ 
बाहुलेषः = तन्तुभः ६। सद्योजातस्य तस्य 

प्रायः;। स्कः २ तेभ; २ तन्तुभः; ३ 
कच; 81 शति जलटाधरः॥ पत्तादिः। इति 

मेदिनौ। से, ९१ ॥ बाहा दइ्ति भाषा । (यथा, 

भारावमै। ४ ।८। ११॥ 

«न पत्म ! गरृधतेधिषयं भवानारोएटमदेति । 
न रकौतो मयः यत् तवेकुच्तावपि वृपाल्मल!॥ 

दिवोदासपुत्तः। दुमानिव्यादौन्यस्य नामा- 
न्तराणि । यथा, भागवते । ६1 १९७ । ५--द। 

«लतृषुच्च; केतु मालस्य यजने भौमरयस्ततः । 
दिबोदासो दुमांस्तस्ात् प्रतदंन इति च्छतः ॥ 
सर्व शक्रजित् बत्य ऋतध्वज इतौरितः। 
तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तो>लकादयस्ततः ॥* 
देणमेदः; । यथा, कथासरिल्घागरे। ६। ४। 
“अस्ति वत्य इति स्यातो देशो दर्पोपश्ान्तये। 

स्वगस्य निभ्मितो धाता प्रतिमह्न इव चितौ ॥*) 
वह्मकं, कौ, ( वत्य + संज्ञायां द्वरे वाकन्।) 

पुष्यकासीसम् । इति राजनिषंरटः ॥ ( विव- 
रणमस्य पुष्यकासोसशन्दे इ्ातथम् \ ) 

वत्छकः,) पु, ( वत्य + कन् । ) कुटजः । इद्मरः॥ 

( अस्य पायो यथा,-- 

^टृ्तकः श्रक्रपथायो वत्छको गिरिमल्लिका । 
कुटजस्ततृफलचेन््रयवख्ापि कलिङ्गकः ॥” 

इति व्द्यकरन्नमालायाम् ॥ 
तथान्यः परथायः। 

न^कुटजः कूटनः कौटो वत्सको गिरिमलिका । 
कालिङ्गः शक्रशाखो च मल्लिकापुष्य द्द्यपि॥ 

ति भावप्रकाशस्य पून्वखर्छ प्रथमे भागे!) 

इन्द्रयवः | दति राजनिषेयटट; ॥ 
वह्मकबौजं, की, ( वल्मकस्य बौजम्।) इन्द्र 

यवः। इति राजनिधर्ट; ॥ (यचथा,-- 
५ वों व्यकबौ ज ख निम्बभूनिम्बमा कवम् । 
त्विचकं रोहिणीं पाठां दार्ननौँमतिषिधां 

समाम् ॥ 
शति वेद्यकचक्रपाणिखंग्रहे ज्वरातिसारे 

कोषाद्यचुथं ॥ } 
वत्मकामा, सौ, ( वत्स कामयते इति। कम्+ 

अ । टाप् ।) वत्छाभिलासिनी गौ;। तत्- 
पथयायः। वत्मला२। इति राजनिषेगटः ॥ 
पचादिकामास््रौ तच ॥ 

वत्तरः, पु, (प्रथमवया वल्य; । “ल्सोगाश्वषेमेभ्य- 
खेति ।*५।६।६१। इति टर च् ।) प्राप्रदमनकाल- 

भर्त; ॥ गवः दोयाने बा्ुर इति भाषा । तत्रव; । 

वत्सना 
दम्यः २। श््मरः। २।६। ६२ ॥ दुर्दान्त ३ 
गड; 8 । इति राजनिषंण्ट; ॥ 

वत्सतरौ, स्तौ, ( वतससर + ङ्गैप । ) इषोलमगे 

उषपत्रौतवेन कल्पिता चिदहावणौ गौ; । यथा, 
का्यायनदखत्म् । परयखिन्धाः पचतो यथे च 
रूपवान् स्यात् तमलङ्गत्य यथसुख्याश्चतसो 

वत्पतय्यस्ताञ्चालश्दयरनं युवानं पतिंवो ददानि 

तेन क्रौडन्तोश्चरथ प्रियेण मन; साप्रलनुषा 
सुभगा रायस्मोषेण समिषा मदेम. दृद्येतयैव 

ऋष्तोतखटजेरन्निति। ऋगर्थस्तु हे वद्छतर््यीं 
वो युष्टाकं खनं युवानं पतिं स्ठः{भनं ददनों 
प्राथेयामि तेन उषेण सद क्रडन्तौ; ेलन्त्य 

खरथ धमथ हे बल्मतर््यो यृयमपि मानः 
नासमतृस्वत्वविषया भव्ष्यय किन्तु मया 

व्यक्तव्यः! वयं टस्य वल्छतरौणाच्च यागेन 

रायस्मोषैख घनसग्डह्या साप्रजनुषा सप्रजन्म- 

चापेन इषा अन्नेन च सम्मदेम इष्टा भवामः 

सुभग{ लोकस्य प्रिया इति सम्मदेम इति 

भविव्यत्छामौप्ये वक्चैमान इति पाणिनिखर- 
साद्धविष्यदरय व्षैमान; + # ॥ वह्छतरीर्थिशे- 
चषयति ख्तिः। 

“अयतो लोष्डितापत्रौ पाशाभ्यां नोलपाखरे। 
एष्टतस्तु भवेत् छष्णा उषभस्य तु मोचये ॥ 
तासां वयःप्रमाणं यथा,-- 

^ चिद्ावणौभिषेन्याभिः सरूपाभिः सश्यौ- 
भितः! 

सर््वोपिकरणोपेतः स््गश्रस्यचरो मदान् । 

उत्खद्यो विधानेन शरुतिच्छतिनिद श्नात् ॥” 
ति शुद्धितत्् ठषोत्गेवि चारः + 

बतृखनाभः पु, ( वतृसान् नभ्यति हिनस्तौति। 

नभ हिंसायाम् + ̂ कम्भर्यण् ।» ३।२।१। 
इ्यण । ) विषडच्चविग्रेषः। इद्यमरः १।८५११॥ 
सतु श्थावरविषभेद;। प्रायो वतृखान् नभ्यति 

हिनस्ति वतसनाभः गभ्यग हिंसे एत् षल्निति 
घन् । वत्सस्य नाभिरिव वतृखनाभः ष्णः अनित- 

ति न ठि; अयं सिन्धुवारपच्रसदश्पत्रः। 
इति भारतः॥ #॥ (यथा, रिव ) २२३। 

६५। 

“वर्णा वतुसनाभाश्च पनसाञख्न्दने; सइ ॥) 

ततुपर््याय; । अन्टतम् २ विषम् ३उ्नम् 8 
महौषधम् ५ गरलम् ६ मारणम् 9 नागः < 
स्लौककम् ६ प्रागदहारकम् \० स्थावरादि११। 
अस्य गुणाः। अतिमधुरत्वम् । उष्णत्वम् । 

वातकफकणरुकसन्निवातनाशित्वम्। पित्त 

सन्तापक्षारकत्वष्छ। इति रूाजनिर्घण्ट; ॥ # ॥ 
अस्य खरूपनिरूपणं यथा। 

५सिन्धुवारखडक्पत्रो वत् सनाभ्याकतिस्तथा । 
यतृपा्ेन तरोवुदविवैतृरुनाभः स भाषितः 1» 
तस्य सामान्यगुणा यथा। 

^ विषं प्राण्रं प्रोक्तं अवायि च विकासि 
आमयं ब्रातकषद्टूयोगवादि मदावहम् ॥* 

अदायि खकलकाययापनपून्धकपाकगमनश्ौतम्। 

४ 
॥ 4 

५ 
॥- 
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न्मातः 

वतसर 
दिक्ञासि ओजः शोषणपू्वकं सन्धिवन्धशिथिलौ 
करणश्नौलम् । अआसयं अधिकास्ययश्म् । योग- 
बाह्कि खंसगंगुणयाहकम् । मदावहं तमो- 
गुणाधिक्येन बुद्धिविध्वंसकम् । 
^तदेच युक्तियुक्तं तु प्राणदायि रसायनम् 1 
योगवाहि चिदोषघ्रं ठ'दणं वीष्यवद्व॑नम् ॥ 
ये दुग॑णा विषेश ते सहना वि्रोधनात्। 
त््ादिषं प्रयोगेषु शोधयित्वा प्रयोजयेत् ॥ 

इति भावप्रकाशः 
{ कौषैएपि दश्यते । यथा,-- 

«चत्वारि वत॒सनाभानि सुस्तके दे प्रकोर्भिते।” 
“यौवास्तम्भो वतृखनाभे पौतविग्् चनेचता ॥» 

इति सुश्रुते कल्पस्थाने दितौये््याये ॥) 

उत॒खपत्तनं, क्त, (वतखम्य वतंसराजस्य पत्तनम् |) 
भारतवधेस्यीत्तरे देशविशेषः ततृपर््यायः। 
कौश्ाग्बौ २। इति हेमचन्द्रः) ४।६१॥ 

वबत्सपालः, पु, ( वत्सान् पालयतौति। वत्स 
पालि+अण् ) ग्रीज्लष्णः । बलदेव; । यथा,- 

५ इन्दावनं गो वद्नं यसुनापुलिनानि च। 
वौच्यासोडृत्तमा प्रौतौ राममाधवयोनंप॥ 

ख्यं व्रजौकसा प्रीतिं यच्छन्तौ दालचैषटितैः । 
कलवा; खकालेन वतृखपालौ वभूवतुः ॥ 

इति ओरीभागवते। १९१०।११।३६ ॥ 
( बतृखपालके, चरि । यथा, दरि वंचे । ६७।२४ । 

«च तत्र वयसा तुचछव्वतसपासेः सहानघः । 
रेमे प दिवसं कच्छः पुरा ख्ंगतो यथा ॥*)} 

वतसर, पु, ( वसन्त्स्मिन् ऋअयनत्तुमाखपचवारा- 

द्य इति। वख निवासे + “वसेच!” उशा 

३।७९। इति खरन् । “सः स्याद्रंघातुकते । 
1 81 ४६ । इति सस्यतः। ) दाद्ण्मासा- 

ककालः। अयनहयाद्मकख। ततुप्यांयः। 
संवत्खर; २ अन्दः ३ हायनः शरत् ५ समा 
ई। दव्यमरः। १।४।२० 1 शरदा 9 व्ेम् 
< वरिषम् ६ संवत् १०) इति शब्दरन्रावलौ॥#। 

^वब्रतवन्वविवाड्े च वत्सरपरिकल्यनमाहइरा- 
च्वार््या;। 

आधानपूव्यमेक प्रखतिपून्ये सटान्ये तु 1“ 
खौरसावननाचत्रचान््रमेदेन चतुव्विधो उनसर; 
यथाः च्यडोपनयनादिषु वषेगणना सादनेन 
खुभागुभगगनन्तु सौरेशेति सिद्वम् । सावनसंवत्- 
खरेण रकदिनाधिकवत्खरो नाचचो भवतौ- 
खनयो्भेदः। सौरस्तु पश्चवष्धिकचिश्रत- 
दिते्भेवति । यथा,-- 
“मेषादौ नामदवंन्दं घां सप्राटचन््रकम् ।\८७। 
तुलादौनामश्टसप्रचन्द्रकन्तु लिखेत्ततः \१७८॥ 

चच्वतृखरोभपि इादश्रमारेभेवति। मलमान- 
पातै तु चरयोदश्रमासेभेवति । तथा च श्रुतिः । 
इादृशमासाः संवत्सरः कचवित्तयोदग्रमासाः 

संवत्सर इति। चयोद्शेद्यधिमासे। ख्छतिः। 
यस्मिन्नब्टे इगदरकश्च यय दइ्ति। यथो मास 

श्ति। यथा प्नासाः खमेकः संवद्धर इति 
श्रवपथश्र्ा यय-खमेक-शन्दयो मे सवषेपर्याय- 

प्च ^= 

२५७ 

वत्सरः 

तोक्ता। इति मलमासतत्वम् ॥#1 थ षट्टिसंव- 

त्षरगणना । 
५ शरङेन्द्रकालः एथगालछति-२२ न्नः 

श्रणाङ्कनन्दाश्वियुरीः; ४२६१ समेतः । 
भ्रराद्रिवख्िन्द-१८७५ तः सलः 

षदयावशि्टाः प्रभवादयोब्दाः॥ 

वधेवजैन्तु यच्छेषं ख्ये; संपू खोभ्मिभिः।द०। 
छतय॒तक्रमतः खामिद्धतेए दे मासकादयः ॥* 
स्याथ; शकेन्रकालः ्रकराजान्दकालः। 
एथक् च्ाक्ति्रः २२ ह्वाविंश्व्या पूरितः। 
श शाङ्नन्दान्छियुगौरेकनवव्यधिकग्रतहयाधिक- 
चतुःख्सैः समेतोएककः। शराद्रिवखिन्दद्धतः 
पच्चसप्र्यधिकाष्टादश्रश्तेयेवत्संस्मं दन्तं 
शक्रोति तावता छतः कतेयः। खलब्धः; पूब्व- 
श्रकान्दः शरेद्यादिना लंख्यया युतः 
काश्य;। षष्टयाप्रशेषै पञ्चादेषोभ्डकः पूञ्ववत् 
षष्टयादह्तलश्चस्यावशिष्े प्रभवादयः। रख्काव- 
श्रोषै प्रभवः दयाद्यवशिे विभवादि;ः। वर्ष॑- 
वजेन्तु यच्छेषं वधातिरिक्तं शराद्विवखिन्दुह्ता- 
वशिष्टं तत् खर्येद्ादश्भिः संपू खोन्निभिः 
ष्टा ते ययुत्क्रमत इत्यनेन षष्ड्िताव- 

शि अङ्का ट्णडाः षटटिह्तलबधां शके खामि- 

ते चिता तेवा अंशक लखा 

मासाः स्यरिति। प्रभवादिवर्षारयपक्रम्य। 

भखअादातु विंश्ति्राक्ञौ द्विषौवा वेष्णवौ 

श्छता। 
तीया सद्ररेववया श्रा मध्याधमा भवेत् ॥* 
भविष्यपुराणे । 

मेरव उवाच। 
^घष्ाब्दं कथयाभ्यच कराः सौम्याश्च ये प्रिये | । 
संवह्मरपलं सस्य प्रभवादौ वरान) ॥ 
बहतोयास्तथा मेषा बद्श्रस्या च मेदिनौ । 
बह्क्तौरास्तथा गावो याधिरोगविवव्निताः ॥ 
प्रशान्ताः पाथिवाद्धेव प्रभवे परिकोिसाः ।१। 
सुभिक्षं त्तेममारोग्यं स्वं यधि विवच्निता; ॥ 
पश्चान्ता मानवास्तत्र वद्शस्या वसुन्धरा । 
ष्टासतुरा जनाः स्ट विभवे च वरानने ! 1२॥ 
रोगा वङ्विधाद्येव मगुष्या वाजलिकुञ्चरा;। 

सै खव प्रणश्यन्ति शक्रे वभ वरानने! \ ३ ॥ 
उच्त्तश्च लगन् स धनधान्यसमाकुलम् । 

जिद्योल्ववः प्रजाटद्धिः प्रमोदे जायते प्रिये ॥४॥ 

नौरोगाख्च निरावाधा मानवा विगतह्धिषः। 

बच्ौरास्तथा गावः प्राजापदये वराजने ॥५॥ 
निरातङ्कं जगत् स घनयौवनगवितम् । 
च्यङ्गिरसि प्रजाः सा दिद्योत्छाइा वरानने ॥६॥ 

सभिक्तं च्ेममारोग्यं वर्षाकाल सुश्रोमनम्। 

श्रस्यठद्धिं विजानौयात् कीसुखे सुरवन्दिते ॥७॥ 

बह दौरारूया गावो धान्धष्च बलवत्तरम् । 
जायन्ते सथ्यशस्यानि भावै वधै वरानने ॥८॥ 
महा जायते सै एततेलर खादिकम् । 
प्रजाना भवेदट्वद्धियु नि संतरत्मरे मुभे १६॥ 
निष्यत्तिः सचश्स्यानां मध्या धातरि कौतिता। 
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द्सु्तौरगुडादौनां प्रवलत्वं वरानने ॥१०॥ 

सभिन्तं कतेममारोग्यं कार्पासस्य महाधता। 
लवर मभु गयचं ईश्वरे दुलेभं प्रिये ॥ ११ ॥ 
सभि चेममारोग्ये प्रशान्ताः पार्थिवाः पिये । 
तस्करो पद्तं पित्तं बह्धान्धे वरानने \ १२ १ 
राष्भङ्गच दर्भित्तं तस्करशोपपीडनम् ) 
जानौोयाहिगह्तं घोरं प्रमाधिनिं वरानने ९३१ 

जायन्ते सश्रस्यानि मेदिनी निरुपद्रवा; 
लवणं मधु गञ्च मद्धावे विक्रमे प्रिवे 1१६१ 

कोद्रवाः शालिसु्ाखच शक्तमाधास्तधेव च। 
मदाच जायते सव्व ठेषे च सुरउन्दिति\ १५1 

चणका सुद्माधाश्च अन्यच्च विदलं प्रिये। 

मदां जायति समये चिच्रभानौ वरानने ॥१६॥ 
सुभिक्तं चैममारोग्यं विश्वश्च निरुपद्रवम् । 

व्यवद्ारो भवेत् हृष्टः सखभानौ देवपूजिते ॥?9॥ 
अतिटरटटिश्च जायेत ध्यान्यस्याध प्रपीडनम्) 

श्रस्यं भवति मामन्यं दारुणे सुरबन्दिते॥९०८४ 

बशस्यानि जायन्ते सदेपरो सुलोचने । 
सौरादटर नाटदेश्रे च पार्थिवे नात्र संश्रयः ॥१६॥ 
दुर्भि जायते घोरं सर्व्वोपद्रवसंयुतम् । 

ऋअनाडष्टिः समाख्याता यये संवत्सरे प्रिये ॥२०४ 

उद्यतो वषे मेको जलं नैवोपजायते । 
मदां स्यजिदधें सवमेव वरानने ॥ २१ ॥ 
कोदवाः श्रालिसुद्गाच कङ्कमाषास्तयेद च । 

सुलभं जायति सुस्थं जगद सञ्धारिणि ५२२॥ 

अनस्मिप्रवलः लोका धान्ौषधिप्रपोडनम्। 
जायते माजुषे कष्टं विरोधिनि नसंशयः ।२३४ 
सञ्वाः प्रजाः प्रपौखन्ते यधि; शोक जायते; 

शिरोवच्चोऽच्तिरोगाश्च पापाद्धि विजते 
लना; ॥ २8४१ 

उपदतं जगत् सम तस्करः चितेः खगे; । 
पौ्डिताच्च प्रजा; सर्व्वा दे्रभङ्गाः खरे 

प्रिये ॥२५॥ 

सभिन्तं चैममारोग्यं शस्यं भवति श्रोभनम्। 
वङ्कक्तौरास्तथा गावो नन्दनं नन्दे प्रिये ॥२६॥ 
अल्यतोयास्तथा मेघा व्पै(ग्त खण्डमणडले । 
नश्यन्ति स्वश्रस्छानि विजये माचसंशयः\२७१ 

्चियाश्च तथा वेश्याः मूढा नटनर्तकाः । 
पौड्तास्ते वरारोदे जये सं न संप्रेयः॥२८्य 
खरोगख्च तथा रेवि दाहज्वरसमन्वितम् । 

अभिभूतं जगत् सत्वे मन्मथे सुरवन्दित ॥२६॥ 
तुषधान्यश्चयो दैवि सवश्रस्यमहाघेता। 
ददार नश्यन्ति दुमे इमाः प्रजाः४३०॥ 

पौडन्ते सञ्रशस्यानि दरे देशे इष्वस्ते । 
मलस प्रलाः सजा; तोयन्ते नाच्च संशयः५३१॥ 
तस्करैः पाधि खव अभिभूतमिदं जगत् । 
च्र्घो भवति सामान्यो विलम्बे तु भयं म्त्॥२२॥ 

विषमस्थं लमत् सवे विरोधे भयसंघचवम् । 

विकारौ खब्वेतोप्प्रायो मम वानु. 
मान्यथा ॥ ३२ ॥ 

क्ष्विदषेति पच्ैन्यो देशे खंद्ित्रमणूलः। 
दुर्भि ्रव्रोव्पे यव्ारो विपश्यः ॥ १९४ 
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दुर्भिन्तं जायते सा मेदिनी इष्यति प्रिे। । 

घव जवरन्ति तोयानि पौड़ना मानवाभुवि१३५॥ | 

स॒बणरूप्यधान्यानि जगन् सच सश्ोभनम्। 

ज्राद्चणा बणिजस्तुषटाः सुभित्ते शभलते । 

प्रिये ३६॥ | 

सभित्तं चैममारोग्यं प्रा गोव्राह्मणाः प्रि्े।, 
सुखिताः प्रोभने वत प्रजा; सगः; सलो- 

चने + ३७॥ । 

विषमस्थं जगन् सत याकृलं ममुद्ाद्धनम्। । 
जनानां जायति भद क्रोध क्रोधः परस्परम् ॥३८॥ | 
स्त्र जायते चेमं सश्स्यमदह्ाधघनः | 

विश्वावसौ वरारोहे कापासस्य महाता ॥३६॥ 
पायिवनपसन्धेख समस्तः खण्डमग्डले। 

प्रपौडान्त जनाः सत्व भयभीताः; पराभवे ॥४०॥ 

ङरधान्यानि पौडयन्ते सोषु वति बासवः। 
वङ्ग पौड्ताः सन्या; प्रजाख सुरवन्दित )४१॥ 
जायन्ते सन्ेशस्यानि स॒भित्तं निरुपद्रवम् । 
सोम्बडष्टिभिवेत्राजा कालिके च शुभं वदेत् ॥४२॥ 
सभिच्ं चेममारोग्यं सुखञ्च निरुपद्रवम् । 
सास्यडशि्वद्राजा सन्य सीस्य' प्रक 

सतम् ॥ ४६३। 
लोयपूर्णो भवेन्छोधो वर्षते च दिने दने । 
जिरूपद्रवाञ्च राजानः सओसाधारये पिचे॥४४॥ 

बाखयो वेते देवि देशे चाखकडमणडले । 
अडिचछत्र कान्धङुले विरोधौ छथिनाश्- 

छत् ॥४५॥ 
अभिभूतं जगत् सने क्त जद्विधे; प्रिये। 
मारुतेः फलदादेच्च परिवारिणि श्रोभने ॥४६॥ 
निष्यत्ति; सत्शस्यानां सुभिक्तं भवति प्रिये) 
्रमाथनि जलोदरी जलदौ मोदते प्रजा ॥४७॥ 
जि््यात्त; सब्ेशस्यानां सज्रश्रस्यमद्ाघेता। 

टन तलखम याति आनन्द नन्दति प्रजा १४८) 
कीद्रवाः प्रालिसुहणाख्च पौडयन्ते वरवणिनि। 
सर््नोषधानि धान्धानि राच्च नष्टराः 

पजा;॥ ४६ ॥ 
इभिक्तं जायते चोरं धान्यौप्रधिप्रमी डनम् , 
अनले च समाख्यातं नात्र काया विचा- 

रणा॥५०॥ 
देपरभङ्गः सुडभिच्चं समासात् कथयाम्यदम् । 
पिङ्गले चारुप्द्माचि दुभि नमेदातटे ५५९ 
गोभदिष्यो विनश्डन्ति ये चान्ये नटननेका;। 
वासवं वधेते देवि स्यश्च नद्ध जायते । 
लिलसषेपमाषादिकार्पासाना महाता । 
गोमह्डिष्यः सुवर्णानि कास्यतान्नादद्चेषतः ४ 
तत सब्बे देवि विक्रौय कर्तो घान्धसश्चयः । 
तेन धन्येन लोकोभ्यं निसूलरिष्यति दुदिनम् + 
पायिवा मोषका दीना; कालयुक्तं प्रमौ- 

इडा; ॥ ५२ ॥ 
लोयपूशां; चता मेषा बडग्रस्यए च मेदिनौ। 
नष्टुराः प्राथिवा देवि! सहनाय च उरा- 

नने) ॥ ५३॥ 
अख्पतोया छना खव कटकाः प्रबला; शता; 

२५८ 
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विरुडाः पाथिवा देष रौर संवह्मरे प्रिये, ॥ | 
५४॥ 

भित्तं मध्यमं प्रोक्तं यशद्ारो न वैते । 
भवेहे मध्यमा इरिदुमतौ सस॒पश्यिते ॥ ५५॥ 
सभिक्ठं जायत लोकः सर्व्वोपद्रववव्नित;ः। | 
प्राणिनां जायते इर्षा न्भौ वरवणिनि १५९॥ 
मद्दिषौगोहिररयादितास्रकास्यादशेवतः। 

तत सत्व देवि! विक्रय कवयो धान्धसश्चयः॥ 
रक्ते संवत्परे देवि! क्ररबद्धिनेराधिपः। 

मानवाः; करचेष्टाश्च संमामे न जयो मवेत् १५७ 

इर्भिचं मरणं रोगो घान्धौषधिप्रपौडनम् | 
पापरोगो भवेद्वि! रक्ताचेए्मरवन्दिते ॥५८॥ 

रोगो मरणडुभिक्तं विरोधो बड्सं कुलः । 
कोधे तु विषमं सते समास्बातं हरप्रिये ! १५६ 

मेदिनो चलते देवि ! सत्रेभूतं चराचरम् ¦ 

देणभङ्गच्च दुभित्तं चये संत्तीयते प्रजा | 
खौराद्रे मालवे देशे दिये कोड्णे तथा 
दुभिक्तं जायते घोरं षये सं वल्रे प्रिये ! ॥ 
कोमुदौचम्भनदटोख यमुनानम्भदातटे । 
विन्ध्यायां सेन्धवे चापि विनश्यति न संशयः। 
सिंहलं मध्यदेश कालञ्चरं तयैव च । 
चये त्यन्ति सताणि नानथा वरवर्खिनि 1 

६०॥#॥ 

कािकादिहादश्वर्षाणि वथा । वरादसंहि- 
तायाम्। 
“नच्तत्रेण सद्धोदयमस्तं वा येन याति सुर 

राजमन्त्री ॥* 

ततम ्ं  वक्तं वधं ासक्रमेगोव ॥ 
वर्ाणि कार्भिकादौनि यामेवाद्वदयानु- 

योगोनि) 

क्रमग्रस्तिभश्च पञ्चममन्यसुपान््यश्च विक्घेयम् ॥” 
न्त्रेण गुरुुज्यमाननच्ततरण। आमयं 
छत्तिका । पथ्चमं फाल्गुनं वपेम् । अन््- 
साश्िनम्। उपान्त्यं भाद्रम् । 

“चअन्योपान््यो चिभौ तयौ फालगुनख् चरिभो 
मतः; । 

श्रषा मासा दिभा जेयाः लत्तिकाटिदवस्यया॥ 
ड इ च्िच्रादिताराणां पूगपन्चन्द्सङ्गते। 

माराञखत्राद्यो ज्ेथाख्िके; षषान््यसप्रमा; ४” 

इति सङषेयकाराद्ध॥ 

पूेपन्न्दसङ्गते पौरुमासीयुते खे हे तारे 
तदेकवाक्यतया पूव्धवचने पौणेमासीलाभः । 
यथा माखागां पौेमास्यां छत्तिकादिख्बन्धात् 

कार्भिकादितवं तथा वर्षाखामपि गुरोः शत्ति- 

कादावस्तोरयसम्बन्धात् कार्चिकादित्वं तिन 
छत्तिका रो {दिरयोरेकतरस्िन् शगुरोरस्तोदये- 
फ्तरलामे काकं वम्) र्वं मामं- 
प्रोषादि। अन्न वर्पदयघटकयोनंचचयोरेक- 
तरङख्जन् अस्तं गतो गुरुरन्तरस्मिनरुदेति तत्र 

का गतिरिति चैत कार्िकोत्तरं मागेश्चौषे 
तत; पौषरभिद्यादिक्रमाहतिरिति। पलानि च। 
^्कटानलोपजौविर्केगोपोडायाधिश्योकश्च। 

व त्सर; 

ठद्विस्तु रक्तपीतकुम॒मःनां कात्तिक वध ॥१९॥ 
सौभ्यष्न्दएनाटशिम् गाखुश्रलभारूञच्य शस्य 

नाशः। 
प्एधिभयं मित्रैरपि भूपानां चायते व्रम् ५२॥ 
शुभकव्नातः पौषो निटत्त्रैरा; परस्परः 

भूणा;। 
हिचिगुणो धान्यैः पौष्टिककम्े प्रसि डिशच ॥३॥ 
पिदपूजा परिददे ददं सन्मभूता- 

नाम् । 
अरोग्यव्रष्टिधान्या्चसम्परो वित्तलाभश्च 8) 

फालगुने वथ विद्यात् कन्चित् कचित् चेम- 
उषटयादिशस्यानि। 

दौर्भाग्यं प्रमदारां प्रबलाश्चौरा बृपा्ोयाः ५५ 
चेते मन्दा टष्टः प्रियमन्नः चेममवनिपा 

न्द्वः | 

टद कोषधान्धस्य भवति पीड़ा च रूप- 
दनाम् ॥६॥ 

वेश्ाखे घम्नपरः विगतभयाः चमुदिताः प्रजा; 

सनृपाः 
यज्ञक्रियाप्रटत्तिनिष्यत्तिः सञ्श्रस्यानाम्॥ ७ ॥ 

च्य स्ातिकुलधम्भश्रणोखष्ा ठृपा; स 
घममन्नाः। 

पौचयन्ते धान्यानि तच दिता ऋङ्कग्रमोजानि 15 
च्ाघाए जायन्ते शस्यानि कचिद् टश्रिन्यत्न। 
योगरन्तेमं मध्छं शस्यया भवन्ति भूषाः ॥६॥ 

श्रावये वधं चेमं कामं शस्यानि पाकसप- 
यान्ति। 

च्ुद्राये पाथिवास्ते पौच्न्तेये च तद्धक्ता; 

०५ 

भाद्रपदे वल्लीजं निष्यत्तिं याति पूचश्रस्यञ्च। 

न भवधपरं शस्यं कचित् सुभित्तं कचि 

 इभिच्चम् ॥ ११॥ 
च्पाश्वयुजेएप्यजख' पतति जलं प्रसुदिताः प्रजाः 

च्तेमम् । 

प्राण्य; प्राण्टतां सरे षामधेवाहुल्यम् ॥ 
१२ ॥ 

ति च्योतिस्तत्नम् ॥ # ॥ 

समरादादिपश्चवतसरा वचा, -- 

“श कान्दात् पच्चभि; शेषात् समाद्यादिष वत्- 

खराः 
खम्यरौदानुपूनाख तथोदापू का मताः ६५ 
खंवतृखरादिफलसुक्तं विष्छधरम्मोत्तरे ॥ 
“संवत्सरे तथा दानं तिलस्य तु महाफलम् । 

परिपूर्वे तथा दानं बवाना ह्िजोत्तमाः॥ 
दापू नंग्चरवस्त्राणां धान्धानाश्ानुपून्नके । 
उद्ासंवत्सखरे दानं रजतस्य महाफलम् ॥ 
च्जोति्िद् स्विज्यमध्यात् प्रभवादेशख्च सम्भवम् । 
ऊचुद्ृत् खभाद्यादिवर्षाणामपि सम्भवम् ॥” 
इष्यमध्यात् । गुरमध्यमोगगणनात्। प्रभवादेः । 
प्रभवादिवषेषट; । इति मलमास्तच्वम् ॥ #॥ 
(धरु; । यथा, भागवते । ४ ।१०।१। 

^प्रजञापरतेदुं तरं शिशुमारस्य वे धरुवः 
1 क कक वका का म क् पकक 



स्य 

एव्व लः क 

व > 

वदः 

उपमे भमिं नाम ततृसुतौ कर्पवत्यरौ ॥”) 
बच्चरान्तकः, प, ( वतसरस्यान्ते कायति शोभते 

इ्ति। कै+कः। यदा, व्सरस्यान्तो नाग्नौ 
असनात् ।) फालगुनमासः। इति रालनि्धरटः॥ 

वत्सलः. चि, ( वनसे पुचचादिक्ेहपाचे कामो- 
एस्यास्तौति। वत्स+“वतृसांसाभ्यां काम- 
बले ।” ५।२।६८। पति लच्।) सेह 
युक्तः। ततपग्धायः। च्िग्धः२। इव्मरः। 
३।१।१8४) (यथा, भागवते।१।५) ३०। 

«ज्ञानं गुद्यतमं यत्तत् साच्तात् भागवतोदितम् । 

अन्ववोचन् गमिष्यन्तः छपया दौ नवत् सला; ॥* 
वतृखं लाति यह्धातौति। ला+कः। वतृस- 

कासुके चच ॥) 

वत्सलः, पु, ( वतृख + लच् । ) शटङ्गारादिदश- 

रसान्तगंतरसविशरेषः। तत्पग्धायः । वात्बल्छम् 
२। इति जटाधरः; ॥ (अस्य लचणोद्ादरणे 

तु रसश्रन्दे ज्ञातये ॥#॥ स्छन्दानुचरविशोषः। 
यथा, महाभारते। ६ 1 ४५. । ६६ । 

“वतृसलो मधुवे श्च कलसोदर रव च ॥” )` 
चत्खला, स्तो, ( वतसे कामोरस्त्यस्या इति । लच्। 

यद्वा, वनृखं लातीति । ला+कंः।) वतुखकामा 

गौः। इति हेमचन्द्रः! ४। ६२७ ॥ ( यधा, 
रामाये । २।४३। १८। 

“सादं गौरिव खिंदेन विवतृसा वतृसला छता । 
केकेष्या पुरुष्रथाप्र बालवतसेव गौ वलात् ॥) 

वत॒सात्तौ, स्त्रौ, (वतसस्यात्तौव गाचचिद्धं यस्याः। 

षच्च् समासे । ) नोड्म्बा । इति जटाधरः; ॥ 
वतृखाद्नः, प, ( अत्तौति । अद् + ख्यः । वत्सानां 

चअदनो भच्चकः।) ठकः! इति राजनिधेशटः ॥ 
त् खाद्नी, स्ख, ( वतृङरदयते प्रियत्वादिति। अद् 

ल्युट् । डप् ।) गुड्चौ । इव्यमर; ।२।४।८६. ॥ 
ब(बर)द्, इड गुत्यभिवादयोः। इति कविकल्पदुम: ॥ 

( भ्वा०-य्ाल्म०-षक०-सेट् । ) अभिवादो नम- 

स्कारः;। ई, वन्दयते। उ, वन्दते गुरु" लोकः । 

नमस्करोति स्नौति वा इव्य्ः। इति दुर्गादासः । 
ब(व)द्, रे वाति इति कविकल्पदुम; + ( भ्वा०- 

परर०-सक०-सेट् ! ) रे, उदयात् इति दुर्गा- 
दासः ॥ («क्रिपि खवत् दन्योड्रात् प्ते तादु- 
नाखिको वकार; संव्वत् यस्तु मन्धते नायं 
शंप्रवारिणो वदेः प्रयोग; किन्तचिं वद् रोय 
इत्यस्य चरडधवकारादेः तन्मते मकारवद्पि 

सम्बदिति वशेदेशना ।” इति मनोरमा ॥) 
बद्, क वाक्खन्देश्रयोः। इति कविकल्पदमः ॥ 

( चुरा०-पर०-खक०-अा्म० -देके-सेट् । ) क, 

वादयति । सन्देशो वचनविरोध; । अयमाल्मने- 
पदौटके। इति दुर्गादासः ॥ 

बद, णड वाक्सन्टेशरयोः। दति कविकल्पदुम ॥ 
( भ्वा०-उभ०-अल्म०-दलेके-सक० सेट् |) च, 
बदति वदते । इ, वदते । अवमाल्मनेपदौ वन्ये । 
इवि दुर्गादासः ६ 

ब्दः, चि, ( वदति वक्तीति । वद् + प्रचाद्यच् । ) 
वक्ता । इद्यमरः;। ६।६।३५॥ 

वदन्तिः, 

वदन्तो, 1 दत्तोक्ा भिनतप्र्ययः।३।५०। 

२५६ 
वदाव 

वद्नं, ज्ञो, ( बदन्यनेनेति । वद् + करणे वच्य॒ट् 1) 
सखम् । दव्यमर; ॥ (वथा, चअथासप्नरश्रयाम् । 

२७६ । 

^्दशंनविनोतमाना रद्धिी दर्घोल्स्तकपोल- 
$ तलम् । 

चुम्बननिषेधमिषतो वद्नं पिदधाति पाणि- 

भ्याम् ॥* 

लच्नणया अग्रभागः । यथा, सश्चते ।२।७॥ 

“च्रौण्यन्यानि ( यन्त्राणि ) जाम्बवददनानि 

चौण्यङ्कप्रवदनानि घड्वासिकम्भसभिपेतानि॥” 
वद् + भावै ल्युट् । कथनम् ॥ ) 

वदनासवः, पु, ( वदनस्य असवः । ) अधरमधु । 
इति भूरिप्रयोगः ॥ 

स्तौ, ( वद् + “वदेख ।* इयुव्लल- 

कारादितिवा ङौष्।) कथा। इति सिदान्त- 
कौमुदी ॥ विसमैश्ून्यः वदन्तिपदं क्रियापदं 
भवति ॥ ( यथा, मनुः । १२।११५। 

भ्यं वदन्ति तमोभूता गरखा धम्भमतदिद्; ५५) 
वदन्यः, चि, वदान्यः । इ्व्यमरटौकासारसुन्दरौ ॥ 

वदान्यः, चि, (वदति सर्नभ्य र्व दाल्यामौति मनो- 
रवाक्यमिति । वद् + ̂ “वरैरान्धः 1” उशणा० 

३।१०४। इति यान्यः। ) बद्प्रद्ः। ( यधा, 

रघुः । ५।२४। 
नगतो वदान्यान्तरमिल्ययं मे 
माभूत् परौवाद्नवावतारः॥* } 

वलगुवाक् । श्व्यमरः।३।१।६॥ (खनाम- 

ख्यात ऋषिविश्राषै, पु। वधा, महाभारते। 

१३ । १६।११॥ 
“निषैद्ुकामस्तु एरा अष्टावक्रो महातपाः । 
ऋषिरथ वदान्धस्य वत्र कन्यां महाल्मनः ॥*)} 

वदामं, कतौ, फलविश्रोषः । वादाम इति भाषा॥ 

तत्पथ्यायः। सफलम् २ वातत्रैरिः ३ नैत्रो- 
पमम् 8 । अस्य गुणाः । उष्णत्वम् । सुल्िग्ध- 

त्वम् । वातत्नत्वम् । शुरुत्वम् । शुक्रकारित्वच्च। 

इति राजनिधगटः । अपि च। 
नवातादो वातव्रैरौ स्यातरेत्रोपमफलस्तथा । 
वाताद् उष्णः सुच्िग्धो वातघ्नः युक्रकत् गुरुः! 

वाताद्मच्जा मधुरो टष्यः पित्तानिलापहः । 

ज्िग्धोष्यकषफद्त् सो रक्तपित्तविकारिखाम्॥“ 
£ इति भावप्रकाशः ॥ 

वालः, पू, ( वद् + च्य क; ¦ वदेग वदनेन 
चलति पथ्याप्नोतौति। वद् + अल् + अच्च । } 

मद्यविशेषः । वोयालि इति भाषा। तत्पथ्यायः। 

पाठौनः२। इति चिकाण्डशग्रोषः॥ इवयकवययो- 
स्तस्योपरयोगित्वं यथा, मनुः । 
^प्राठौनसोदितावाद्यौ नियुक्तौ ददययकथयोः ॥ 

वदालकः, पु, ( वदाल शव । स्वार्थे कन्। ) पाठौ- 
मद्य: । इति भूरिप्रयोगः 8 

वदावदः, चि, ( अव्यन्तं वदतौति । वद् +चखच्। 
4चरिचलौति ।*२।१।९३४। इद्यस्य वार्भिकोक्या 

निपातितम् ।) वक्ता ¦ ईव्वमरः ।९।९।३५॥ 

वधकः 

वधः, पु, (हनंनभिति। इन् +अप् । वधादेष्रः।) 

प्राणवियोगफलकथथापारः । तत््रावः। प्रमा- 

प्रयम् र् निवहणम् ३ निकास्यम् ४ निश्ा- 
ररम् ५ प्रवासनम् ई परासनम् 9 निर 

दनम् ८ निद्धिंसनम् ६ निखालनम् १० सन्न. 

पनम् ११ निर्मन्थनम् १२ अपासनम् १३ 

निस्त द्णम् १४ निहननम् १५ त्गनम् ५६ 
परिवव्नेनम् १७ ईनव्यापणम् १५८ विद्रसनम् १६ 

मारणम् २० प्रतिच्ातनम् २१} उदसनम् ८२ 

परमघयनम् २३ क्रथनम् २४ उच्नासनम् २५ 

चअलम्भः २६ पिञ्जः २७ विश्रर; २८ धातत; २९. 

उब्मन्थः ३०। स्व्यमरः॥ हिसा ३२. 

चातनम् ६२ विदारणम् ३३ पिज्गकम् ३४ 

पातः ३५ परिघः ३६ पररिघातनम् ३७ कड 

नम् ३८ निवारणम् ३६ समाघातः ४० निम- 

न्धनम् ४१ मारि; ४२ मारौ ४३ उत्पातः २४ 

मारकः ४५ मरकः ४६ मार; ४० संघातः ५८<। 

ति शब्दरनत्रावलौ +#) पुण्यप्रद्वधो वधा, - 

^रकस्य यत्र निधने प्रत्ते इषट्कारिणः। 
बहूनां भवति चेमं तस्य पुण्यप्रदो वधः॥ 
रुक्मस्तेयौ सुराप ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
अल्मानं घातयेदूयश्तु तस्य पुण्यप्रदो कध; ५" 

इति कालिकापुराे २० अध्यायः ॥ 

अपिच । 

मकथं नु स्त्ीवधं कुग्यां महापातकिनामपि। 

स््ौवधे तु मद्धापापं यथा ब्रह्मवे सुने॥ 

इति रामवचः श्चुता विश्वामित्रस्तमाद पै ॥ 
यस्यास्तु बद्वो माखान् न्तरियन्तेभपि दिलण्छनः। 
भ पापं विटतेतिन नदोषा बृपनन्दन॥ 
यस्यास्तु निधनाद्राम जनाः ष्टुः सुखिनो 

्टशम् । 

भवन्ति सततं तस्मात्तस्या; पुरयप्रदो वधः ॥ 

इद्यसिपुराणम् 1 #॥ 

अपि च) 

५जेकस्यार्ये वहन् हन्यादिति शास्तु निधयः। 
र्कं दन्याटूबहनां हिन पापौ तेन जायते ॥* 

इति वामनपूराणे ५४५ अध्यायः ॥ # ४ 

^“नातताधिवधे दोषो इन्तुभेवति कञ्चन । 

इति गौतायाः १।२६ श्ञाकटौकायां खामौ॥ 

पापलनकवधः प्रायश्वित्तशब्टे द्रश्यः॥ #॥ 
वघवन्धौ पू जेकम्भवश्यौ यथा,-- 
५ कच्चित्तात केनापि बध्यते इन्यतिए्पिवा। 

वधबन्धौ पूकन्भेवश्यौ ृपतिनन्दन \» 
द्रति वामनपुराणे ६२ अध्यायः ॥#॥ 

पारिभाषिकवधघो वथा,- 
“वपनं डविणादानं दे श्रान्निर्यापनग्तया । 

ख हि व्रह्मवन्ुनां वधो नान्योस्ति रेकः ५” 
इति मद्ाभारते सौप्रिकपय् ॥ 

( वप्रकारो वधिलभेदादिकश्च वधित्रितिशब्द 

द्रशटयम् } ! 
वधकः, पै, (दन्तौति । इन् + कन् ।“ इनो वध च।” 

उणा० २८।३६ ईति वधादेशः; । ) वधक । 



बध 
श्मः । इति िडन्तकौसुद्यःसशादिटत्ति; । 
चाधिः । च्यु; । इति खंचिष्टसारोशादिडत्तिः। 

वकम, को, ( वधेः र्व करम । ) प्राखवियोग- 
फलकथयावारः। लहेदिकपदायः। दभति १ 
थति २ ध्वरति श धूति 8 उयक्ति५ 
वच्चति ६ छणखति ॐ छन्तति ८ श्वसिति ६ 

जभते १, अदेयति १९ स्तृणाति १२ कोह 
यति १३ यालयति १४ स्फ्रति ९५ स्फुलति १६ 

निपयन्तु १ॐ अवतिरति १८ वियातः १६ 

च्पातिरत् २० तदित् २२ आअखखडल; २ 

शाति ३ रन्ाति २8 शाति २५ 
श्रश्राति २६ ठैलद्ि २७ तालद्धि २८ 
जितोश्रते २६ निवद्धेयति ३० मिनाति ३१ 
भिनोति ३२ धमति ३३ ¦ इति चयच्तिशडइध- 

कमाण; । एति वेदनिषणटौ । २.। १६. ४ 
वधत, को, (उध्यतेढनेन इति । वध + ̂ वअमिनचि- 

यजिवधिपतिभ्याभचन् 1“ उखा ३।१०५॥। इति 

श्यचन् ।) अस्त्रम् । एयणादिकोषः ॥ 
वधस्यलो, स्तरो, (वधाव वधस्य वा ख्यलौ खानम् ।) 

प्राणिवधस्यलम् । मशान दति भाषा। तत्- 

पवायः। च्याचातः;२। इति चिकाशडश्रोषः॥ 
परप्रात; ३ वध्रस्थानम् ४ इति शन्दरतावलौ ॥ 

आच्ातनम् ५। इति इरावल ॥ 
वधस्यानम्, क्तौ, ( वधाय वधस्य वा स्थानं 

भूमिः । ) बधस्यली । इति हारावजौ । १६६॥ 
व(उ)धाङ्गकं, क्तो, ( वधः; बन्धनं खवाङ्गं यस्य । 

ततः; कन् ।) कारावैश्म । इति चिकाणडशोषः॥ 

वध्राः, जि, ( वधं अद्धंतोति। अदं + अश् |) 
वध्यः । इननयोच्य; । यचा, इस्ति; । 

“वधाद; सुवगेशतं इमं दाप्स्तु पूरषः। 
आङ्च्छदांकल्वद्वं सन्द रा ंस्तददंकम् ५५ 
मन्दशो इडङ्गुलितजेन्योण्डेदः। इति प्राय- 
श्ित्तमिवैकः ४ 

बधो, [न्] चि, ( प्राशवियोगषलकद्याणारो 

धः छ निष्याद्लनिरूपितनिष्यादकत्वना- 

श्ल्यच्यति | षथ+ट्निः।) वधक । प्रा- 
ष्िगफलकययाणारो वध; तन्निष्याद्कत्वश्च 
मान्तात् परम्परोहासौमं स्छतिकारपरिगणितं 

वधित्वम् , तच्च पञ्चविधं श्छतिस्रसात् कर्ता 
प्रयोजकोभ्युमन्तानुमादइको निमित्तो चैति 

नरान्तरवयापारयवधानेन बधनिव्यादकः क्ल 
९। यः कर्तारं कारयति स प्रयोनकः। २। 
सुच हिविधः। र्कः; खतोप्रृत्तमेव पदाति 
वेतनादिना परयति! अपरः खतः प्रडत्तमेव 
मन्वोपायोपदेश्ादिना प्रोद्धाद्यलि। खअनु- 
मतिद्ाताजुमन्ता। ३1 अजुमतिशे दिविधा 

ख्का वद्िरोधाद्रननं न भवति तस्य विसे- 
धिनो मया निरो; कर्म इति प्रयुक्तिरनु- 
मततिः, अपरा रुनं दन्मोति वन्दने शक्तस्या- 
प्रतिषेधं रुव । अनुाहकोप्पि हिविधः) रको 
चथ्मप्रतिरोधक्तः। अपर; खष्य प्रता । 8। 
उदेष्यते एति दनुमैनृतमादको निमित्तौ \५। 

॥ 

न्९्० 

वधोद्य 
अत्र प्रयोजकस्य कर्प्रयुक्तिदारेण बधकार- 
शत्वम् । व्यनुमन्ुख्च इन्तुमिभेयत्वेन दषएतर- 

प्रहारोन्पत्तिहारेय । अनु याहकस्य पलायना- 

व्यसम्भवेन इननौयस्यय्ये कुतः प्रहारस्रू- 
पोन्पत्तिह्ारेण वा कारणत्वम् । निमित्तिगो 
इन्तुमन्धत्पादनदारेशेति। प्रयोजकादौनां 
चतुणें अयवद्हितदननकारणानामवान्तरभेदा- 
खेदः अतः पञ्चविधं वधित्वम्। दति प्राय 
खित्तविवैकः॥ 

बधोदयतः, चि, ( वधाय उद्यतः । ) परवधायोद्- 
युक्तः । तत॒पथाय; । सब्रह्म; २ च्याततायौ ३) 

इत्यमरः ॥ व्याततायिवक्षापवाद्मादह हद 

स्तिः) 

“नाततातिदधे इन्ता प्रा्रयात् किल्विषं कचित्। 
विनाश्राधिनमायान्तं घातयन्नापरा्ुयात् \* 

काल्यायनः । 

५अआततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम् । 

जिघांसन्तं जिघांसौयात् न तेन ब्रह्मा भवेत् ॥* 

जिघांस सन् ईयात् गच्छेदिद्यधः; । देवलः । 
“उद्यम्य शस्त्रमायान्तं भरख्मप्याततायिनम् । 

निदव्य भगदा न स्यादइत्वाभूख्डा भवेत् 1” 
भूथो ब्राह्यणविद्रोषः। दोषदश्ेनं नियमाथेम्। 
मनुविष्ष् ॥ 

^गुर' बा वालच्ह्णौ वा व्रा्यणं वा वह्ुशरुतम् । 
चऋअततायिनमायान्तं इन्यादेवाविच्वारयन् ॥” 

खकारो नियमार्धः । तथा| 
“नाततायिवधे दोषो इनतुभेवति कश्चन् । 
प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्धुस्तन्मन्य॒रटच्छति ॥* 
यसताङन्ुमेनयुद्न्यमानमन्युः नाशयति न पुनः 
एरुषो इन्ति इन्यते वेति इनन विधेरपवाद्; । 
च््रततायिनमाइ वशिष्ठः । 

“वन्िदो गरदद्धेव शश्च पाणिधंवापद्टः। 

चेन्नदारापहारौ च षड्ते आततायिनः ॥* 
विष्णुकाद्यायनौ । 
“उद्यतासिविषानिखख शापोदयतकरं सथा। 
अधव्येन इन्तारं पिशुगञ्धेव राजसु ॥ 
भाखातिक्रामिणष्येठ विद्यात् सप्राततायिनः। 
यश्ोडत्तिरानन्धानाहुधम्माथंडारकान् ॥” 
विश्रैषमाद का्यायनः। 

“अनाचारितपूरन्नों यस्लपराधे प्रव्ैते। 
प्राणद्रद्यापद्वारे च प्रृत्तस्याततायिता ॥* 

अनाच्चारितोएनपञ्चतः। तैम पूनेक्लतापरा- 
धस्य मारणोद्यतस्य नाततायिता। रख्तेन 

प्रत्यपकारिवधे दोष रखव। ननु अततायिनो- 

रपि गोव्राद्चणयोद्ेनने दोषमाह समनु । 
^ाततायिवधे न दोषोटन्धन मोघ्राञ्चणात् यदा 

न्यात् प्रायख्धित्तं कुत् |” तथ! भविष्ये । 
च्ुखानामपि गोविप्रं न इन्धा कदान्वमं ५ 
अतः पून्बवचनविरोध;। च्च अवस्थामा 
काद्यायनः। 

^अ(ततायिनि चोतृछद्धे तपःखाध्यायनश्भतः । 
षधस्तत्र तु नैव सात् पापे होने वधो शगु; 1५ 

बन 

जन्मपदेन जातिकृुलब्डोच्ति । तेन इन््रप्तथा 
तपोषिद्ाजातिकुलेरुतछष्टो नाततायौ वध्य; 
तदन्यो वध्य णव । भगवद्गोतावाम् । १।३६। 
यथा,-- 
^पापमेवाश्रयेदसखमान् इवेतानातताधिनः ४” 

इति। 

खलान् भौषएठादौन्न्तोतृलष्टगुणानिन्यधं; । 
रुवम्भूतातताविनञ्चादनने फलमप्यादह दड- 
स्ति; 

“च्ाततायिनसुत्लष्टं उत्तस्वाध्यायसंयुतम् । 

योन इन्यादघप्राप्रं सोभखमेधफलं लभेत् ॥“ 

यद्यपि गुरु बहश्रुतं हन्यादिति श्रूयते तथापि 

गुरोः सकाशात् कुलविन्यावपोभि; शिष्यस्या- 
पयुत्वषेखम्भवादेवं बडशरुतादपि । खवमधमवयेस्य 
उत्तमवर्णो न वध्यः पून्वापराधकछचतविषयं वा 
सुमन्तुवचनम् । गौरातताग्यपि न वध्यः। 
«नखिनां इद्धिणादेव दं द्धिणाष्चातताधिनाम्। 

इस्त्यश्वानां तथान्यष वधे इन्ता न दोष- 
भाग् ॥* 

द्रति का्यायनवचनं गो्तिरिक्तष्टङ्गिविष- 
यम् ॥ विश्नेषमादह काल्यायनः;। 

५्उद्रतानान्तु पापानां दन्तुरो न विद्ते । 

निहत्तास्तु यदारम्भादूयदशं न वधः ख्डतः ५५ 

इति प्रायख्ित्तविवेकः ॥ 

वध्यः, चि, (वधमदंतोति । वध~+यत् ।) वधाद्ैः। 
तत्पथायः। शौषे च्छेदय; २। इन्यमरः; ।३।१।४५॥ 
“क्िन्तथान शृतं लोक अवध्याः शचुयोषितः। 
हौनवर्णोपसुक्ता या वयाच्या वध्यापिवा 

भवेत् ॥ 

इति प्राथ{खित्ततत््रम् ॥ 
च्यवध्या यथा,-- 

«५गोत्राक्षगं उहमथापि सपं 
बालं खवन्धु' ललनां सुदुष्टाम्। 

छतापराधानपि मेव वध्या- 
दाचाथसख्या गुरवस्तयैव ॥ 

इति वामनपुराशे ५५ अध्यायः ॥ 

वध्यपालः, पु, ( वध्यं बन्धनस्थानं कारागारं पाल 

यतति । वध्य +प्ाल+खय् ।) काराणइ- 

रुचकः । यया,-- 
“साध्वौविक्रयशदभ्यपालः केश्ररिविक्रयौ। 

तप्रलौदै तु प्ण यख भक्तं परि्यजेत् ।* 
षति विष्णुपुराणे । ९1 ६।११९॥ 

वन, सम्भक्तिश्रन्दययोः। इति कविकश्पदुमः ॥ 

(भ्वा--पर०-खक०-सेट् । ) वमति। संभक्तिः 
सेवनम् । एति दुर्गादासः ॥ 

वन, उ म याषतौ । इति कविकष्यदमः । (भ्वा०- 
पर०-अक०-सेट । उदि्लात् क्रावैट् |) उ, 

बनित्वा वतलवा। म, प्रवनयति। मिक्वएपि 

च्यस्य णौ च्वलङलेत्यादिना केवलस्य इख वि- 
कल्पनात् सोपसर्गस्यैव निद्धं इख; । वनयति 
बानयति। याएतिर्यापारः) अयन्तु कगेवत् 

जरियामा्र इव्यन्धे । इति दुरशादास; \ 
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वन् 

बन, कि उपरक्तिश्रद्वाघातश्न्दोपतापैषु। इनि 
कविकल्यदमः ॥ (चुरा०-पचे भ्वा०-पर०-सकण०- 

अकण्च-सेट्।) कि, वानयति वनति। अयं 

केशिन मन्यते । दति दुर्गादासः ॥ 
वन, द् ङ याचै। इति कविकल्यदुमः ॥ (तमा०- 

ऋाह्म०-दिक०-सेट्। उदिच्वात् क्रावैट् 1) द् ड, 
वनुते! उ, वनिता बलवा । इति दुर्गादासः ॥ 

वम, ज्ञौ स्तनो, ( वनतौति। वन् + पचाद्यच् । यदा, 

वन्यते सेते इति। ^पुखि संज्गायां घः 
प्रायेण । ३।३।११८। इति घः 1 ) वडइटत्त- 
युक्तस्थानम् । ( यया, मबु; । ८। ३५६ । 
«पर ख्छियं योऽभिवदेत्तीर्येर ये वनेपि वा। 
नदीनां वापि खम्मोदे ससं परहणमाभ्नयात् ५ 
च्ियान्तु यथा, सादिद्दपेशे आधिंयञ्जना- 
याम् । 

“कालो मधु; कुपित ष च पष्यधन्वा 

घोरा वहन्ति रतिखेद हराः खमौरा; । 
केलौवनौयमपि वद्युलङ्घञ्नमञ्खु 

द्रेपतिः कथय क्िंकरणौयमद्य ॥*) 
तत्प्रथ्ायः। अटवौ २ अरणयम् ३ विपिनम् ४ 
गहनम् ५ काननम् ६। इवमरभरतौ॥ 
दावः 9 द्वः ४ अटविः; ६ भौरुकम् ९० 
भादटम् १९ गुहिनम्१२। दति श्न्दरना- 

वलौ ॥ शप्तम् १३ समजम् १४ प्रान्तरम् ९५ 

विक्तम् १६ ॥ इति जटाधर; ॥ कान्तारम् १७। 
इति राजनिषेष्टः; । # ॥ रहसमौपकरैयवनं 
यथा,-- 

५^शिविराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुलसौ शाम् । 

धनपुत्चप्रदाचौ च पुण्यदा इरिभक्तिदा। 
प्रभाते तुलसी दषा खणद्ानफलं लभेत् ॥ 
मालतौ यूका कन्दं माधवौ केतकौ तथा । 

नागेश्वरं मल्लिका च काञ्चनं वङ्लं शुभम् ॥ 

अपराजिता च श्चभदा तेषासद्यानमौखश्ितम्। 

पूं च दक्षि चैव गुभदं नार संश्रयः ॥” 
इति व्र्मपवत्त ग्रो्प्यजन्मखण्ड १०२ अध्यायः॥ 
मधुरायां इाद्श वनानि वधा - 

“रम्यं मधुवनं नाम विशुख्यानमनुत्तमम् | 

तदष्ट्ा मगुजो देवि सान् कामानवाघ्रयात् ॥ 

वनं तालवनदैव दितौयं वनसुत्तमम् । 
तच्र खाला नरो रेवि छतलब्यो हि जायते | 

इतीयं कृसुदं नाम वनं चैवोत्तमं तया । 
तत्र गत्वा नरो देवि छतकृन्यो हि जायते ॥ 

सरकारी छापे मासि भाद्रपरटै {डया 
तच खातो नरो देवि रुदलोके महौयते ॥ 

चतु काभ्यकवनं वनानां वनकत्तमम् । 
तत्र मत्वा नरो देवि मम लोके महोयते॥ 

विमलस्य च कुरू तु षर्व; पापैः प्रसुष्यते । 
यस्तु प्रते प्राणान् मम लोकं ख गच्छति ॥ 

पञ्चमं वङलवनं वनस्थानमनुत्तमम् | 

सत्र गत्वा नरो देवि असिष्यानं ख गच्छति ॥ 

यसनाया; परे पारे देवानामपि दर्लभम् । 
अस्ति भद्रवनं नाम षड वनमुत्तमम् ॥ 
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तत्र गत्वा तु वसुधे मक्तौ मत्परायणः) 
तदनस्य प्रभावेण नागलोकं ख गच्छति ॥ 

संप्रमन्तु वनं भूमे खादिरं लोकदिश्चुतम्। 
तच गत्वा नरो भं मम लोकं स गच्छति ॥ 

महावनं चा्टमन्तु सदेव तु मम पियम्। 

तिन् ख्ात्वातु मनुजो इन्द्रलोके मद्ौ- 

यते॥ 

लोदजं धवलं नाम लोहजङ्गेन रन्तितम् । 

नवमन्तु वनं देवि महाप्रातकनाशनम् ॥ 

वनं विख वनं नाम दशमं देवपूजितम् । 

तच्च "्त्वातु मनुजो ब्रह्मलोके मष्टौयते॥ 
रुकादश्रन्तु भाष्डोर योगिनां प्रियसुत्तमम्। 
तस्य दशरंनमाचरे नरो गभ न गच्छति । 
भाषोरं समदुप्रप्य वनानां वनसुत्तमम्॥ 

वासुदेवं ततो दषा पनजेन्म न विदयते ॥ 
इन्दावनं इादशमं उन्दया परिरत्तितम्। 
मम सैव प्रियं भूमे महापातकनाशनम् ॥ 
इन्दावनन्तु गोविन्द् ये पश्यन्ति वसुन्धरे । 
नते यमपुरं वान्ति वकुण्ठं पराञ्नयुनरा; 

षति वाराडे मथुरातौधेवनहादश्रकवणेनं 
नामाध्यायः; ॥ # ॥ 

यथा,- 

%यदैवं कथितं पण्यं मथा ब्रह्मसुखाचप्रतम् । 
तत् समरं भवेत्तख अरण्यप्रषरेषु च॥ 

अरण्यानि प्रवच्छयामि तथा. चेबोषराणि च, 

सन्धवं दर्डकारर्य नेमिषं कुरुजाङ्गलम् ॥ 

उपलाटतमारण्य जम्बमार्गोण्य पुष्करम् । 

हिमवाषस्ततोएरण्य उत्तमः परि कौतनितः ॥ 
नवष्वेतेष्वरण्यषु यस्तु प्राणान् परिद्यचेत्। 

ज्रह्मलोकातिधिभ्रूवा स याति परमं पदम् ॥” 
षति देवीपुराणे अरण्योषरप्रशखा॥ #॥ 

अरण्ये वशेनौयानि वया, 
“खरण्येएिवरादहेमय्थसिं हादयो हमा; । 
श्ुककाककपोताद्या सिक्लभक्लेद वादयः ॥* 

उद्याने वणंनौयानि यथा,-- 
«“छद्याने सरणि; स्व्वफलपुव्यलताहमाः। 

पिकालिककिद्ंसाद्या; कौ डावाप्टष्वग- 
स्थिति; ॥* 

इति कषिकल्पलतायाम् ९ स्तवे ३ कुसुमम् ॥ 

( शङराचा शिष्यस्य इस्तामलकस्य शिष्या 
णासुपाधिविश्चेषे, प । यदुक्तं प्राणतोषिण्या- 
मवधुतप्रकरथे । 
५सुरणभ्य निभोरे देशे बने वासं करोति यः। 
आश्ापाश्रविनिरमुक्तो वननामा स उच्यते 1») 

वनं, ज्ञौ, ( वन्यते सेद्यते इति । वन् + “पुखि 

खंज्ञायां घः प्रायेण ।* ३।३।११८। घः;। 

इति निघण्टौ रैवराचयज्वा । १।१२।६। ) 
णम् । ( यथा, रघुः । £ । २२। 

«नमयति स स केवलसुत्रतं 

वनसुचै नस्ुचेररये शिर; ॥* ) 
निवासः । आलयः । शति मेदिनी । ने, १६. ॥ 

(चमसः। यथा, ऋग्वेदे । २।१४ । ६। 

वनविश्रेषै मरणपलं 

बनच 

"ध्वयेवः केना शुम वभे निपूतं वन 
उन्नयध्वम् ॥* 

^वने संभजनौये बने उद्फै निप्रूतमाप्यायनेन 
प्नोधितं सोमसुत्नयध्वस्टदै नयत। यद्धा वने 

तदिकारे चमसे निपूतं दशापवित्रेण शोधितं 
सोमं वने चमसे उन्नयध्वम् ।” इति तद्भाष्ये 
खायण;॥) प्रस्रवणम् । इति हेमचन्द्रः # 

( रश्सि;। इति निघण्ट : । १।५।८ ॥ ^वन षण 

सम्भक्तौ भूवादि; परसते पदौ। पसि संज्ञायां 
घः;। वन्धते सेते श्ौतादिनिवारणाय। 

अथवा वनतिद्धिखाधेः। वन्यते हिस्यतेनेन 
तमः । यहा, वनु याचने तनादि अल्मने भाषा । 

वन्यते याच्यते दष्टिप्रदानाथ। यदा, वनश्चब्द 
भूवादि; परसषदी वन्यते श्ब्दते स्तृबते 
स्तोमिः ।” इति तच देवराजयज्वा ॥ यथा, 
ऋग्वेदे । १।२४ । 9 । 

“चअवुप्ने राजा वरुणो वनस्य ॥”) 

वनकदलौ, स्त्रो, ( वनोद्धवा कदलौ। ) काष- 

कदलौ। इति राजनिषेण्टः ॥ ( विटतिरस्याः 
काडकरदलौशब्दे ज्ञातया ॥ ) 

वनकन्द;+.पु, ( वननातः कन्द; ।) वनश्रूरणः। 
धरणौकन्द; । इति राजनिषंरटः ॥ 

वनकार्पासौ, स्रौ, ( वनोद्धवा कार्पासौ । ) वनो- 

इ्वकार्पाखः। ततृपयायः । चिप २ भार- 
दाजौ द वनोद्धवा ४। इति रत्रमाला॥ 

वनकोलिः, च्छो, ( वनोद्धवा कोलिः।) वनज 
बदरौ। तत्पथायः। . कवंशरिका २ फल 
ककंशा २। इति कोषान्तरम् । 

वगगोचरः, प, (वनं गोचरो देशो यस्य ।) 
अाधः। दति केचित् ॥ (वनं जलं गोचरो 
निवासस्थानं यस्य । नारायणः । इति भाग- 

वतटौक्षायां ओीधरसखामौ ।३।१८।३॥ चि, 

जलचरः । यथा, भागवते । ३।१८। २। 

५सुष्यन्तमच्छा खरचोएरुण्श्चिया 

जद्धास चाद्ो वनगोश्रो खगः ॥* 

काननविद्ारौ । यथा, मनु; । <। २५६ । 

सामन्तानामभावे तु मौलानां सौनि साचि- 
णाम्} 

इसमानप्यवुयुङ्ञोत परान् वनगोचरान् ॥* ) 

वनगौः, खौ, ( वनस्य गौ;।) गवयः! इति 
रालनिषेण्टः ॥ 

वनचन्दनं, ङ्ज, ( वन जातं चन्दनम् । ) च्गुर । 

देवदारु । इति विष्ः॥ 

वनचन्दरिका, श्लौ, ( वने चद्िका च्योत्ेव।) 
मल्लिका । इति राजनिषेगटः; ॥ 

वनत्चम्यकः, पु, ( वनजावश्चम्यकः । शाकपाधिक- 
वत् समासः ।) वनजचम्यकपुष्यडच्चः। सत्- 

पथ्याय; । वनदौपः २ हेमाहः ३ सकुमारः ४। 

अस्य गुणाः । कटुलम् । उष्त्वम् । वातकफ़- 

माश्िलम् । वण्येलम् । चचचुष्यत्वम् । बरख 
रोपणम् । वयःस्तम्भकारित्वश्च। इति रव~ 

निषंण्टः ॥ 



वनपि 

वनच्छागः, प, (वनस्य छागः!) अरण्य- 

गलः । तत्पथायः; | रडकः २ शिश 

वाह्यकः ३) इति चिकाणडोषः॥ (वने द्ाग 

व ।) शूकरः इति शब्दमाला ॥ 

वनजं, क्तो, (वने जले जायते इति । जन् +डः । ) 

अख्व॒जम् | इति मेदिनौ । चे, २८॥ ( यथा, 

रषु; ।५। ७३। 

“दौंष्वमौ नियमिता; पटमण्डपेषु 
निद्रां विद्धाय वननात्च } वनायुदेश्याः। 

वक्तोश्रणा मलिनयन्ति पुरोगतानि 

चेद्यानि सेन्धवश्िलाशकलानि वाहाः ।* 
जलजाते वनोद्धवै च ि। यथा, रामा- 

यथे।२।५४। 9) 

“दारूणि परिभिन्नानि वनजे रपजौ विभिः ५”) 

वनजः, पु, ( वने जले अरर्ये वा जायते इति । 
जन् +डः; ।) सुस्तकः । इति मेदिनी । जे, २८॥ 
गजः। इति विश्वः; ॥ वनश्ूरणः। इति राज- 

निषेण्टः ॥ ( तुम्ब रुफलम् । तत्प्रायो बथा,- 

तुम्बर सौरव सौरो वनन; सानु नोएन्वजः॥” 
इति भावप्रकाश्रस्य पून्वखर्े प्रथमे भागे ॥ ) 

नजा, स्त्री, ( वने जाते इति। जन् +डः) 

टाण।) सुहपणौँ । इति मेदिनौ । जे, ९८ ॥ 

चऋरर्यकार्पासौ । वन्योपोदकौ । अश्वगन्धा । 
अन्धपचा । मिश्रेया । रेद्धम्। इति राच- 

निषे ४ 
बनजोरः, पै, ( वनोद्धवो जौरः। ) वगोद्धव- 

जौरकः\ तत्पायः । इदत्यालौ २ खच्य- 
पचः ३ अरण्यनौरः ४ कणः ५। अस्य 

गुखाः ! कुत्वम् । श्रौतम् । ब्रणनाःशिलष्च । 
इति राजनिषेख्टः ॥ 

वनतिक्तः, पु, ( वनेष वनोड्धवैष् तिक्तः । ) हरौ- 
तकौ । इति शब्दमाला ॥ 

वनतिक्ता, स्रौ, ( वनेषु वनोद्धवैषु मध्ये तिक्ताः। ) 
वनतिक्तिका। इति रन्रमाला ॥ 

वनतिक्तिका, स्तौ, ( वनकिक्ता+ कन् । टापि अत 

इत्वम् । ) पाठा। इत्यमरः) २।४।८४॥ 

( युणादिकमच्या; पाठाश्रन्द ज्ञेयम् ॥ )} 
वनदः, पु, (वनं जलं ददातीति दा+कः।) 

नेष; । इति श्रन्दमालाः॥ वनद्ातरि, चि॥ 

बनदरग्नः, पु, (वनजातो दमनः ।) अरणयदमनः \ 
इति राजनिर्घण्टः ॥ 

वनदौपः, प, ( बनस्य दौप इव । ) वबच्स्यकः 
इति राजनिषेण्टः ॥ 

वनधेनुः, प, ( वनस्य धेनुरिव ।) गवयौ । इति 
सराजनिषेट; ॥ 

वनपल्लवः, पु, ( वनमिव निविड; पक्वो नस्य । ) 

प्रोभाञ्जनद्रचः। इति जटाधर; + अरख्यज- 
प्रचष्ड॥ 

बनर्पाशुलः, पु, (वने पाँशुलः पापिष्ठ; ।) शाधः। 

इति श्न्द्रब्रावलौ॥ 

अनपिष्यलौ, खौ, ( वनोद्धवा पिष्यलौ ।) वनोद्धव- 
पिष्यजलौ । तत्थ; ।! दक्छपिप्यलौ २ चु्र- 

२६२ 
वनमा 

पिप्यलौ ३ वनक्णा ४। चस्या गुणाः। कट्- 
त्वम् । उष्यातम् । तौच्छात्वम् | खच्यत्म्। दीप- 

नत्वम् । सा रामा गुणाप्या। शुष्का खल्य- 
गुणा । इति राजनिषश्टः ॥ 

वनपुष्या, स्त्रौ, ( वनमिव निविड पुष्यं यस्दराः। 

टाप् । ) शतपुष्या । इति राजगिषेरटः ॥ 
( एतपुष्याशब्देभस्या विवरणं ज्ञातथयम् ॥ ) 

वनपूरकः, पु, ( वनजातः पूरको बौजपूरकः। ) 
वनबौजपूरकः । इति राजनिषंरटः ॥ 

वनप्रियं, कौ, ( वनेषु वनजातेषु मध्ये प्रियम् ।) 
त्वच्वम् । इति राजनिषेणटः ॥ 

वनप्रियः, पु, ( वनं प्रियं यस्य। ) कोकिलः। 
इत्यमर; ।२.।५।१६ ५ ( यथा,- 

“+चऋछयि वनप्रिय विष्छतरखवकिं 
वक्षि जो विघसो भवताधरुना । 
यद्गयेव कुद्ूरिति विद्यया 

न पततश्चरणौ धरणौ तव ॥* 
इद्यद्धटः ॥) 

चऋरण्यप्रियमाचे, चि 
वनवौजः, प, ( वनस्य वनोद्धवो वा बौनो बोज- 

पूरकः ।) वनबौजपूरकः । इति राजनि; ॥ 
वनकवौलकः, पु, (वनवौज + खाये कन् |) वनवौज 

पूरकः। इति रालनिषयट; ॥ 
वनबीजपूरकः, प, ( वनोद्धवो बौजपूरकः।) 

च्ररयजातबौजपूरः। तत्पायः । वनज; २ 

वनबौजकः दे वनवौजः 8 अदन्ता ५ गन्धाम्बाद् 
वनोद्धवा 9 देवदूत < पौता६ देवदासौ ९० 

देवे्टा ११ मातुलङ्गिका १२ पचनी १३ मडहा- 

फला ९४ । अस्य गुणाः। अन्तत्वम् । कटु- 
त्वम् ! उष्यत्वम् ¦ खच्िप्रदत्वम् । वातामदौष- 

छमिकपश्चाखनाशिवश् । इति राज निषेयटः ॥ 
वनभबरिका, स्तनौ, ( वने भद्रं यख्या;। ततः टापि 

चत इत्वम् । ) भद्रवला । इति केचित् ॥ 

वन्, [ज्] प, ( वनं सशक्त इति। वन् + 
खज् + किप् । ) ऋषभौषधम्। इति शम्द- 
चन्द्रिका ॥ 

वनमचिका, श्लौ, ( वनस्य मधिका।) दंशः 
इव्यमरः। २।५।२७॥ 

वनमष्लौ, स्वौ, ( वनोद्धवा मल्लो । ) वनोद्धव- 
मलिक) इति शन्दरन्रावलौ + 

वनमाला, च्छो, ( वनोद्धवपुष्यरचिता माला। 

मध्यपदलोपिखमासः। ) ओशष्यस्य माला) 
तत् खरूपं घथा, 

+अजानुलभ्विनौ माला सव्वत्तकुस॒मोजच्वला। 
मध्ये स्थलकदम्वाघ्या वनमालेति कौर्िता ॥* 

इति शब्दमालःः ॥ 
( बनपुष्यञखक् । यथा, रघुः । ६ ५१। 

श्यरचितमौलिरसौ वनमालवा 
तरुपलाप्यसवयेतनु च्छद; ॥*) 

वनमालिनौ, खौ, ( वनमालौ अख्यस्यामिति । 

इनि; । डप् । ) इारकापुरौ। इति चिकाण- 

देष; ॥ वाराहौ । इति राजनिषेष्ट; + 

वनवा 

वनमालौ, [न् ] पु, (वनमाला च्य्यस्येति। 
इनिः। ) ओरीछ्ष्णः । इदयमरः।१। ६।२१॥ 
( नाराथणः । यथा, प्रदुख विजये । ३ अङ्क । 

<कमलयामलया वनमालिनं 

भिरिजिया गिरिश्च निशा विधुम् । 

सविता परियोजयतो दिधे- 

तुरत द्यनुरूपसमागमे ५» } 

वनछठक्, [ च ] पु, ( वनं जलं सु्वतोति। सच् + 
ङिष् । ) मेषः। इति शब्दरत्नावली ॥ (जल 

विणि, चि। इति रघुः! ६।२२॥ ) 

वनस॒ङ्ः, पु, ( वनोद्धवो सहः । ) सकृर्कः । श्वय 
मरः। २८।६। १७॥ तत्पय्धायः। वरकः २ 
निगएकः ३ कुलौनकः ४ खणो ५। इति देम- 

चन्द्र; ।४।२३६॥ अस्य न्धपथायगुणौ सकष्ट- 
मकुष्कश्न्दयोद्रेरटयौ ॥ (यया, सुशुते ।१।४६। 
“वनसुङ्कलायमकुरटमखरमदंल्यशच्चयकसतौन- 
चिषटकषरेखाएकौप्रशतयो व्रेदला; ॥ ) 

वनसङ्गा, स्वौ, ( वनसुङ्ग+ टाप् । ) सृहपणैँ। 
इति राजनिषेणटः ॥ 

वनश्धतः, पु, मेघः । वनं जलं सतं बद्धं अनेन 
वनं सुति इति वा मनोषादिः। इव्मर- 
टौकावां भरतशृतजौषतशन्दव्यत् पत्तिदश्रंनात् ॥ 

वनम ना, स्त्रो, (वनस्य षडह जायते इति । जन् 

डः ।) वनवौजपूरकः। इति राजनिषेंगटः 
वनमोचा, स्तौ, (वनोद्धवा मोचा) काकदलौ । 

दति राजनि्षंण्ट; ॥ 
वनरः, पु, (वानरः । एषोदरादित्वात् इसे खाधुः ।) 

वानरः। इति भरतदिरूपकोषः ॥ 

वनराजः, पु, (वनस्य वने वा राजा । ^रानादः- 
सखिभ्यद्च् |” ५।४६।६१। इति ठच्) 

लिहः । इति श्रन्दमाला॥ वनस्य राजा च॥ 

वनलच्यौः, स्रौ, ( वनस्य लच्छी; शोभा।) 
कदलो । इति राजनिषेगटः; ॥ 

वनव््वरः, पु, ( वनोद्धवो वधर: । ) शष्णाजकः । 
इति राजनिषेण्टः ॥ 

वनवन्नरिका, स्तो, ( वनजाता वञ्रिका।) 

ऋअररणयजवव्वरी । वनवद् इति भाषा तत्- 

पथायः। सगन्िः २ सप्रसन्रकः; ३ दोषा- 

ले्रौ 8 पिषत्रः ५ ससख: ६ खष्यपचरकः 9 
निद्रालुः = शोपष्ारौ < स॒वक्र;ः १०। अस्य 
गुणाः, । उष्यत्वम् \ सुगन्ित्वम् । पिशाच 

वान्तिभरूतत्नत्वम् । ध्राणसन्तपेणतश् । दति 
राजनिघेयटः ॥ 

वनवक्नरौ, स्त्री, (वनोद्धवा वल्लरौ ।) निःशेणिका- 
हणम् । इति राजनिघंटः ॥ 

वनबद्धिः, पु, (वनस्य वनोद्धवो वा ब्धः ।) दावा- 

नलः) इति हेमचन्रः। 8। १६० ॥ ( वधा, 
कथासरिल्यागरे । ५६। ६४३ । 

^फ़णारनप्रभाजालजटिलं वनवद्धिनिा। 

खुहौतमिव तेनोयदेतिदरूेन खनि ॥*) 
वनवाखनः, पु, (वनं वासयति गन्पेनेति । वासि + 

ल्युः। ) खट्टा; । इति चिकाखद्रेषः । 



वनख्यः 

बनवासौ, [न्] प, (वनं वासयति सुरभीकरोतौति। 

वासि +खिनिः। ) ऋषभनामौ षधम् । रष्कक- 
खत्त;। वाराहौकन्दः। श्ाल््मलौकन्द; । नौल- 
महिषकन्दः। इति राजनिघंशट;॥ (वने वस- 
तौति। वसु +णिनि;।) वनवःसकत्तेरि, चि ॥ 

( यथा, मनुः । ई । २७। 

«तापसेष्वेव विप्रेषु यातिकं मैचमादरेत्। 
सहमेधिषु चान्येषु हिजेषु वनवासिषु ॥) 

वनटन्ताकौ, स्तौ, ( वनस्य ठन्ताकौ वाक्ताकौ।) 
इृदतो। इति राजनिषंण्टः ॥ 

वनतब्रोद्दिः, पु, ( वमस्य ब्रौह्ि;। ) नौवारः। इति 
हेमचन्द्रः । 9। २४२॥ 

वनमरूकरी, स्त, (वनस्य करीव रोमश्लात् मांस 

लत्वा ।) कपिकच्छटु; । इति राजनिघण्टः ॥ 
(वनस्य श्रूकरौ |) अआरण्यवराद्ौ च ॥ 

बनरूरणः, पु, (वनजातः शूरण; ।) वनोद्धवौल्लः । 
वनच्मरोल इति भाषा। तत्प्रायः । सितश्रूरणः२ 

वन्ध; ३ वनकन्द; ४ अरर्यश्ररणः ५ वनज; ६ 
श्वेतशरूरणः ॐ वनकण्डलः; =। अस्य गुणा । 
रुत्वम् । कटुत्वम् । उष्त्वम् । छभिगुल्य- 

शूलादिदोषसन्धारोचकनाशिवख्। इति राज- 
निचरट; ॥ 

वनश्ङ्गादटः, पु, ( वनस्य श्टङ्गाट इव कण्ठकाठत- 

त्वात् ।) गोच्चुरकः;। इ्वमरः।२।४।६६॥ 

(अस्य पर्यायो यथा,- 

“गोच्चुरः चरकोभ्यि स्यात् चिकण्ट; शादु 

कण्टकः । 
गोकणको गो्लुरको वनश्टङ्गाट इ्व्यपि॥ 
यलङ्कषा खदा च तथा स्यादिच्ुगन्धिका।* 

इति भावप्रकाश्स्य पून्बखर्छे प्रथमे भागे ॥) 
वनष्टङ्गाटकः, प, ( वनश्दङ्गाट+ खार्यं कन् । ) 

गोच्चुरकः । इति राजनिषेण्ट; ॥ 
बनश्नोभनं, क्तौ, (वनं जलं श्रोभयतोति । शुभ+ 
शिच +ख्युः । ) पद्मम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
वनस्य श्रोभाकनैरि, चि॥ 

वनश्वा, [नू] पु, ( वनस्य वने वा श्वा कुकुरः । ) 

गन्धमार्नारः । वश्चक; । याघ्र;। इति मेदिनौ। 
ने, २८०७ ॥ 

बनसङ्टः, प, ( वने सङ्कटो बाल्यं यस्य । ) 
मरः । इति शब्यचन्दरिका॥ 

वनसन्हहः, पु; ( वनानां सण्डह; । ) अरण्य- 
संहति; । तत्परथायः। बन्धा२.। दद्यमरः। 
२८।४।४॥ वान्या ३े। इति श्न्दरन्रावलौ ॥ 
जलसमइञ्च ॥ 

वनसरोजिनौ, स्त्री, ( वनस्य सरोजिनौ पद्मिनीव 
श्रोभाकरतवात् । ) वनकार्पासौ। इति शन्द- 
रत्रावलौ ॥ 

बनष्यः, पु, (वने तितीति । स्या +कः ।) टगः । 
इति शन्द्चन्द्रिका ॥ (वानप्रस्थ; । यथा, मनुः। 

५ । १३७॥ 

“रुतच्छोतचं णदस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । 
जिदं स्यादनस्यानां यतीनान्तु चतुग यम् ॥*) 

२२६३ 

वनायुः 

वनवाखिनि, चि॥ (यथा, इरिवंगरे ।१५२।२१। 

५प्रटत्तचक्रो ृपतिवेनस्थान् 
गजान् गजै; खेरिव वोशदौप्रान् ॥*) 

वनस्था, सती, ( वने तिति या। स्था~+कः 

टाप् । ) अश्वत्थोटच्च; । इति राजनिषेणटः ॥ 
वनस््मति;, पू, ( वनस्य पति; । पारस्करादित्वात् 

स्वद् । ) विना पष्य फलिहमः । ( यथा, मनुः । 

१९।४७। 
“अपुव्या; फलवन्तो चे ते वनस्मतयः शताः ५) 

ठच्चमाच्रम् । इति मेदिनौ । ते, २१६ ॥ (यथा, 
महाभारते । ९। १४१ ।९६। 

“कथं नु शाखास्तिरं भ्किनन मले वनच्परतौ ॥*) 
स्थालौटच्चः। इति राजनिषेण्ट; \ ( अस्य 
पायो यथा,-- 

“नन्द ठ चोभ्त्यमेदः प्ररोहो गनपादपः। 
स्थालौडच्चः चयतसः चोरौ च स्याह नस्यति; ।” 

इति भावप्रकाशे) १।१॥ 

छतषटस्य - पुचविश्चेषः । यथा. भागवते । ५। 

२०।२१ + “आल्या मधुरुहो मेषः धामा 
अाचिष्टो लोह्ितवर्णो वनस्मतिरिति एतष्टड- 
सताः ॥* वटडच्चः ॥ तत्पथायो यथा,- 

“वटो रक्तफलः श्टङ्गौ योधः स्कन्वलो धरुवः । 
छषीरौ वेश्चवशावासो बहुपादो वनस्पति; \ 
इति भावप्रकाशस्य पून्वखश्छे प्रथमे भागे।) 

वनहरिद्रा, च्छो, ( वनोद्धवा-इरिद्रा।) अर- 
खयज'हरिद्ा ¦ तत्पायः । श्ोलौ २ शोलिका 
३ वनारिष्टा४। अस्या गुखाः। कटुत्वम्। 

गौल्यत्वम् ; रुच्यत्वम् । तिक्तत्वम् । दौ पनलच्च । 
इति राजनिषेणटः \ पि च। 
“च्परण्यहलदौकन्द; कुदाताखनाश्रनः ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

वनद्धासः, प, ( वमस्य हास इव प्रकाशकत्वात् । } 
काश्रणम् । इति चिकाखग्रेषः । कुन्टटचः;। 
इति राजनिषेगटः ॥ 

वनहाखकः, पु, ( वनहासख + खार्थे कन् ।) काश- 
णम् । इति शब्दरनावलौ ॥ 

वनाः, पु, ( बनस्याखुः। ) शशकः। इति 
चिकाणडगरोषः॥ 

वनाखुकः, पु, सहः । दति चिकाणशरेषः॥ 
वनाजः, पुं, ( वनस्य अलः । ) वनच्छागः । तत्पर 

ग्थाय;। इडिक्षः ९ शिशुवाहक; ९ एष 

श्रदङ्गः ४। इति हेमचन्द्रः । 8। ३४४ ॥ 

वनादुः, प, वब्वैणा । नोलमच्िका। इति न्द 
च्वन्िका॥ 

वनामलः, पु, ( वनस्य अमल आमलक द्व । ) 
छष्णपाकफलः। इति शब्दमाला ॥ 

वनाशः, प, ( वनस्य च्या द्व । ) कोशान्नः। 
इति राननिषेण्टः ॥ ( गुणादिविश्चेषोभ्ख 
कोश्ान्रश्न्दे शेयः ॥ ) 

वनायुः, पै, देशविशेषः यथा,-- 
«गया शयश्च वानायुवेनाञुयेदुखा ततम् ।” 

इति शन्द्रन्रावलौ ॥ 

वनोय 
( यथा, महाभारते । ८। अ।९१। 

«अजानेयः सेन्धवैः पाडतीतै- 
नेदौचकाम्बोलवनायुवाक्िकेः॥* 

दानवविग्रोषः । यथा, महाभारते ।१।६५।३०। 

“मरिच वनायुख दौघंलिङृख दानवः \») 
धनायुलः, पु, ( वनायौ दग्रे जायते इति । जन + 

डः । ) वनायुदेश्योद्धवषघोटकः। अस्य रूपा- 

न्तरं वानायुलः। इति श्न्दरत्रावलौ ॥ 
वनारिष्टा, श्लौ, ( वनजाता अरिखेव।) वन- 

रिद्रा । इति राजनिषेरटः ॥ 
वनाचैकः, धु, ( वनस्य अच्क इष। नियतपुष्य- 

श्वायिलात् तथावम् । ) पष्यजौदी । माला- 

कारः! र्ति जटाधरः) 

वनाद्रैका, च्छ, ( वनोद्धवा आअआद्रेका। ) वनभवा- 

दकम् । इति राजनिरषैरट; ॥ अस्या; पाय- 
गुणौ रेन्टे द्र्यौ॥ 

वनालिका, स्रौ, (वनं अलति भरूषयतौति । अल~+ 
शल । टापि अत इत्वम् । ) इत्तिखुणटो । 
यथा,- 

५“वच्वल्ञसख्थिखं दारो इस्तिशुखौ वनालिका ।“ 
षति इारावलौ।६५॥ 

वनाश्रयः; पु, ( वनमेव आश्रयो यस्याः । ) द्रोण- 
काकः। इति जटाघरः॥ (अरण्याश्चरविणि, 

चि। यथा, माकंष्डेये । १०६. । ४३। 
“सौदिष्यद्यखिलो लोकसय भूप | वना- 

अये ॥*) 

वनादिरः;, पु, ( वनस्य अआडिरः।) अूकरः। 

` इति चिकाणडशेषः ॥ 
वनिः, प, असिः। खनि कथि अजि अखि वसि 

सनि घ्त्रनि ्रन्थि वलिभ्यञ्च। इत्छनेन वन- 

धातोः पूखानुटत्त-दप्रद्ययेन निष्यन्नः। इति 

विद्वान्तकौसुयासणादिटन्तिः। ४ । १३९. ॥ 
विवः, चि, ( वन + क्तः । ) याचितः । सेवितः । 

षति मेदिनौ। ते, १४६. ॥ 
वनिता, श्रौ, (वन +क्त । टाप् ।) जातरागस््नौ। 

श््रोघामान्यम् । इति मेदिनौ। ते, १४६॥ 
( यथा, रषु; । २।१६॥। 

«“वशिघेनोरबुयायिनं त- 

मावक्तैमानं वनिता वनान्तात् । 

पपौ निमेषालखपच्यपरक्ति- 
रूपो धषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम् ॥*) . 

वनौ, स्री, वनम्। इव्यमरटौकायां भरतः ॥ 
(यथा, साद्ि्दपेशे । ९। 

“केलौ वगौयमपि वञ्मलङ्न्चमञ्जुः ॥*) 
वनौ, [न्] प, (वनं च्ाश्रयल्येनास्यस्यति । कव + 

इनिः । ) वागप्रखः। वथा, 
५ गदमेधौ शरदखन्तयोः बरौ हियवाभ्यां चलेत 
वनौ वर्षांसच॒ श्वामाकैरापक्कल्येऽन्यैः पुरा- 
सेवा ।*» इति खाह{चिन्तामणौ इारौतः ॥ 

वनौकः, चि, यावकः । इव्मरटौकासारस्न्टरी ॥ 
वनौयकः, चि, ( विं या्नमिच्छतीति। क्यच् । 

ततो खल् 1) याचकः । इयमरः; ।३।१।४६॥ 



वन्दनं 
दनेचुद्रा, स्तौ, ( वने जुद्रा। अलुकरमासः। ) 

करञ्जः । इति रत्रमाला॥ 

वनेचरः, चि, ( वने चरतीति । चर + “चरेष्टः 1” 

इतिटे;ः\ तत॒पुरुषै छतीद्यलुक् । ) अरण्य- 

नारौ । यथा,-- 
«वनेचराणां वनितासखानां 

द्रौरदोत्सङ्ग निषक्तभाषः । 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्धा- 
मतेलपूराः सरतप्रदौपाः ॥” 

इति कुमारसम्भवे १ सगे; ॥ 
वनैज्यः, पु, (वने इच्यः पूच्यः। ) वद्ररसालः। 

इति राजनिधेणटः ॥ 
वनेसच्जेः, पु, ( वने सच्ने इव।) अखनट्चः। 

इति रन्नमाला ॥ 

वनोडवा, स््लौ, (वने उद्धवो यस्याः।) वनकार्पासौ । 
इति रन्नमाला ॥ 

अनौकाः, [स्] पै, ( वनमेव ओको रं 
यस्य।) वानर;। इव्यमरः।२।१५।३॥ 

( वनवाखिनि, चि। थथा, भागवते ।४।६।२१। 

“धर्णि; कश्यपः शको सुनयो ये वनौ- 
कसः । 

चरन्ति दचिणौक्द्य रमन्तो यत् सतारकाः॥*) 
घन्दका, स्त्री, वन्दा यथा,- 

“वन्दाका शेखर सेया षन्दा च वन्दकेष्यते ॥* 
इति भरतष्टतदडुः ४ 

यन्द यः, पु, (वन्दते स्तौति वन्दते स्तयते ति वा । 
वन्द + “शौङ्ग्रपिरुगमिवश्चिजौविप्राणिभ्यो- 
पथः ।*इ खच वष्ौद्यस्य स्थाने बन्दौति पाठोभ्पि 
बहुसम्मतः इव्यतोएयः। ) स्तोता । स्तुद्यः। 
वन्दिधातोरथप्र्ययेन निष्यन्नः। इति सिडान्त- 
कौसुदौ॥ 

वन्दनं, कौ, (वन्दते नेनेति । बन्द + करणे र्टृट् 1} 
वदनम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ ( वन्द् +भावे 

च्छट । ) प्रणामः। सतु घोड्ग्रधाभक्रान्तगेत- 
भक्तिविश्ेषः। यथा। प्राद्रोत्तरखण्डे शिव- 
पाञ्चतौसंवादे। 

“आदातु वैष्णवं परोक्तं शद्वचक्राङूनं इरे; । 
धारण्योदपष्डाण तन्छन््राणां परियदहः॥ 
व्ञचैनश् जपो ध्यानं तच्रामस्ररणं तथा| 

कोर्षनं अवणद्तेव वन्दनं पाशसेत्रनम् ॥ 
तत्यादोदकसेवा च तन्निवैदितभोजनम् | 
तदौयानाख्च संसेवा इाद्शौव्रतनिष्टता॥ 

तुल्षसोरोपयं विष्णोर वडेवस्य शरा ङ्गिंणः । 
भक्ति; षोडशधा पोक्ता भववन्धविसुक्तये॥ 

इति इरिभक्तिविलासे ११ विलासः ॥ 

घोड्रोपचारप्ूजान्तगेतद्ेषोपचारः। बथा,-- 
“पखनं खागतं पाद मव्य माचमनौयकम् । 
मधरुपकाचमनस्ञानवसनाभरणानि च। 

गन्धपुष्ये धपदौपौ मैवेदं वम्बनं तथा ॥» 
इ्व्याद्भिकतत्व अचारचिन्तामणि;॥#1॥ 

अथ वन्दनम् । 

“प्रखमेदय खाष्टाङ्गं तन्द्रा प्रदश्रंधेत् । 

२६४ 

वन्दनं 
पठेत् प्रतिप्रणामख्च प्रसौद भगवन्निति ॥” 
तदुक्तमेकादगरे ग्रीभगवता। 
^स्तपैरचावैः तोत्रैः पौरारैः प्रारुतेरपि। 
स्तुत्वा प्रसद् भगवच्निति वन्देत दण्डवत् ॥* 
अय प्रणामविधिः कालिकापुराये। 

«वः स्वयं गदपद्याभ्यां घटिताभ्यां नमस्कतिंम्। 

शिरो मत्पादयोः छता बाह्भ्याश्च परस्परम् । 
प्रपन्नं पाद्धि मामौश्र भौतं रद्ुमहाणेवात् ॥ 

किखागमे। 

^दोभ्वां पद्धयाच्च जानुभ्यासुरसा शिरसा डशा। 

मनसा वचसा चेति प्राणामोण््टाङ्ग इरितः ॥ 

जानुभ्या्वेव वाहुभ्यां शिरसा वच्चखा धिया । 
पश्चाङ्गकः प्रणामः स्यात् पूजासु प्रवराविमौ ॥” 

इति ॥ 

“गरुडं द्तिो छता कुात्ततषटतो बुध; । 

अवश्य प्रणाम।स्त्रौन् शक्त्दधिकाधिकान्॥” 
तथा च नारदपश्चराचे। 

५सन्धिं बीौच्य इरि चादां गुरून् खगुरुमेव च । 
हिचतुर्बिश्रदयवा चतुविंशत्तदटंकम् । 
नमेत्तदहंमथवा तदद्वं सव्वधा नमेत् ॥* 
विष्णुधर्मोत्तरे । 

नट्वाचैरशंनादेव प्रणमेब्सधुखदनम्। 
स्थानापैच्ता न कैथा इष्टा दिजसत्तमाः। 
देवाचै्ण्पूतं दि शुचि सवे प्रकीर्तितम् ॥* 
अथ नमस्कारमाद्ात्मयम् | नारसिंहे । 
नमस्कार; च्छतो यज्ञः सम्यक्षु चोत्तमः 

नमस्कारेख चकन नरः पूतो इरि ब्रजेत् ॥ 

स्कान्दे । 
दण्डप्रणाम कुरते विष्णवे भक्तिभावितः । 

रेणसंस्यं वसेत् खगे शतमन्वन्तरं नर; ॥* 
ततेव गओरक्नष्णनारदसंवादै। 

^पणम्य दरवद्ुमौ नमस्छारेण योऽैचेत् । 
खयां गतिमवाप्नोति नतां क्रतुश्तेरपि॥ 

नमस्कारेण चैकेन नरः पूतो इरि व्रचेत् ॥ 
सक्रैव शिवोमासंवादे । 
“भूमिमापौडा जानुभ्यां शिर यारोप्य्े सवि 
प्रणमेत यो हि दैवेथं सोः?खमेधणफलं लभेत् ।* 

तचेवान्यच 1 

५तौधकोटिषदइखाखि तोधेकोटिश्रतानि च। 
नारायणप्रणामस्य कलां नादन्ति षोडश्नौम् 
श्ाठयनापि नमस्कारं कुन्त; शाङ्गंघन्विने । 
्तजभ्माच्ंतं पापं ततृक्तणादेव नश्यति । 
रेशगुख्ठितगाच्रस्य कणा देष भवन्तिये। 

तावदरषेसहखाणि विष्णुलोके मद्ौयते ५” 
विष्छधरन्मोत्तिरे । 
+अभिवाद्य जगन्नाथं छताधेख तथा भवेत् । 
नमस्कारक्रिया तस्य सव्वपापप्रणाशिनौ\ 
जानुभ्यां चैव पाणिभ्यां शिरसा च विचच्तणः। 
छत्व प्रणामं देवस्य सर्वान कामनवाश्नुयात् ४” 
ज्रह्मपुराये। 

“अनादिनिधनं दैवं टेयदानवदारणम्। 
ये नमन्ति नरा नियं नदि प्रश्यन्तिति यमम 

॥ 

वन्दन 

ये जना जगतां नाधं नियं नारायणं हिजाः) 

नम्न्तिनद्िते विष्णोः स्थानादन्यत्र गाभिनः५" | 
नारदौये। 

^रुकोर्पि क्स्य सछत््रणामो 

द ाश्वमेधावश्टतोनं तुल्यः । 
दश्राश्वमेधौ पुनरेति जन्म 

हछषाप्रणामो न पुनभवाय॥* 
भक्तिसधोदये 1 

«विष्छोदेग्डप्रणामाथे भक्तेन पतला सुवि। 
पातितं पातकं छत्खं नोत्तिति पुनः सद ॥ 

अपि पापं दुराचारं नरं त्वत््रणतं इरे) 

नेचन्ते किङ्रा याम्या उलकास्तपनं यथा ॥” 

ओरविष्णापुरागे। न्रीयमस्य निजभटानुश्ासने। 

^डरिममरगंणाचविताङध्रिपदृं 

प्रणमति यः परमाथतो हि मदः । 
तमपगतसमस्तपापबन्धं 

व्रज परिद्य यधामिमाज्यसिक्तम् ॥* 

ब्रह्मरैवत्ते । 
^श्ररणागतरच्तणोदातं 
रिमयशं प्रण्मन्तिये नराः| 
न पतन्ति भवाग्बधौ स्फटं 
पतितानुद्धरति ख तानसौ ॥ 

अष्टमस्कन्धे च वलिवाक्ये। 
«अद्धो प्रणामाय छतः ससुदामः 

प्रपव्रभक्ताथंविधौ समाद्ितः। 
यललोकपातेखवदनुग्रहोढमरे- 
रल पून्रापसदेएस॒रेएपिंतः ५” 

चअतर्व नारायणग॒दस्तवे। 

«अदो भाग्यमद्ो भाग्यमद्ो भाग्वं वृणा- 
मिदम्) 

येषां इरिपदानाये शिरो न्यस्तं यथा तथा १ 

किष्च नारसिंद्धे श्रीयमोक्तौ । 
“लस्य वै नारसिंहस्य विकोरमिततेजसः 1 

परणामं चे पङवन्ति तेषामपि नमो नमः 

भदिष्योत्तरे च जलधेनुप्रसङ्गं। 

भविव्योदंवजगद्वातुजेना द् नज गत्परते; 1 

प्रणामं चे प्रकुव्न्ति तेषामपि नमोनमः 1” 

इ््यादि \#1 

अथ प्रणामनिव्यता। ददन्रारदौयेतु ठको- 

पाख्यानारम्मे। 
«स्ह न नमेदूयस्तु विष्णवे ्रम्भकारिथे। 

श्रदोपमं विजानौयात् कदाच्ि्टपि नालपेत् ५ 

किच्च पाद्ये, वेश्ाखमाहालमेय वमन्राञ्चय- 

संवादे । 

«पश्यन्तो भगवद्वारं नामश्च्छपरिच्छदम्। 

चआछत्वा तत्रणामादि यान्ति तै नरकौकसः 

चथ नमस्कारनिषिद्धानि। वि 

"जब्छाप्रश्टति यत्किष्डित् पुमान् पे धम्ममा चरेत् 

सन्धं तन्निष्फलं याति रुकडस्ताभिवादनात् \ 

ब्रारादे। 

^बस्त्रप्राडतदेदस्तु यो नरः प्रणमेत माम् । 

श्वच ख जायते खखंः सप्तजन्मनि भामिनि) \* 

"व कतक त कक = १४ । 



बन्दनी 
किञ्चान्यच। 
नसे एधे वामभागे समौपे गभेमन्दिरे। 
लपद्छोमनमस्कारान् न फुथात् केशवालये ॥* 
अपिच) 

“सकद मौ निपतितो न शक्तः प्रण्मेनृसुः । 
उव्यायोल्याय कतैयं द्रवत् प्रखिपातनम् ॥ 

ततः प्रदत्तिणां कुयात् भक्रया भगवतो इरेः । 

नामानि कौतैयन् शक्तौ ताञ साष्टाङ्गवन्द- 
नाम् ॥* 

इति इरिभक्तिविलासे ८ विलासः ॥ #॥ 

अन्यत् नमस्कारण्ब्टे प्रणामण्यव्दे च द्रर्यम् ॥ 
(विषविशेषः } यथा, ऋग वेदे । 9 । ५१।२। 

भ्यदिजामन् परूषि वन्दनं सुवत् ॥* 

असुरः। रक्तोविश्रोषः। इति ऋगभाष्ये 
सायणः;। अ ।२१।५॥) 

बन्दनमाला, स्रौ, ( वन्दनार्था माला यत्रसा।) 

तोस्णम्। इति इलायुधः। २। १४६॥ 
( बन्दनार्था माला इति कम्मधारये । } रम्भा- |. 
स्तम्भ चतु्यवेष्टिताख्नपत्नरवचितमाला । यथा, 
«कुथादन्द नमाला यो रम्भास्तम्मीः सुश्रोभनैः । 
चनटत्तोञधवैः पचैर्जागरे चक्रपाणिनः ॥ 
युगानि पच्चसंस्यान। खें तस्योत्छवो भवेत् । 
पूज्यते वाखवादच क्रीडते चा्चरोडतः ५ 

इति इरिभक्तिविलासे १३ विलास; ॥ 
वन्दनमालिका, च्छो, (वन्दनमाला + सार्य कन्) 

वद्दिरदारोपरि शुभदा माला। यथा,- 

“तोरणं तु मङ्गल्यं दामवन्दनमालिका \* 

इति हेमचन्द्रः । ४19४1 

वन्दनोया, च्छ, (वदि +कम्मणि अनौयर् | 
टाप्) गोरोचना। इति चिकाणडश्रेषः ॥ 

{ विदतिरस्या गोरोचनशन्द् वित्तेथा॥) 
बन्दा, स्तौ, ( वन्दते अपरटत्तमिति। बदि+ 

अत्त टाप्। ) उच्चोपरिदचः। वादु इति 
परगाक्छा। इति च भाषा। तत्पर््याथः । टच्ता- 
द्नौ २ टच्चरुदा३ जौवन्तिका ४। इव्यमरः। 
वन्दाका५ प्रवरौ सेया ७ वन्द्का८। 

श्ति भरतश्टतदङ्ः ॥ वन्दकः ६ नौलवक्लौ १० 
दति रत्नमाला ॥ वन्दाकौ १९ परवासिका १२ 

स्ति शन्दरव्रावलौ।॥ वशिनौ १३ परत्िणी १४ 

वन्द्या १५ परपुष्टा १६ पराश्रया १७। इति 

श्रब्टचन्द्रिका॥ लताविश्रोषः । भिच्तुकषै। इति 

भेदिनौ। दे, १०} अस्या; पर्यायान्तरं गुणा 
बन्दाकशन्द द्र्य, । 

वन्दाकः, पु, उत्तोपरिटत्तः। वंँदार्ति हिन्दी 

भाषा । वत्मश्ायः। पाद्परुहा २ शिखरो ३ 
तरुरोदिणौ 8 उच्चादनौ ५ उच्तरुहा र् काम- 
उच्चः 9 भखरौ ८ केशरूपा. तरुरुहा १० 
तरुख्था २९१ गन्धमादनी १२ कामिनी १३ 
तर्क् १४ श्यामा १५ उपदौ१६। अस्य 
गुणाः तिक्तत्वम् । शििश्िरत्वम् । कफपित्त- 

शरमापद्त्वम् । वश्यादिखिद्धिदत्वम् । टष्यत्वम्। 

कषायन्वम्। रखायणत्व्। इरति रालनिर्घण्टः। 
च्पपित्व। > 

“वन्दाकः स्यादिमस्तिक्तः कषायमधुरो रसे। 

मङ्गच्यः कपवाताखरच्चोव्रख्विषापह; ॥* 

ति भावप्रकाशः ॥ 

बन्दो 
व(व)न्दिपराषहः, पु, (वन्दिमिद दस्यं एहातोति। 

्रह+णः।) असायुधटेवतागारमेट्क; । 
(डाकादत इति भाषा 1} यथा,-- 
५वन्दिग्राहांस्तथा वालिकुद्धराणाष्चद्धापिरःः। 

असद्यघातिनद्धेव गूलानारोपये्रार् , 
वन्दिग्राहादौन् वलावटम्मेन घातकांश्च नमान् 

शूलानारोपयेत् । व्यश्च दधप्रकार्विरः- 
पदेः । 
“असागारायुधागारदेवतागारमेदकान् । 

इस्त्यश्चरवदतत ख इन्धादेवादिद्ारयन् \ 
दति मनुखरणात् + इति मिताच्तरायवदहार- 

काण्डे दण्डप्रकरणम् 1 

व(व)न्दिचौरः, पु, (वन्दिमिव विधाय च्मौर; अथ 
दारकः । रदस्य वन्दिमिव छतवा समन्नद्रष्या- 

णामप्रहारकत्वादस्य तघात्वम् ।) वैन्दिःह; । 

तत्परयायः\ माचल;२। इति दारावती; 

१४५ ॥ वन्दीकारः ३। दति चिकारडग्रषः $ 

व(ब)न्दिपाठः, पु, (बदि+भावे एन् । वन्दि 

स्तुतिस्तस्याः पाठो यत्र ।) स्तुलियन्थः} तत- 

प्रायः । भोगावली २) इति लिकाय्डप्रोघः 9 

व(वान्दो, स्तौ, ( बन्दि + “कटिकाराद्क्तिन;;* 
इति डौष् 1) बन्दिः । इव्यमरटौकायां भरन 8 

(यथा, कुमारे। २1५२) 

^्मोप्रारं स्रसेन्यानां यं दृरस्कल गोत्रभित्, 
प्रद्यानेष्यति शचरभ्यो वन्टोमिव जयन्मियम् ६५) 

ब(बोन्दौ [न्], पु, ( बन्दते स्तौति श्रपादौत्रिति। 

वदि स्तुतौ +ख्निः। ) राजादौ 
वोर्यादिस्तुलिकारकः। तत्पर्य्यायः! स्ुति- 

पाठक; २) दद्यमरः॥ मागधः; द मगधः 81 

दर्यन्धे) इति तङ्टौकायां भरतः॥ ( यधा, 
रघुः! ४।६। 

वन्दाका, श्छी, वन्दा । इति भरतश्टतड; ॥ 
वन्दाकौ, स्त्रो, वन्दा । इति शब्दरन्नावलपै ॥ 
बन्दारः, चि, ( वन्दते स्तौति अभिवादयतौति। 

वन्दना, स्तौ, ( वन्द् +-^घट्िवन्दिविदिभ्यश्चेति 
वाच्यम् ।*३।३।१०७। इद्यस्य वाक्निकोक्ा 

युच। टाप् ।) स्तुतिः । तत्पदावः। खमोचौ २। 

इति चिकाचशरेषः॥ हदोमभस्रना तिलकम् । 
यथा,-- 

“^रेशान्धामादरेद्धस श्रुचा वाथ श्युवेषवा। 

वन्दनां कारयेत्तेन श्रिर;कश्ठां शकं च। 
कश्चप्र्येतिमन्रेण यथानुक्रमयोगतः ॥* 

इति तिथ्यादितत््व वश्िष्टवचनम् ॥ 
वन्दनी, च्छो, (वन्द +च्युदट् । डौप्।) गतिः। 

जौवातु;। वटौ। याचनकम्मे। इति मेदिनौ। 
ने, ६७॥ कचित् पुस्तकं वटौस्याने कटी याचन- 

कम्भस्थाने माचलकम्ने इति च पाठः; त्रतु 
पवर्गौयक्कारादौ लिखितोभ्यं शब्दः किन्तु 
वदि ङ गुव्यभिवाद्योरिद्यस््ात् अनट्प्र्य- 
निष्यत्रतात् अन्तःस्थवकारादौ लिखितः ॥ 

बन्दनौयः, चि, ( वदि+अनौयर् । ) स्तवनौयः। 
बन्यः। वन्दितर्यं;। वदधातोरनौयप्र्ययेन 

जिष्यन्न; ॥ ( यथा, महाभारते । ८०।६० । 
“वतः शुद्वाप्रमासाद जानुभ्यां भूते दितः । 
शिरसा बन्दनौयं तमभिवन्दय जगत्पतिम् ॥*) 

बन्दनौयः, पु, ( वन्दते मेषजाथे स्लूयते इति । 
बदि+नौवर्।) पैैतश्ङ्गरालः। इति राज- 
गिर्व॑णः ॥ 
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वन्द् + “श्रटवन्दयोरारु; ।*३।२। १७३ । इति 

आरुः । ) वन्दनश्रौल्ः। तत्पथायः। अभि- 

वादकः २। इव्यमर;।३।१।२८॥ अभि- 

वादयिता। इति शब्दरत्रावलौ ॥ (यया, 

ऋगवैदे । १९ ।९४७। २। 
^परौयति त्यो अनुत्वो रख्ति वन्दारुस्त 

तन्वं वन्दे अग ५५ 
स्तो, कौ। इति गवेदभष्ये सायणः । ४ । 

४३।१॥) 
व(ब)न्दिः, स्तौ, ( वन्दते स्तौति पादिकं खसु- 

कथमिति । वदि + “सर्कधातुभ्य इन् ।» उणा० 
४।११७) इति इन् ।) अआलशटमनुष्यगवादिः। 

कथेदौ इति भाषा । तत्पायः । प्रय; २ 
उपण्रष्ः ३ वन्दौ 8 इ्यमरभरतौ ॥ वन्दिका 
५। इति शब्दरब्रावलौ॥ सोपानकः। ्यु- 
खदिकोषः;॥ ( म्लद्ध;। यथा, भागवते । ६ । 

१।२८२। 

“वन्द्य सै; फे तते चौर्ये मं हितां उत्तिमास्थितः 1” 
पु, स्तुतिपाठकः । वथा, हरिव । ९१२। 

५०। 
“खुतमागधवन्दीनामेकेकस्य ष्खिकम् \*) 

“प्ररिकच्पितसाच्चिध्या काले काले च बन्दिपु। 

सतुं सतुलिभिरथ्याभिरुपतस्छ खरम्बतौ +>) 
अस्यो पत्र्यथा,-- 
^च्चियादिप्रकन्यायां खलो भवनि जातितः । 

वेष्यान्मागधरेईद्ौ रालविपराङ्गनारुत) ;" 
< ष्लिं मानवे १० श्रध्याद्र; १४ 

अाह्वोत्तरमसे शक्तितो रानस्याकरये निना 
यथा,-- 
^वन्दिभ्यदोवम्धिभ्योधव्रार्वन्यखद्रमशयनः। 
यदि त्र न दयात्त् विष्लं प्राक्ततो भवेत् \” 

वन्दिनो वौयस्तोतारः। अर्थितः सन् यदि 
रभ्योऽन्न' न ददात् आ्राङ्गं विषलं भवैदिय्य; । 
"खता; पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वश 

प्ंसकाः। 
वन्दिनसूमलप्र्ञाः प्रस्तावस्टश्रोक्तयः ॥” 
ष्दयक्तेः । इत्यश्च श्राद्वोत्तरदाननिषेधात् खाद 
वन्दिप्रश्तिभ्यो दानाकरणे निन्दा्वणाश्च 

श्राह्धात् पन्यं तदये भोष्यादिकं उतृदनेत्) 
इति श्रादतत्वम् ॥ (ग्ट; । यघः, भागयते। 

११।४। १५) 
५च्ोभमिद्यादेश्रमादाय गत्वा लं सुरवन्दि। 



कन्या 

उचैशोमघरःमर्ां एुरस्कन् दिवै यदुः ॥* 
^“सुरवन्दिनो देव्या; इति तङौकायां 
श्रोधरस्वामो॥) 

व(बोन्दौकारः, पु, ( षन्दीवत् रस्यं करोतीति । 
श + ^कम्भेण्यय् 1” ३ । २।९। इव्यश। ) 
बन्दिपादः; डाकारत दति भाषा) तत्- 

पथायः। माचलः ९ प्रद्र; ३ चिक्लाभः 
४। इति चिकाखदोषः१ 

बन्दा, च्छो, ( वन्दते स्तयते दति। वदि+ 

ख्यत् । ) षन्दा। इति शब्दचन्िका॥ गोरो- 

चना। इति भावप्रकाशः ॥ ( बन्दनोये, चि। 
-यथा, साश्िद्दपंये १ परिच्छदे। 
“आनो; परम्परां वन्यां कये छल्वा छपा 

कुर् ॥* 
यथया च भागवते) 8।१२। ६। 

“^च्ातिष्ठ जगतां वन्दं तदिष्ोः.परमं 

पदम् ॥*) 
वनरं, लो, ( वन्दते स्तृयते इति । वदि सुतौ + 

^स्फाचितष्चौति।” उणा २। १३) इति 

श्क।) कच्यायम्। इति जिद्ान्तकौसया- 
सुखादिडत्तिः॥ 

वष््रः, चि, ( वन्दते स्तौति देवादीन् पूलाकाले 
इति! वदि+रक्।) पूजकः। ष्युखादि- 
कोषः $ 

घन्धं, खौ, ( वने भवम् । वन~+यत् } ) त्वचम्) 

ष्ति राजनिषंष्टः + ( कुटन्नटम् । ततुपर्थायो 
यथा,- 

“कुटन्नटं परं उन्धं सुस्ताभख परीलवम् ॥” 

दति वेदयकरन्रमालाथाम् ४) ̀ 
वन्धः, चि, ( वने भवः । वन् + यत् 1 ) .वनोडूतः । 

दूति बरेदिनौ। चे, ५४॥ ( यथा, रघु; ।१।६५.। 
^डहेयङ्गवोनमादाय चोषटृडाडुपस्थितान् । 

नामचेयानि एच्छन्तौ बन्धानां मामंश्ाखि- 
नाम् 1) 

बन्धः, प, ( यव +यत् | ) वनश्रूरणः। वारादौ- 
कन्दः । देवनलः। इति राजनिषेर्टः ॥ (चौर- 
विद्ासै \ वतृपदायो यथा,- 

“चौरौ शवरपण्य स्थः खकददः कुनाश्रनः। 

बन्धो ्लकम्धलाभः खच्छन्द; स च कष्युकौ ॥* 
इति बेद्यकरनरमालायाम् \ ) 

चन्या, स्तो, ( वनानामरण्या्नां जलानां वा 
संति; वन् + ̂ पा्रादिभ्यो य; ।*४।२। 
४६} इति यः। ) वनसक्तहः। द्व्मरः।२। 
४ ।8१ जलषंइतिः;। इति मेदिनौ। ये, ५४॥ 

सङ्गपयौं । ( तत्पायो यथा, रत्नमालायाम् । 
५ सुद पणो ज्ु्रसच्चा कातहा सिं हपणिका। 
वन्या माव्नारगन्धेति खपेपर्यां बभे च ते ५} 
मोपालक्षकंटौ । गुञ्जा । मिश्रेया । भद्रसुस्ता ¦ 
सन्धपन्रा। इति राजनिषेएट; ॥ (अश्वगन्धा । 
सतप्रथायो यथा, 

“^ यगन्धाशगन्वाख्ा वाजिगन्धाश्वगन्धकः । 

बन्धा तुरगगन्धा च कम्बुकाश्चावरोदकः; \” 

२६९ 
वषुः 

बल्या कव्चित् उष्यते, इति वेदयकरतरमाला- 
याम् ॥) 

वन्योपोदकौ, शौ, ( वन्या वनोडता उपोदक । ) 
लताविशेषः । वनपुंद इति भाषा । तत्पायः। 

वनजा २ वनसाहया ३1 अस्या गुणः । तिक्त- 

त्वम् । कटुत्वम् । उव्यत्वम् । रोचनलच्ध। इति 

राजनिधंरटः ॥ 
वनुः धु, ( वनति भागमर्हतौति । वन सम्भक्तौ + 

५ऋच्येदधायवच्येति।” उणा० २। ९८। 
शति रनृप्रद्ययः।) अंशौ) भागौ। इति 

सिद्वान्तकौसुयासणादिङति;॥ 
षप, चौ न डरे सुखतन्तुवौलोप्नोः। इति 

कविकर्म; ॥ ( भ्वा०-उभग्-सक०्-अनिरट १) 

चयौ, वप्ता। ण, वपति वपते, ड, उभरिमम्। 
सणटो सृख्ितकरणम् । वपति मस्तकं नापितः 
वपति तन्तुः तन््रवायः। यदि वपति छषाणः 

चेच्रमासाद्य बौनम्। इति दुर्गादासः ॥ 
वपः, पु, ( वप् +घः।) केश्रसुखनम् । बौजवप- 

नम् इति वपक्षातो्भावमल् प्र्येन निष्यन्नः ॥ 
वपनं, जलौ, ( वप् +भावे च्छट् । ) केशसुरूनम् । 
( वथा, मजः । ५1 १४०॥। 

«दायां माखिकं काय्ये दपनं ग्यायव्िनाम् ॥*) 
बोजाधानम् । इति मेदिनौ । ने, ५९२॥ 

वपन, स्रौ, (उप्यते मस्त कादिकमस्यामिति । कप् 

+ अधिकरणे च्युट् । डौप् । ) नापितश्चाला। 

इति देमचन्रः। ४।६६॥ ( तन्तुबायश्चाला। 
ति ततुधात्व्ंदश्येनात् \) 

वपा, खौ, (उप्यते५चति। वप् + भिदाद्यङ् । टाप्।) 
दद्म । ( यथा, शतपथत्राश्चये । ६ ।३।९।५ । 
“अथ वद््मौकवपा सथिरा दयध्वं निदिता 
भवति ॥* } मेदः । दव्यमरः। २।६। ६४॥ 

(यथा, रामायथे।६।१४।३६। 

पत्रिणस्तस्य वपाय नियतेन्द्रि 

ऋतिक् परमसम्यन्न; खपयामास शास्त्रतः ॥ 

षा च इदयख्यधातु;ः। यथा) ^ल्वक् च 
लोडितख्च मासश्च मेदख नाभि हदयख्च क्रोम 
च यञ्च श्नोदा च युद्धौ च वलति परोषा- 
धावष्चामाश्यञ्च पकाश्यश्चोत्तरगुदखखाधर- 

गुद ुद्रान्तच्च वपा च वपावदनष्धति माढ- 
जानि।” इति चरके श्ारौरस्थाने तोये 

भ्ध्याये॥) 

बपिलः, पु, ( वपति बौजमिति। वप् + इलच् । ) 

पिता । इदयुखादिकोषः ॥ 
वपुः, [स् ] कौ, ( उप्यन्ते ईेदान्तरभोगसाधन- 

बौनोभूतानि कममाण्यचेति। वप् + “अत्ति 
पुवपियजौति 1 उणा० २ । ११८। इति 

उलिः। ) श्रौरम् । दव्यमरः। २।६। ७०४ 
( यथा, रुः! २। 89) 

५^सकातपत्रं जगतः परसुखं 
जवे वथः; कान्तमिदं वपुश्च ॥” } 

प्रशस्ताछलति;। इति मेदिनी । ३,३६। (अंध्रः। 
यथा) मबु; । ५।६६। 

बभ्र 
नष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते वृपः ॥” 
५“वपृक्तजो"श्रः।* दति मेधातिविः॥ स्त, 
स्वनामस्थाता दचकन्या। सातु घम्मराजस्य 
पन्नो । यथा, माकंश्डेये । ५० । २१। 
५बुद्धिलेष्ना वपुः श्रान्तः सिद्धिः कौर्भिस्यो- 

दशौ । 
पतये प्रतिजया धर्म्मो दात्तायणौः 

प्रु; ॥*) 
वपुःखवः, प, ( वपुषः शरीरात् खवः चरणं 

यस्य । ) श्रौरसख्यरस्धातु;ः। इति राल- 
जिषेण्ट; ॥ 

वपृनः, पु, ( वप + उनच् । वयुन + एषोदरादि- 
त्वात् यद्य प; इति केचित् ।) दैवता। इति 
शन्दरनावलौ ॥ 

वपुषा, स्तौ, हदुषा । इति भावप्रकाशः ॥ ( रूपे, 

क्तौ । चथा, ऋगवेदे। ३।२।१५। 
५^रथं न चिच वपुषायद्श्रंतं 
मनुद्धितं खदमिद्धाय ईमद्े।» 

^वपुषाय रूपां दश्र॑तं दशंनीयम् |” 
तद्धाष्ये सायणः; ॥ ) 

वपुष्टमा, स्तौ, प्रद्मचारिणौ। इति जटाधरः ॥ 

(काशीराजस्य कन्या । जनमेजयस्य पत्नी! 
सातु रम्भा नामाश्चरा। जनमेनयछताश्वमेध- 

काले इनद्रेयेयमश्चप्रविषटन घपितासौदतो जनमे- 
जयेनेयं परि्यक्तापि पुनगेन्यवराजविश्वावसु- 
वाक्येन एतौता। खतदिवरणन्तु हरिवंशे १८८ 
च्पध्याये द्रश्यम् ॥) 

वक्रा, [ऋ] प, ( वपति बौजमिति। वप् + 
च् । ) जनकः । इति मेदिनो ॥ कविः। इति 

जटाधरः ॥ (नापितः। यथा, ऋगवेद । १८। 

१४२ । ४। 
“यदा ते वातो अनुवाति शौचि- 
वेपरेव श्सश्रु वपसि प्र भूम ॥» 

भयथा वप्रा नापितो वपति सुखयति तथा 

भूम भूमिं प्रवपसि प्रकर्भेय सुखयसि ॥» इति 
तद्धास्य सायणः; ॥ ) 

वप्रा, [ऋ] चि, ( वपतौति॥ वप् बौलोप्रौ + 
च् ।) वापकः) इति मेदिनौ॥ ( कषेकः। 
यथा. मरुः । ३ । १४२ । 
“य्ेरिणे बौजसुपरा न वप्रा लभते फलम् । 

तथाटृचे इ विद्वा न दाता लभते फलम् ॥”) 
वप्रं, कौ, पु, ( उप्यते५चेति । वप + “ठषिवपिभ्यां 

गन् ।” उणा०२।२७०) इति रन्) दुगे- 
नगरे परिखाया उद्तम्दत्तिकास्तपबद्धं यदु- 

प्ररि प्राकारो निवेश्यते तत्। धा चा्थे-' 

प्रस्तरम् । ख्यातादुहतण्दा वप्रं कारयेत् तस्यो- 

परि प्राकारमिति। ततृपायः;। व्यय; २। 
षव्यमरभरतौ ॥ त्तिकास्तृपः ३। इति शन्द- 
रत्रावलौ ॥ ( यथा, अथासप्रश्द्याम् ।५०५ । 
«लख जघने तस्या; सुविश्राले कलितकरि- 

करक्रौडं ¦ 

इति 

वप्रे सक्तं दिपभिव शङ्गारस्तां विभूषयति ॥*) 



वरं, कौ, ( वप् + “हधिवपिभ्यां रन् 1” 

वब, 

वब; 

मद्ावप्रौ यथा,- 
«महोद्यानां महावप्रां तडागश्तश्ौभिताम्। 

प्राकारगहसम्बाधामिन््रस्येवामरावतोम् ॥* 

महान् वप्र वस्याः। 
“प्राकाराधारभूता, छचिमोद्छता भूमि- 

वैप्रसंज्ञा ॥” 

इति विष्णुपुराये ५ अंशे २३ अध्ये ॥ #॥ 
वपति बौजमच। चेत इति भाषा। तत्- 
पथ्णायः । केदारः २ चैचम् ३, इद्यमरभरतौ॥ 
निष्कुटः 8 वनजम् ५ वालिका ई पाटौरः 9। 
इतिं जटाधरः ॥ ( वथा, दृत्खं डितायाम् । 
९६ ।१६। 

«श्रालौन्चुमद्यपि घरा घरणोघराभ- 
धाराधरोनल्वितपयः परिपूकंवप्रा ॥” ) 

रेणः। वटः; । इति मेदिनौकरहेम चन्द्रौ ॥ 
( यथा, किराते । अ ।९१। 

^तत् पूरे प्रतिविदधे सुरापगाया 
वप्रान्तरूवल्लितवि वैनं पयोभिः; ॥* 

प्रतसानुः । यथा, किराते। ५।३६। 

भनानारनच्योतिषां सत्रिपाते- 
श्डत्ेष्वन्त; सानुवप्रान्तरेषु ५” ) 

उशणा० 

२। २७ । इति रन् ) सौसकम् । इति देम- 

च्चन्द्र; । ४।४६॥ (तथास्य पयायान्तरम् । 
^सोसं वध्रश्च वप्रश्च योगेष्टं नागनामकम् ॥” 

इति भावप्रकाश्य पूव्वखष्डे प्रथमे भागे ॥ ) 
वप्रः, धु, ( वपति वौजमिति। वप् +रन्।) 

तातः! दति मेदिनौ। २, ८२॥ प्राकार;। 

इति विष्व; ॥ प्रजापति; । इति संचिप्रषारो- 

णाटिटत्तिः॥ 

वप्रा, खौ, (वप् +रन्। टाप् ।) मञ्जिष्ठा । 
इति राजनि्ध॑श्टः ॥ ( विवरणमस्या म्िडा- 

शब्द ज्ातयम् ॥ ) 
वपिः, ध, ( वपति बौजमच्र। वप् + “वड्क्रया- 

द्यश्च ।” उणा० ४।६६। इति क्रिनप्र्ययेन 
खाधुः। ) चेचरम्। दति षिह्ान्तकौसदा- 
सुणादिटत्तिः॥ दुगंतिः । ससद: । इति संचिप्र- 
सारोणादिठत्तिः॥ 

वपरौ, स्तौ, ( वच्रौ + एषोदरादित्वात् खाघरुः। ) 
वद््मीकः। इति इलायुधः ॥ 

ध, रकादश्रकरणान्तमंतप्रथमकरणम् । 
अस्याधिपरतिरिन््धः। तच विहितानि बधा, 

^परौदिकद्डिरशुभानि ववास्धं ।” 
इति च्योतिस्तत्वम् ॥ 

अत्र जातफ़लम् । 

«“वबाभिधाने जननं हि यस्य 

शूसोमतिधौरो मनुज; छतौ स्यात् । 
पद्मालया तच्निलये निवासं 

करोति निद्यं सुविचच्तणः स्यात् ॥ 

इति कोष्टौप्रदौपः॥ 
दाचिणाव्यमते अस्य शब्दस्य प्रथमवकारः 
परवगंव; ओेषवकारोगन्तःस्थ; ॥ 

२९७ 

वमनं 
वश्व, गत्याम् । इति कविकल्यटमः ॥ (भ्वा०-पर०- 

सक०-खेट् | ) वकारादिः। चओषयवगंचतुर्थो- 
पध; । वथचति। इति दुर्गादासः ॥ 

वम्, य, (उ+चअ+म्।) शिवपूजान्ते कपोल- 

वाद्यविश्रोषः। तत्त॒ उकाराकारमकाराल्मकं 

शिवप्रणवस्वरूपम् । यया,- 

“डम् डम् डम् डम् डिडिम् डम् डिमर 

डमर वादयन् खच्छनयदं 

वम् वम् वम् बम् ववम् वम् शमितदश्शिरा- 

स्तालमानेन बृद्यन् । 

कपर राचिक्तभसापटितपटुजटालमिरद्रा्- 
मालो 

मायायोगौ दशास्यो रषुरमणपुरः प्राङ्गणे 
प्राडरास्मत् ॥* 

इति रामलौलाग्डतकाचयम् ॥ #॥ 

दरगबौलम् । यथा । नाखापुटौ ला वमिति 
वरुणवौजस्य चतुःषट्टिव!रलपेन कुम्भकं छत्वा 

तस्मात् ललाटसख्यचन््राह्लितसुघया माटका- 

वर्णाह्मिकया समस्तं दद्धं विरचय्य लमिति 

एथ्वौ वौ नस्य दाचिं्दारजपेनं दें सदए 
विचिन्त्य दच्विशेन वायु रेचयेत् । इति भूत- 

शुहिप्रकरयौ तन्रघार, ॥ 

चम, ण चु टु उह्गिरि। इति कविकल्यहमः॥ 

( भ्वा०-पर०-सक०-सेट् । ) वकारादिः। ण; 

वैमतुः ववमतुः। अन्धे तु तत्कार्य विधायक- 

, छते फणादौ चेमं न पठन्ति वैस कै्चिडुधिर- | . 
मिद्यादिखाधनाय तत्ते दन्यवकारादिवच्नेन- 
स्यानिद्यतां सख्ौङुतेन्ति। केचित् 'पुनमैग्ये- 
वकारादिधालन्तरमप्यस्ति इति प्रलपन्ति। 

ज, वामः; वमः। उ, वमिला वान््ा। टु; 

वमथुः । उह्गिरि वान्तौ । वमति चन्नमजौणं- 
वान् । अमन्तत्ेठपि भौ च्वलङल रइव्ादिना 
केवलस्य इखविकल्यनात् सोपसर्गस्य निदं 
स्वः । वमयति वामयति प्रवमवति । इति 

दुर्गादासः ॥ 
वमः, पु स्रौ, वमनम् । इति वमधातोरचप्र्ययेन 

निष्यत्रम् । इति खिडान्तकौसुदयासकादिटत्तिः ॥ 
वमथुः, पु, ( वमनमिति । वम् + “ङइ्तोम्यच् ।* 

३।३। ८ । दति अथुच् |) वमि;। ( यथा, 

सश्रुते उत्तरतन्त्रे ४५ अध्यायः । 
^दौनेल्यश्वाखकाश्ल्वरवमयमदाः पाण्डता- 

दाहम; ॥) 

इस्तिशुखनिमेतजलकाणा । तत्पायः । कर- 
प्रकरः २। इव्मरः। २।६।५५॥ (वथा, 
नेषधे। १६।६। 

रजनिवमथप्रालेयाम्भः कणक्रमंशते 

कुशकिश्लयस्याच्छरमरश्रयरदविन्द्रभिः॥” ) 
वमनं, क्तौ, (वम्+भावै च्छट ।) छदनम् । 

( यथा, सश्चतै। १।१२। 
«मधुराग्बौ रसौ वापि वमनाय प्रदापयेत् \» 
वमनद्रद्मपि। यथा, कथासरित्सामरे। 
६9 । ६७ । 

वमनं 
५स द्त्वा वमनं छशच्छरात् ग्टतकल्यमजीौ- 

वथत् ॥)} 

ष्पेनम् | इति मेदिनौ। ने, १२३ ! आहतिः । 
दति विश्वः॥ (अरणम् । यथा, रघुः 

१५। २६ । 
न्या सौराच्यपकाश्ाभिवेमौ पौरविभूतिभिः। 
स्वगभिष्यन्दवमनं रत्ये दोपनिवै शिता ५५५ 

च्य वमनकल्योयविधिः। 
“वमने मदनं गरष चिदरन्मूलं पिरे चने । 
नित्वमन्धस्य तु याधि विश्रषेय विशिषश्ता॥ 

फलानि तानि पाण्डनि नं चातिद्रितान्यपि। 

चआदायाद्भि प्रशस्त मध्ये सौद्मवसन्तयोः + 

प्रष्टन्य कुशसुत्तोच्यां चिरा बद्धा प्रलेपयेत् । 

गोमयेनानुसन्तोली धान्धमध्ये निधापयेत् 
न्टदुभ्रूतानि मध्वि्टगन्वानि कुश्रवैरटनात् । 

निष्कुष्य निगंतेएरा दहे श्नोषयेत्तान्ययातपि ॥ 

तैषां ततः सुशुष्कवाणासुद्व्य फलपिष्पलीः । 
दधिमध्वाच्यपलसेन्डेदिला श्रोषयेत् पुन; ४ 
ततः सगुप्रं खंख्याप्य काथकाले प्रयोजयेत् । 

अथादाय ततो माचां जच्जंरीलव्य वाखचेत् ॥ 
श्वरौ मधुयद्या वा कोविदारस्य वा चले । 
कन्व॑दारस्य विम्बया वा नौप्य विदुलस्य वा ॥ 

शण पुष्या; सदा पुष्या; प्रक् पष्युपदकेठधवा। 
ततः पित् कषायं तं प्रातर्मुदितगालितम् ॥ 

खजोदितेन विधिना साधु तेन तथा वमेत् । 
सश्मन्वर प्रतिश्यायगुल्मान्तविद्रधौषु च ॥” 
«पित्ते कफस्थानगते जौमतादिजलेन सत् । 
छदा हेएधो?खपित्ते च सौरं तत्पिप्यलौ 

ष्टतम् ॥ 
त्ेरेयीं वा कफच्छदिप्रतेकलमकेषु च। 
दध्युत्तरं वा दधि वा ततृखतत्तोरसम्भवम् ॥ 
फलादिक्राथकल्काभ्यां सिष्ठं तत् सिहुदुग्ध- 

चम् । 
सपि; कफाभिभूतेणमौ शुष्यरंङे च दा मतम् \* 
^“वतृसकादिप्रतौवापः कथायः फलमस्नजः । 

निनार्कान्यतरकाथसमायुक्तो नियच्छति ॥ 

वड़गलानपि व्याधीन् सान् खन्तपैणोद्धवान् । 
वादपृष्यफलश्चच्छा चख माल्य सुरूच्तितम् ॥ 
वमेन्मखड वसादीनां प्रो लिन् सुखं सखौ ॥ 
इ्ुङुतवेमने श्स्तः प्रताम्यति चठ मानषे। 

पलपुष्यविद्धीनस्य प्रवासेस्तस्य साधितम् । 
पित्तश्चग्नज्वरे चैर पित्तोद्रिक्तं प्रयोजयेत् ॥* 
“खक्त॒भिन्वी पिबेन्सन्धं तुम्बौस्वर सभा विते । 
कफोद्धवे ञ्वरे कासे गलरोगेष्वरो चके ॥ 

गुल्मे ज्वरे प्रसक्ते च कलं मांसरसे; पिधेत् । 
नरः साधु वमेवे न च दौवधरलमश्रत ॥ 
नजौवकवेभकौवीरा कपिकच्छः शरतावरौ । 
काकोलौश्ावणो मेदा मद्मेदा मधलिका ॥ 

तद्रनोभि; एयम्लेदा धामागेवरजोएन्विताः। 

कासे छदयदष्े च शस्ता मधुसिताद्कता; ४ 

“षेपाणां मधूकानां तोयेन लवणस्य वा । 
पाययेत् कौटजं बौजं युक्तं शशरयाथवा 



नमिः 
सप्राक्ं वाक्रदग्धाक्तं तच्चण पाययेत् एथकं 

फलजोग्तरेलाकु जौवन्तोजोवकोदने 

उएनपधरमुष्ानःमिति कल्पद्िगोरिता। 

बौ तेनानेन मतिमानन्यान्यपि च कल्पयेत् ॥* 

दति बाभटे कल्पस्थाने प्रथमेडध्याये ॥) 
उमनः, पु, ( बमलोष शुज्रवरमिति। वम्+च्यः।) 

शकः । दति राजनिघेर्टः॥ 

दमने) सदौ, ( वमन+डोप।) जलौका) इति 
राजनिर्धरटः + ( विडतिरस्मा जलौकाश्म्द 
कात्या!) 

वमनोधा, स्रौ, { वमथनौति। वम् + खय्थं विषक्ता 
याम् । अभिधानात् करनैरि अनौयर् ।) मच्विका। 
इति राजनिषेरटः \ वमनयोग्ये, चि 1 

वमिः, स्तौ, ( वमनमिति। वम् + सव्वधातुभ्य इन् । 

उखा. ४।११०।) प्रच्छर्दिका षव्यमरः। 
०।६।५५॥ (अस्याः खसम्पुापरिलच खचि कित् षितं 
प्चाप्यष्च यथा, 

“अमे ूलरोगाि; पर्यमेदो भमः कमः। 
्नोषः शिरोचया केदो नेच गम्भौरमिच्छति) 

ल्ल) वा चेतनं वापि अनोर्णाष्णायते वभि; । 
मम्भौरनेचो वमते विड्बन्धो बातिसाथते॥ 
गात्रे खलो कर शूलं तथा श्रोधोएतिखच्छना । 
वरिकलाङ्गो मारु भरमत्तदौत्तते जगत् ॥ 

श्ििरोिवेपतेर्यये करपादौ हिमोपमौ । 
खेलित वयक्तां कटि दूरे परि्जेत् ॥* 

वचिकिन्सा। 

५स पञ्चखलोकथितः कषायः 

ससेन्धवश्चामलकश्च कल्कः । 
काथं पिवैन्मिध्रितपरिप्पलौकं 
स वालक्दििनिदारणष् ॥ 

“आमलक्चा रसेनाथ षष्टं चन्दनकं मधु । 
गदिकामलमानेन लेददो न्ति वमिं ध्रवम् ॥ 

चिच्रकक्टुकरजनोौदयश्च पलचिकं मधुना च 

यावशूकश्च। 
ममकतमिति चरुमेतम्मधुना युतं वमिं निवा- 

रयति ५” 
^क्ाक्रोलो काकमाचो च काथं शकंरया युतम्। 
लाजाश्रकंरमंयक्तं हन्ति पित्तदमिं बृणाम् ॥ 
मातुलुङ्गरसद्ैव प्थाग्रकंरया युतः 
न्ति कामं पित्तभवं वमिं शीध्रं नियच्छति ।॥ 

ष्टा पित्तवमिं घोरां सदादइशभ्रमदायिनौम्। 
लजारखधपतच्राणि मधुशकंरयान्वितम् ॥ 
क्ौरपानं प्रशस्त वा सुस्ताश्रकंरयान्वितम्।” 

जब्बस््रयोः प्रवालानि दाड्मिामलकन्तथा। 

मस्तुनोपोषिवं पानं इन्याच्छ एवमि हेणाम् 

सन्ल{ज्जनं धवकटभ्वक्रकोलश्चरे 
शुण्ड च धान्धसद्दितं सगुडं प्रदद्यात् । 

श्ष्रो्धवं वमनमागु निहन्ति खां 
मख्ठौोकणा सधुविड्ङ्गयुनोःपि लेः 1» 

ऊडंभागगते दोषै विरेको दि प्रशस्यते । 
तस्िन् नातेतप्यधोभागं वमनं शाम्यति भ्वम् ॥ 
अच द्िभागमाप्रश्चत्तदा रेयाभया मधु । 

क्रिमिजं वमनं ज्ञात्वा क्रिमौणं शमनक्रिया ॥ 

न ष्वोगां नातिचाश्बश्चनतीौकच्छं न तथा षु । 
तश्डलोयक्ण्ाकं वान मदां काञ्चिकंनतु॥ 

वभिदोष च कथितं पथ्यश्चाच्र ष्ट्व मे। 

च्ानपं श्रालिभक्त्च ए्रतपुव्या च वास्तुकम् ॥ 

चआाएकी स॒हयषश्च दधि सपि डान्वितम् । 

अङ्गारमण्डका चाथ दमौ प्यं प्रशस्यते ॥ 
यथाबलं यथाकालं यथारोगं यथानलम् । 

तथा दद्रा प्रकुन्ति पण्यानां ससुपक्रमम् ४ 

दिवानिद्रा प्रवुञ्जौत वमौ श्वासेएतिसारङ्े। 
हक्कारो तथ। जं वमिरोदेम्यवा पुनः॥ 
न चोष्णतोयपानश् नातिभोजममेव च। 

जधावनद्ख कननेद्यं वव्नेयेदमनािते ॥ 
इति वटके + ) 

अथ ददेपधिकारः। तत्र करिविप्रल्टसन्नि- 
शष्टनिदानं पून्बरूपं संप्राप्नि्चाद। 

^पतिद्रमैरतिखिम्पर परेल वरोरपि । 
अकाले चातिमाशरेख्च तथा सादोपख भोजनैः ॥ 
चामाद्वयात्तयोङगादजोर्यान् छमिदोषतः । 
नााखापन्नसत्वायास्तथातिदतमश्नतः ॥ 

दुरेदोपिः एथक् सववीभत्यालोकनादिभिः। 
वौभतृकेंतुभिश्वानयभुक्तसतक्किश्यते बलात् ॥* 
च््ामात् असम्यक् पक्राद्रसात्। अजोर्णात् यथा- 

स्थिताद्धक्तात। अपत्रसत्वायाः प्राप्रगभायाः 

अन्पेवौभतसविछतदतुभि छेणाकारिभिः 

च्यनिष्टश्रवशस्यण्रंनदश्रंनभच्तगघ्रारोरुत् क्तश्यते- 
ऊङ्ग नोत्वा सुखादृवष्करियते ॥ #॥ पूञ्जरूप- 
माद) 
“ष्लासोङ्गाररोधौ च प्रसेको लवगास्यता । 
डषोभब्रपाने च शशं वमोनां पूवलच्चणम् ॥* 
छदः मामाखलत्तसमा दइ । 
^क्ाद्यन्नागनं बैगरदंयचङ्गभञ्ैः। 
निरुच्यते कदिरिति दोषो वक्रं प्रधावितः 
ादयन् पूरयन् अङ्गभञ्चनः वङ्गमरैः अदंयन् 
च्ह्ानि पौड्यन् । वक्रं प्रधावितः वक्तं प्रति 
धावितः दोषः छदि निरुच्यते \*॥ वातलाया 
लक्षणम । 

“तुपाश्वे पौडास्खग्रोधश्ोय- 
माभ्यभिकासख्रमेदतोदैः । 
उद्गार ् न्दप्रबलं सपेनं 

विच्छछिन्रक्णष्णं तनुकं कषायम् | 

छच्छरण चालयं महता च वेगे- 

ना्तोग्निलाच्छहेयतौव दुःखम् ॥ 
कषायं कषायरसम् ) दुःखं इःखभिव टं 
यति + # ॥ पित्तजामाइ। 

^सच्छापिपासासुखग्नोषमद- 

ताखत्तिसन्तापतमोभ्रमाभैः । 

पौतं श्शोष्णं हरितश्च तिक्तां 

धन्व पित्तेन वमेत् सदाहम् ॥*४॥ ` 
कफनामइ । 

“तन््रास्यमाधुशकफप्रसेक 
खन्तोषनिद्रारचिगौर्वाैः। 

वभिः 

च्िग्धं घनं खाद् कणाद्भि शुक्लं 

सलोमहर्षोभस्परुजं वमेत्त ॥ 

सन्तोषस्तपिः ॥ #\ चिदोषजामाहइ। 

^ग्यूलाविपाकारचिदाइटव्या- 

श्वासप्रमोहप्रबलाप्रसक्तम् । 
छदिंस्िदोषाल्लवणाश्चनील- 
सान्द्रो्रक्तं वमत बण स्यात् ५५ 

व्ागन्तुजामा इ । 

^“असात्मयाजा च क्रिमिजामजाच 

बौोभत्यना दौद्धदजा चया । 
सा पञ्चमो ता विभावये 

दोषोच्छयेकीव यथोक्तमादौ ॥* 
रुताः पञ्चागन्त॒जतेन साम्यादेकरेव अतरवसा 
्ागन्तुजा पष्डमौ विभावयेत् अजुबन्धयेत् ॥४१ 
उपद्रवानाइ। 
“कासः श्वासो ज्वरस्त पणा दिक्षा वै तविखमेव च । 
द्रोगस्तमकश्चेव श्रेयाण्डदं रुपद्रवा, 
वचिध्यं विक्लतचित्तत्वम् । तमको;ज्च तम, । 
शाखपदेनेव तमकास्यस्यःपि श्वासस्योक्ततलात्॥ 
चअसाध्यां साध्याच्चाद्। 

“च्ौणस्य या चऋटिरतिप्रवक्ता 
सोपद्रवा शोधितरूपयुक्ता। 
सचद्धिकां तां प्रवदेदसाध्यां 

साध्यां चिकित्सेत् निरुण्द्रवाख् ॥* 
सचन्द्रिका मयरपिच्छचनदरिकाप्रभादुक्ता ॥४।॥ 

अथ द्द् शिकिल्धा। 

^व्यामाग्रयोत्करेशभवा दि सना- 

श्यो मता लं नन्नेव तस्नात् । 

विघीवते मारतजां विनातु 
संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥" 

चच दितौयपादे टौंशन्दः॥ 
^इन्धात् चौरोदकं पोतं दि पवनसम्भ- 

वाम्। 
सहामलकयूषो वा खसपिष्कः ससेन्यवः 
चौरोदकं नाशितस्य ्षौरस्य उदकम् ॥२॥ 
गुड चोचि फलानिम्बपटोले; कथितं जलम् । 

पिषच्सधुयुतं तेन कंदिनेश्यति पित्तजा॥३। 

खरौतकौनां चूणन्तु लिद्यान्माचिकसंयुतम् । 

अधोमार्गौरते दोषे छदिः शरीरं निवर्तेते ॥४५ 
विड्ङ्गचिफलाविश्वाचूगं मधुयुतं पिवेत् । 

विडङ्गन्नवशु्छौनां चण वा कणफलां वमिम् ॥» 
श्षवं कवन्तौंसुस्तम् । गुडतजी इति लोके ॥ ५४ 

पिष्टा घात्नौफलं लाजान् शकंरां च परलो- 

भ्मिताम् । 
दत्वा मधुपरलच्ापि कुडवं सलिलस्य च 
वासखा गालितं पौतं इन्ति ददि चिदोष- 

लाम् ।६॥ 

गुडच्या रचितं इन्ति हिमं मधुखमन्वितम् । 

इनिंवारामपि चछर चिदोषजनितां बलात् 
खलालवङ्घग जके श्र रकोलमव्न- 

लाजप्रियज्गु घनचन्दनपिष्यलोगाम् । 
चूर्णानि माचिकवितासहितानि करौटा 



वयः 

इटि निन्ति कषमारतपित्तलाताम् ॥* 
इति रलादिचणम् ॥ ८ ॥ 

^“ श्वत्यवस्कलं शुष्कं दग्ध निव्धासितं लले । 

तच्णलं पानमाच्ेण छर जयति दुष्नेयाम् ॥६॥ 
पथयाचिकट्धान्याकजोरकाणं रचो लिन् । 
मधुना-नाशयेच्छटिमरुचिखख चिदोषजाम् ५९० 

विखतचो गुङ्च्यावा क्ताथः चौग्रेण संयुतः 

कदि चिदोषजां इन्ति प्येटः पित्तजां 

तथा ॥११॥ 
ऋल््राश्थिविल्वनिय हः पौतः समधुश्रकरः। 

निहन्यात् छद्यंतौसारं वेश्वागर इवादतिम् ॥ 
इति निय हक्राथः ॥१२॥ 

<जब्बास््रपल्लवश्तं लाजरलजःसं युतं श्ौतम् । 
श्रमयति मधुना दुक्तं वमिमतिखारं ठषाि- 

सुखाम् ॥९३॥ 
वौभकल्छजां इद्यतमे रिरेरदौहद्जां फले; । 
लङ्घने रामजां दिं जयेत सातोपरसालय- 

लाम् ॥१४॥ 
छमिद्धद्रोगवद्वन्यात् वमिं छमिससद्ध वाम् । 
सच्र तच्र यथादोषं क्रियां कुयात् श्िकित्- 

सकः ॥*१५॥ 

इति छदोधिकारः । इति भावप्रकाशः ॥ 
वमिः, पु, ( वमति उद्गिरति धूमादिकमिति। 

ठ वम उद्गिरणे +^दक् छष्यादिभ्यः।*इतीक।) 

अभिः। इतिमेदिनौ ने, २६ ॥ घर्तैः । इति 
श्ब्दरन्नावलौ ॥ 

वसितः, चि, ( वम् + क्तः । ) वान्तः । (यथा,-- 
“वमितं लङ्ग्येत् प्राज्ञो लङ्धितं गतु वामथेत् । 
वमने ले श्रवाहल्यात् इन्धाज्ञद्नक धितम् ॥* 

इ्यद्धटः ॥”) 
वमनकछलतवस्तु।* इति सग्धवोधवथाकरणम् ॥ 

वभ्भः, पु, वंश; । इति शन्दरत्रावलौ ॥ 
वश्वौक्रटः, प, वत्ौकः। इति रेमच्नद्रः ॥ 
बय, इ गद्याम् । इति कविकश्यदुमः॥ ( भ्वा०- 

अ्म०-खक०-सेट् । ) ड, वयते । इति दुर्गा- 
ङसः 

वधं, चि, अखदादिः। आमरा इति भाषा। 

अखचछब्दस्य वयादेगरे जसि रूपोभ्यम्। इति 
ाकरशम् ॥ ( यया,-- 

“रको भवामि ख भवेऽमादौ 
शाररथोभौ ख भवाव वाम् । 
चयं भवामो बहव; ख पु 
ख्वष्ञाययाटापि विभो प्रसौद् ॥ 

इति सुग्धबोधच्याकरणम् 1) 
[स्] जौ, ( वथते वैति अलतोति वा । 

ङगलौ वौगतौ अजगतौ वा + सुन् । अजत 
बोभावः। ) पक्चौ । ( यथा, विष्णुपुराथे। १। 
५।४६। 

“ततः खचछन्दतोऽन्धानि ववांखि वयसो- 

ग्डणत् ॥*) 
 वाच्छादिः। इयमरः) ९।९। ९२६. ॥ (यचा, 

महामारति । ३।६८।२३। 
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«तुच्छ श्नौलवयोयुक्तां तुल्याभिजनखं युताम् । 
` कैषधोगहति वेद्भ' तष्ोयमसितेचणा ॥” 

अत्रम् । इति निषर्; । २।७॥ चथा, 

वैदे। २.।९०।१। 

“वयं ते वय इन्दर विद्धिषुशः प्रभरामद्े वाजयु- 

नेरथम् ५५) 
यौवनम्! इति मेदिनौ । से, ३५॥ # ॥ वयो- 
विशेषे करयानि यथा,-- 

^ श वेठभ्यस्तविदानां यौ वने विषदैषिखाम् । 
वाह्धंके सनिडत्तौनां योगेनान्ते तनु्यजाम् ॥* 

इति रघुवर १९ सगे; ॥#॥ 
अपिच्च । 

«प्रथमेनाव्लिता विद्या दितोये नाव्नितं घनम् । 
हतौये मानितं ण्यं "चतुर्थे किं करिष्यति ५* 

इति चवाग्कयश्तकम् ॥ 

वयो विश्रोषाणां नियमा यथा,- 

कौमारं पश्चमान्दान्तं पौगखा टशमावधि। 
केश्रौरमापष्ठदश्यात् यौवनख ततः परम् ॥* 

षश्ति प्रायश्ित्ततत्वटतवन्वनम् ॥#॥ 
अपिच । 

“अघोड एावैद्रालस्तरणस्तत उच्यते । 

उवः स्यात् सप्तेकङ्ं वधौँयान् नवतेः परम् \* 
इति भरतष्टता स्तिः ॥*#॥ 

च्यन्धश्च । # 
“बाल्यं ठि वयो रूपं चन्तुरूलक ओज्ररेतसौ । 
दकेन निवसन्ते मन; सव्वन्द्रियाणि च ॥* 

इति महाभारतम् ॥#॥ 

(“*कालप्रमाणविद्धेषापेच्विणौ हि शरौरावस्या 
बयोफमिधौयति । तदूवयो यथा स्यलमभेदैन 
जिविधम् । बालं मध्यं जोणेमिति। तच्च वाल- 

-मपरिपकधातुगुणमनातच्ञ्जनं सङुमाराक्ञश् 
सद्मसम्यशवलं सश्मधातुप्रायं खअाषोड्श्रवषेम्। 

विवद्धमानधातुञुखं पुनः पायेानवस्थितसत्व 

माचिंशदषेसुपदिष्टम् । मध्यं पुनः समर्थागत 

बलवौयपौरषपराक्रमयहणस्तरणयव्वनविश्ान 
सबयेधातुगुखं पित्तघातुप्रायमाषषश्िवर्षसुदिरम् । 

अतःपरं परिष्ोयमागधालिन्रियवलपौरषपरा- 
कमग्रहयधारण्स्ञरणव्चनविन्चानं नश्यमान- 
धायुशुशं वातधातुप्रायं क्रमेय प्रजोयेसच्यते च्या- 
वरषैश्रतम्।“दइति रके विमानस्य नेएरमेऽध्याये॥ 
“वयस्तु चिविधं नालं मध्यं शमिति । सचोन- 

अोड्श्रवषां बालारतेपि चिविधाः चौरषाः 
्लौरान्नादा अन्नादा श्ति। तेषु संवल्धरपराः 

तरपा हिसंवत्छरपराः चौरान्नादाः परवो- 
गत्रादा इति। योडङ्श्रसप्रद्योरन्तरे मध्यं वय- 

सस्य विकर्यो उद्धि्यौविनं सम्यथेता हानि- 
रिति। सच्चाविंशतैङदधिरािंश्रतो यौवनमा- 
ष्त्वारिग्तः सव्यघालिद्ियब्रलवौसम्यणता । 
चत ऊद मौषेत्यरिङाणिर्यावतु सप्रतिरिति। 
खप्रतेरूडं च्ौयमाणधात्विज््रियवलवौर्ग्योत्याद- 
महन्धदनिवलोपलितखालिदयजुष्टं कासश्वास- 
प्रश्टतिभिरपद्षेरभिभूयमानं सब्यक्रियाखसमय.|. 

वयख्ः, 

वयुनं 
जौणागारमिवाभिटख्मवसौदन्तं टद्वमए च चते ॥ 
तच्ोत्तरोत्तरासुवयोम्बष्याखूतरोत्तरा मेषज- 

माचावि्चेषा भवन्त्यते च परिदहाथे सतत्राटा- 
प्या प्रतिङर्न्वींत । भवन्ति चाच्र। 

वारे विवदते श्रा मध्यमे पित्तमेव तु। 
भूयिष्टं वहते वायु द्धे तदहौच्य योजयेत् । 
अप्िच्ारविरेकेस्तु बालटङ्खौ विवष्णेयेत् । 
ततृसाध्यैष विकारेषु खौं कुयात् क्रियां 

शने; ॥ 
षति सश्रुते खचस्थाने ३५ अध्यायः। 

श्र 

वयःस्थः, चि, ( वयसि यौवने तिष्टतीति । वयस् + 
स्था+कः।) युवा। इति हेमचन्द्रः! ३।६॥ 
( यथा, महाभारते । १। ४२1 8। 

«पित्रा पुत्तो बयःस्थोप्पि सततं वाच्य रव तु) 

चि, युवा। इत्यमरः! २।६।४२॥ 

वयसि यौवने तिष्टति इति वयस्थ ड; निपा- 
ताह्िसगेस्य वा लुक वयःखश्च । वयःपच्चिखि 
बाल्यादौ वयो यौवनमाच्रके। इति विश्व; । 
इति भरतः ॥ 

वय(यः)खा, स्रौ, (वयो यौवनं तिष्ट्यनयेति । वयस् 
+ श्या + चणय कः । निपातनात् बा विखगस्य 
लोपः ।) आमलकी । इरीतकौ । सोमवक्षरौ । 

इ्मरः। ९।४।१३०॥ ुङ्न्वौ । खष्ठीला । 
काकोलौ। च्यालौ। इति मेदिनौ। ये, ३२ ५ 
प्ाख्मलि;। इति हेमचन्द्रः ॥ चौरकाकोलौ । 
इति भावप्रकाशः॥ अद्यच्पणौ। (यथा, 
सश्चति उत्तरत्र । ३२। 

“वश्चवा वयश्या गोलोमौ इरि वालं मनःशिला । 

क" सर्णंर्ेव सला वमं इष्यते ॥») | 
मद्छयाचौ । युवतौ । इति राजनि्ंणटः ॥ 
९ प, ( वयसा तुल्यः । वयस् + “नौवयो- 

धर्म्मोति |” ४।४।६१। इति यत्। ) खमान- 
वयस्कः; । तत्पर्यायः । च्िग्धः २ सवयो; १। 
दव्मरः।९।८।१९॥ ( यथा, खआार््याखप्न- 
शव्याम् । ४०३। ` 
“वद्योधिति लाच्ारणशिरसि वयस्येन दयित 

उपवित । 

तस्कालकलितलव्ा पिशुगयति खोड सौभा- 
भ्यम् १) 

वयस्या, च्छौ, ( वयस्छ + डाप् ) सखौ । इत्यमरः । 

१.।.६। १९६ । ( यथा, कथासरिल्यागरे ।९०। 
१४५ । 
^चआग्यये खाश्चडषा त्वां जायति मदनातुरा): 
तां भजख्छ वयस्यां मे ततः चेममवाश्चासि ॥* 

इष्टका । यथया, एतपधत्राद्चथे । १०।४।३।१५। 
«रकया ज विंश्रतिगधस्य्राच्छा रेकच्चल्वारि श~ 
हितौया चितिः ।” थाच, वालसनेयसंडिता- 
भाष्ये । १४।६। 
वथस्यासंज्ञका इटटका उपदधाणकोविंशति- 

भन्तेरि्धथैः \* ) 
वयुनं, ञौ, (वौयते गभ्यति प्राप्यति पिष्रा अमने- 

नेति । अज गतौ + “अजियनि्यीदूभ्यश् 



वरः 

उणा० ३ । ६९१ । दति उनण्। सश्च कित्। 

चअके्वीभावः । ) ज्ञानम् । वथा,-- 

^इस्तायाद्ये रचयति विधिं पौटकोदूखलादे- 
न्ड द्यन्तनिं दितवयुनः शिक्यभा्छयु तदित्।” 
इति भागवते १० सकने < अध्यायः ॥ 

शिक्यभाखछेषु अन्तनिदितदध्यादौ वयुनं ज्ञानं 
चस्य ख; । इति तद्टौकायां ग्रीधरसखामौ ॥ 

वयुनः, पु, ( वौयति गम्यते भजेति । अज गतो + 

उन् । ) देवतागारम् । दद्युणादिकोषः। 
( खुतद्थे क्रौवलिङ्गः। इति उज्ज्वलदत्तः । 
३। ६१९ ॥ विषणागभेजातः रशाश्वस्य पुचच; । 
यथा, भागवते । ६।६।२०। 

“रश्राश्ोपचिषि भार्यायां घूमक्ेतुमजोजनत् । 
विषणायां वैदध्चिरं देवलं वयुनं मनुम् ५”) 

वयोधाः, [स्] पु. (वयो यौवनं दधातीति । वयम् + 
भा+ “वयसि धाण;।> उशणार ४।२२८। 

इति च्यसिः। खच डित्) युवा, इचयुणादि- 
कोषः ( अन्नम्, यथा, वाजसनेय डिता- 

याम् । ९५ । 9। 
«वयोश्चसाधौतेगाधौतं जिन्व ।* 

«बथोधसा वयो दधाति पुष्णाति वयोधा अन्नं 

ति नाधोतैनाश्वयनायोपदिताधौतं. जिन्व \* 

इति तद्भाष्ये महोधरः ॥ आयुदातरि, चि। 
यथा, वाजसनेय हितायाम् । २८1 २४। 

4वअस्िमिन्धं वयोधसम् ॥* 

हेयो होता अमि वयोधषमिन््र्ं यजतु वय 
च्ायुदंधाति वयोघःस्तमाधुषो दातारं घारयि- 
सारं वा।* इति तद्धास्य मद्धर; \ ) 

वयोवङ्ग, कौ, ( वयसा बङ्गमिव।) सौसकम् | 
इति राजनिषेयट; ॥ 

र, तृक डेष्य। इति क्विकच्यदमः॥ ( अदन्त 

चुरा०-पर०-खक०-सेट् ।) रेफोपधः । वरयति । 
इवि दुर्गादासः ॥ 

बर, कौ, ( व्रियते द्ति। ट+कम्भखि अप् ।) 
कुङ्कुमम् । सनाक्प्रियम्। इव्मर; । तथाच । 

“बरं प्राणास्त्यान्यान च शिशुकिनागरेष्वभिरति- 

बेरं मौनं कां नच वचनसुक्तं यदबृतम् । 
बर कोवं भायं ब्व परकलच्राभिगमनं 
वर भित्ताशित्वंगतच परधनानां छि हरणम् ॥* 

इति बामनपुराये ५६ अध्यायः ॥ 
खच्वम् । कालकम् । च्याद्ेकम्। इति राल- 
निषैण्टः ॥ 

वरं [म्) च्च, मनाक्त्रियम् । यचा, 
“मनागि वरं जौवे केचविदादुस्तदव्ययम् ॥” 

इ्तिमेदिनौ। वे, ६३॥ 

वरवरा, श्छ, (वरं ठणोतौति। ठ~+ अच्च । 
खम् च । } चक्रपर्णै । इति शब्दचनच्िका॥ 
चाङ्किया इति भाषा॥ 

वरः, पु, ( उ+्पप् |) वरणम् । ततुपथायः) 

इतिः २। द्द्यमरः।३।२।८॥ इ वेष्टने। 
प्राथ नाविश्रेषे इन्ध । इति भरतः । देवादू- 
इतः; । देवसकाश्रात् याचितः । उक्तश्च । 

२७० 
वरटा 

“तपोभिरिष्यते यस्तु देवेभ्यः ख वरो मतः ॥* 

इतिच भरत;॥ 

जामाता । (यथा, रषु; । ६ । ५६। 

^प्रसुटितवरपचमेकतस्तत् 

चितिपतिमचछलमन्धतो वितानम् ५५) 
षिड्ग; । इतिमेदिनौ।रे, ६२॥ गुलगुलुः। इति 

शनब्दरन्रावलौ। एतिः। इति हेमचन्द्र; ।३।१९८०॥ 
( निग्रह; । वथा, ऋगवेदे। १।१४३।५। 

भ्नयो वराय मरतामिव खनः सेनेवख्षा 
दिवा यथाशनिः; ५” 

नयोढमिवेराय वर्णाय निदाय शक्तो न 
भवति ५” इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 

वरः, चि, (ड¬+अप् ।) अष्ट; । इव्मर;।३।३। 

१७९ ॥ ( यथा, विष्णुपराये । १।११।१८॥ 
राजासनं राजच्छन्नं वराणा वरवारणाः । 

यस्य पुण्यानि तस्यते मेतत् ्राग्व पुच्चक ॥*) 
बरक, कौ, ( व्रियते अनेन। ठ+ आप् । ततः 

संज्ञायां कन् । ) पोताच्छादनम् । इति हारा- 
वलौ । ९६६. \ धौताधौतखाधारणवस्छम् । इति 
श्रब्द्रन्नावलौ ॥ 

वरकः, पु. (नियते लोक्रेरिति। इ+अप् । ततः 
कन् । ) वननु; । इति देमचन्ध;। ४। २३६१ 

पप्यंट; । इति राजनिषेयट; ॥ एणधान्यभेदः । 
चौना इति भाषा । तत्पायः । स्थूलकः र् 
रूक्षः ३ स्यलप्रियङ्कु; 8 । अस्य गुणाः । मधु- 

र्त्वम् । रूचत्वम् | कषायत्वम्। वातपित्त 

कारितव्च। इति राज्ञनि्घ॑ग्टः । (वर + खाये 
कन् । प्रायेनाविद्नेवः। वधा, महाभारते । 
३ ९,०७ । ५३ । 
“सवत्र तुरगं तच प्रथमं यज्ञकारणात्। 
द्ितौयं वरकं वतर पिदा पावनेच्छया \) 

वरक्रतुः, पु, ( वराः खाः करतवो यस्य श्रता- 
श्वमेधित्वात् तथात्वम् । यदा, वर; क्रतुयेखात्। 
पूतक्रतुल्ात् तथात्वम् । } इन्र;ः। इति हेम- 
चन्द्र; । २. ८७ ॥ 

वरचन्दनं, को, ( वरं अष्टं चन्दनम् ।) कालौ- 
यम्। देवद्ाङ। इति मेदिनौ ।ने, २४२ ॥ 

बरटं, क्तौ, ( त्रियते इति, इ+^ग्रकादिभ्यो- 

मट् 1“ उखा ४।८५९। इति अटन् ।) 

कुन्दपुष्यम् । इति शब्दरत्रावलौ ॥ 
वस्टः, पु, (वरति सेवते खरोवरमिति। इथ 

सेवायाम् + ̂ ग्रकादिभ्योभ्टन् 1” उणार.४। 
८१ । इति अटन् । ) दंसः । इति मेदिनौ। टे, 
५९४ कौटविधिषः) बोलता इति भाषा। 

गन्धोलि; & बरका५ 1 इति शब्दरतावकी । 
षरलो ६ । इति जटाधरः ॥ शद्रा 9 करा = 
चुद्रवन्येशा ९. । इति राजनिचेर्; ॥ 

वरटा) च्वौ, ( वरट+टाप्।) ङसौ। ( 
बषधे। १।१६३५। 

^मदेकपुक्ता जननौ जरातुरा 
नवप्रखधतिवेरटा तपण्छिनौ ॥* ) 

वरट्िका, च््ो, कुसुम्भवौलम्। 

लच्पथायः । गन्धोलौ ९ वरटा ₹। दद्यमरः ॥' 

वरणः 

वरला। श्दयमरः।२।५।२५॥ कुसम्भ- 
बौजम् । इति भावप्रकाशः ( अस्या गुणा 
यथा,-- 

५वरटा मधुरा चिग्धा रक्तपित्तकफापददा। 

कषाया ्रौतला गुन्वीं स्यादडष्यानिलापदा 8” 
इति भावप्रकाश्स्छ पून्वखद्छे प्रथमे भागे +) ` 

वरटी, स्तौ, (वरट+जातौ ङौष्।). ₹इंसौ। 
इ्तिमेदिनौ । 2, ५१॥ गन्योलौ। इति चिकाख- 

प्रोष; ॥ ( यथा, सुश्रुते कल्पस्य ने ३ ध्याये । 

“खच्यतुकोचिदिङ्गवरटौश्रत परदौश्रूकवल- 
भिकाश्ङ्गौभ्मरा; गरूकतुख विषा; ॥”) 

तत्पायः । 
वरटा२ । अस्या गुणा; । मधुरत्वम् । जखिग्ध- 
त्वम् । रक्तपित्तकप्राप्त्वम्) कषायत्वम् । 
्ौतलत्वम् । गुरुत्वम् । अदष्यतवम् । अनिला- 
पहत्वख् । इति भावप्रकाशः ॥ 

वरणं, क्ती, ( ठ+भावै च्छुट् । ) कन्धादिवरणम्। 
( वथा, महाभारते । १।१६०। ७ | 
“न च्व विपरष्वधौकारो विद्यते वरणं प्रति। 
स्वयं वर; चचियाणामितोयं प्रथिता श्रुति; ५५) 
वेष्टनम् । एति मेदिनौ । शे,६५) पूजनादि इति 

शब्दरन्नावलो ॥ #॥ अय वस्यविधिः;। तेषा- 
माचाथादौनां हडोमसाध्ये कम्भणि होमा- 
रम्भात् पूञ्जमानद्यथें यजमानेन खयं बदरं 
काण्यम् । दानवाचनान्वारम्भवरणघ्रतप्रमायेषु 
यजमानं प्रतौयात् । इति डरिशगष्टतकाग्या- 
यनद्धत्ात् । तच ब्रह्षवरणं प्रथमतः । च्योति- 
षटोमे । बशोज़ाढटष्ोत्र्वष्ि यारिक्रमदंने- 
नान्यत्राकाङ्या इउद्परिकिल्यनाया न्याय्य 
त्वात् । स्षगतिसोपानप्रश्टतयोपप्टेवम् । वरण्नतु । 
गन्ादिदानहारा प्रौतित्पाद्य कम्मकरणाय- 
प्रेरणम् । तत्न च। सत्यै प्राङ्मुखो दाता 
खरह्टौता च उदङ्सुखः। इति वचनात् यज~ 

मानस्य प्राङ्सुखत्वं अआचाादौनासुदङ्सुखल्वं 
प्रतोयते । वर्खविधिमाह काद्यायनः । याखन- 
माहाय चाह साधु भवानास्तामचैयिष्यामो 
भवन्तमिति । आसनमाडहाग्ानीव संस्थाप्या 
खाधु भवानास्तामिति। साध्वदसासे इति 

प्रतिवतचगम् । अच्चैयिष्यामो मवन्तभिक्ति एुन- 

रुक्तं व्यञ्चैय दति प्रतिवचनं सामर्थ्यात् । 
इति इरिश्म्मा। इति संस्कारतश्वम् ॥#॥ 
मेदिनौमते पव्गींयककारादिशन्दोबम् । किन्तु 
च्यन्तःस्यवकरादिठधातोरनट्प्र्ययेक निष्यन्न- 
त्वादच्र लिखितः ॥ 

वरणः, पर, ( त्रियते अनेन ठणोतौीतिवा। इ~+ 
५सुञुरुठणो युच् ।* उणा०२। ७॥ इति 
सच्) प्राकारः । वरुण्ठच्तः + इव्यमर; । २। 

२।३। ( यथा, किराते । ५।२५। 

^ सिन्धवश्च वर्णावरणथाः 
करिणां सुरै सनलदानलदाः \* ) 

उष्ुः। इति छइारावलो।८॥ शंकरम; । 
इति इलायुषः ॥ सको इति भाषा ॥ 



वरति 

वरणसौ, स्तौ, वाराणसी । इति शब्दरत्नावली 
वरणा, स्तौ, (वरण-+टाप्।) नदौविदेषः। 

षति शन्दरत्रावलौ॥ सा तु वाराण्स्य॒त्तर- 
सीमा । तस्या उत्प्तियंवा,-- 

इरिरुवाच । 

^मदेच्वर उदशष्वेमां मम वाच्वं कलस्वनाम्। 
जद्यषव्याचयकरं शरभां प्रण्यवद्धिनौम् ॥ 
योऽसौ प्राङ्खते पुण्ये मदं शप्रभवोएययः । 
प्रयागे वसते नियं योगश्ायौ तु विश्रुतः ॥ 
च्ररगाद्च्चिणात्तस्य विनिर्याता सरिहरा। 
विश्चुता वरणेधेवं ख्वपाप्रा स॒भा॥ 

सथादन्या दितौवा च असिरिद्येव विश्रुता। 
तै उमे च सरिच्छरर लोकपूज्ये बभूवतुः ॥ 
लाभ्यां मध्येतुयो देशस्तत् चेच योगशायिनः। 
जेलोक्धप्रभवं तौये सयपापपरमो चनम् ॥ 
म ताडशोपस्ति गगने म भूम्यां न रसातज्ञे। 
तत्रास्ति नगरौ पुण्या ख्याता वाराणसौ शुभा। 
यस्यान्तु भोगिनो नाशं प्रयान्ति भवतो लयम् ॥* 

ति वामने ३ अध्यायः ॥ 
बरचडः, पु, ( ठगोतौति। ठ+“अखन्छद्टग्ट- 

इभः; ।* उशा” १५।६२८। इति अशन् |) 

च्यन्तरावैदिः । सष: । सखरोगः; । खतुत्रण 
इति दयस् फोड़ा इति च भाषा । इति मेदिनौ। 
छ, ३३ + त्ते पवगौंयवकारादिरयं किन्तु 
अन्तःस्थवकारादिटठनघातोरौणादिक अखन् 
प्रद्ययनिष्यन्नत्वाद्र लिखितः ॥ 

वरखछकः, पु, ( वरच्ड + स्वायं संन्नायां वा कन् ।) 
मतङ्गवेदिः। हातौर इानोदा इति भाषा। 

यौवनकणटकः। वयस् पड़ा इति भाषा। 
वर्तुलः । मोल इति श्य्ातः। दति मेदिनौ । 
के, २०३ ॥ भित्तिः । इति हेमचन्द्रः ॥ मेदिनौ- 
कारेण अयं परवगौंयवकारादौ लिखितः। 
किन्तु देमचन्रन ठजधातुनिष्यत्रतवात् अन्तस्य 
वकारादौ परिगणितः ॥ 

वरखकः, चि, ( वरण्ड + कन् । ) विग्रालः । भय- 
सम्यत्रः। छपणः । इति शन्दरनत्नाग्रलो ॥ 

वरा, खलो, (वरण + टाप् ।) सारिका । वर्तिः। 

्च्छमेदः । इति मेदिनौ । ते, ६६ ॥ 
बर्ालुः. पु, ( वरच्ड इव आलुरच।) ररण- 

इत्च; । इति चिकाणग्रोषः ॥ 

वरति; प, ( वर; पस्तिक्तस्तिक्तरसो यस्य । ) 
 कुटजटचचः । इति राजनिषै्टः; ॥ ( पप्येटकः। 

वच्थायो वथा,- 
“पेद वरतिक्तश्च श्छतः पपेटकश्च श्रुः । 
कथितः पांश्ुपयावस्तयाकवनच्चनामकः ॥* 

इति भावप्रकाशस्य पूव्बखण्ड प्रथमे भागे 1) 
` बरतिक्तिका, स्तौ, (वर तिक्त + साथे कन् । टाप्। 

अत दत्वम् । ) पाठा। इति राजनिषैयटः; ॥ 
 आकनादि इति भाषा॥ ( यथास्याः पायः । 

‰प्राटावद्टावश्कौचप्राच्चौना पापचैलिका। 
` शुकषटौला रसाप्रोक्ता पाठिका वरतिक्तिका॥* 
 , इति भावप्रकाश्ररा पूमखद्छ प्रथमे मागे ।) 

२७१ 

वरफ 

वरत्करौ, स्ी, रेणकानामगन्यद्रयम् । इति 

व्वन्दरिका॥ 

वरजा, स्वै, ( त्रियतेएनयेति ठ~+“ठमञश्ित् 1 

उणा० ३।१०७ । इति अचरन् । टाप् ।) हस्ति- 

कचरव्नुः। काक््दड़ौ इति ख्धाता । तत्प्रायः । 
चूषा २ क्या कच्चा 8। चम्भरव्चुः। सत्- | 
प्रथायः। मड ४३ बडु ३ बही . वाष्टौ ५। 

इ्यमरभरतौ ॥ ( यथा, ऋग्वेदे! १० । 
६०।८। 
«सधायुगं वरच्या नद्यति धरुणायकम् ॥*) 

वरल. प, (वरा दितकरौ लता यस्य ।) 
निम्बडत्तः। इति रनमाला॥ 

वरदः. चि, ( वरं दष्टातीति। दा+“दातोभ्नुप- 
सर्गेति ।*३६।९।६। इतिक!) अभो 
दाता। सत्यायः! समदेकः २। इधमरः। 
३।१९।७॥ समद्ः ६ वाच्छितार्दः ४। ति 
श्रब्दरन्रावलौ॥ (यथा, सहाभारते। १। 

२।२१७॥ 

वरदं तं वरं वतर खाषाय्यं क्रियतां मम। 
श्ल्यस्तसौ प्रतिश्य जगामो दिश्य पाचछवान् ॥५) 
प्रसन्नः इति मेदिनौ। दै, ३७॥ 

वरदा, स्तौ, (वरद+टाप्।) क्न्धा। शति 

मेदिनौ। दै, ३७ ॥ व्यादि्भक्ता। इति राज- 

निर्ण; ॥ ( पशचायो यथा,-- 
५सुवश्चैला खथभक्ता वरदा वर्रापि च। 
खावना रविप्रौता परा त्रक्षसुवच्चैला ॥* 
इति च भावध्रकाशस्य पूमखछ प्रथमे भागे 1) 
चऋश्वगन्धा । इति भावप्रकाशः + वरदाच्रौ च। 
( यथा, भागवते । २। १६९ । २२। 

“प्रभस्य ति भगवतच्वियुगतचिभिः खे 
पद्विखराचरमिद्ं हिजदेवताचैम् । 
मून तं तदभिघाति रजसमचख 
खत्वेग नो वरदया तजुवानिरस्य ५१) 

वरदाच्तुधीं, श्लौ; ( वरदास्या चतुथं । ) माष 
शुक्ञ चतुथं । तस्यां गौरी पूच्या । यथा । भवि- 
ष्योत्तरे माघशुक्तपच्चमधिषग्य । 
“चतु वरदा नाम तस्य गौरी सुप्रूलिता । 
सौभाग्यमतुलं कात् पच्चभ्वां गरीरपि धियम् ॥*» 

इति तिश्यादितच्छम् ॥ 

वरदातुः, प, ( ददातीति) दा+तुन्। वरस्य 

दातुः । ) उचचविद्ेषः। भदस इति दन्द 
भाषा । तत्पथायः । भूमौखडः २ दारदातुः इ 
खरच्छदः ४। व्यस्य गुणौ । शिशिरम् । 
रक्तपित्तप्रलादनत्वच्। इति भावप्रकाशः! 

वरपर्थास्डः, पु, ( वराणि पर्थान्यस्य । वरप ति 
आस्या यस्य ।) चौरकच्चुकौटचः। इति 
रत्रमाला ॥ 

दरप्रहा, श्रौ, (वरं प्रददातोति। प्र +दा+कः।) 

लोपासद्धा। इति हेम्नः | २। ३७॥ 

वरदातरि, चि॥ 

वरफलः, प, ( वर फलमस्य । ) नारिकेलटतच्तः; । 

इति श्रम्द चन्डिका ॥ ततृषे अषपये च ज्ञौ । 

वराकः 

वरसखौ, ख्चौ, ( वरं सुखमस्याः । डौष । ) रेण- 
कानामगन्धदथम् | इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

वरयिता, [ऋ] पु, (ह+ । च् ।) भक्ीा। 
इति हेमचन्द्रः ॥ वरणकारयिताच॥ 

वररुचिः, धर, ( वरा खन्विरस्य । ) कविविशरोषः। 
तत्पायः । पुनव्सुः २। इति चिकाण्डगरोधः॥ 

स॒ च विक्रमादिवराजखभासख्यनवरत्रान्तगेत- 
रतरविशेषः यथा,-- 

“धन्वन्तरिः चपगकामरचिंहग्रद- 
वैतालभशवटकपैरकालिदासा;। 
श्यातो वरादइमिदह्िरो बृपतेः सभायां 

रन्ननि वै बवरचिनैव विक्रमस्य ॥* 
इति नवरत्रम् ॥ 

वरलः, पु ष््ी, ( ठगातौति। उ+अलच््। ) 
वरट; । बोलता इति भाषा । यचा, 
“विषद्टक्नौ शङ्गरोलो वरलस्तण्चट् पदः ॥” 

षति श्रब्दमाला॥ 
वरलब्धः, प; ( वरः उत्कर्धो लब्धः पुष्ये येन । ) 

चस्यकटच्च;)। दति चिकाणप्रघः॥ (वरेण 

लब्ध; । ) वरप्राफे, चि ॥ 

वरका, स्तौ, (ई+अलच+-टाप्।) इंसौ। 
इति मेदिनौ। ले, ११६ ॥ सत्र पवर्गौयवका- 

रादौ पटितोभ्यम् | बरटा च ॥ 
वर्लौ, चौ, (वरल +डौष्।) वेरटा। इति 

जटाधरः ॥ 
वरवह्छला, ष्ठो, ( वरे जामातरि वह्मला । ) 

श्वशुरभाषा। इति शब्दमाला ॥ 
वरषणिनो, सौ, ( षर्; ष्टो वयः प्रशस्तः पौता- 

दिरवास्त्यस्य्या इति । वरवे + इनिः! प् । ) 
अदयत्तमा च्छौ। तत्पायः । वरारोहार 
मत्तकामिनौ ३ उत्तमा४। दइव्यमरः। २1 

६। 8५ मत्तकाशिनौ\५। शति भरत; 
( यचा; विष्णुपरा्ै। १९।१५। 
«रन्रभूला च कन्येयं वार्देयौ वरवर्णिनी । 
भविष्यत् जानता पूर्वे मधा मोभिचिवद्धिंता॥*) 
लाच्चा। रिदा) रोचगा। फलिनौ । साध्वौ 

च्छौ। इति मेदिनी । जे, २४३ । गौरौ। 
( यथा, महाभारते । ६। २२ 1 २१। 

“भव्रकालि.! नमस्तुभ्यं महाकालि नमोभ्सुते। 
खि ! च्छे ! नमस्तुभ्यं तारिथि ! वर- 

णिनि ! ॥)} 
` सरखखतौ । लच्यौः । इति शब्दरतावलौ ॥ 

वरवाशोकं, जौ, कुङमम् । इव्यमरटौका॥ 

वरङृद्वः, पु, ( वरः अष्टो इद्धः एुरातमः।) शिवः। 
इति चिकाण्डप्रोषः ॥ 

वरा, स्तौ, ( ठ+अप्+टाप् ।) परलचिकम् । 

इति मेदिनौ । रे, ६३! रेणुकानामगन्धदम्। 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ गुड्ष्वौ। मेदा । त्राह्लौ । 
विडङ्गम्।! पाठा! दरिडां। इति राज- 

निषेष्टः ॥ श्रेष्टा च॥ 
वराकः, प, ( उणौते तच्छौल इति ! ठ + “जस्प- 

भिचशुहलुण्टटङः; षाकन् ।” ६। ९। १५५। 



वराटः 

श्ति षाकन्!) शिवः) इतिमेदिनौ। के, 

१२६. ॥ युष्ठब् । ₹ति देमचन्रः ॥ 

वराकः, चि, ( ठ+“जसख्पभि्चेति ।* ३।२९। 

१५५। इति षाकन् ।) ोचनौयः। इति 
मेदिनौ। के, १९६ ॥ अवरः इति शब्द 
माला ॥ (यथा, सुङ्ृन्दमालायाम् । १७। 

स्नाय गीपुरुषोत्तमे चिजगतामेकाधिपे चैतसा 
सेखे खस्य पदस्य दातरि परे नारायशे तिरति। 

यं कञ्चित परुषाधमं कतिपयय्ामेश्मल्याथेदं 
लेवाये ब्टगयामद्े मरमद्ो खा वराका 

वयम् ।*)} 

वराङ्ग, ज्ञौ, (वरमङ्गानाम् ।) मस्तकम् । गद्यम् । 

स्व्यमर;ः।३।३।२६॥ गुड्ल्क। योनिः । 
इवि जिक्ाष्डछशोषः + शखेावयवे, च ॥ (धरा- 

णय क्ञाग्यस्य ।) तद्युक्त, चि + (चोचम् । यथा, 

^ल्वक्पच्ञ्च वराङ्खं स्यादृष्टङ्गष्ोचं तथोत्- 
कटम् ॥* 

इति भावप्रकाशस्य पूरखख्छे प्रथमे भागे॥) 
वराङ्गः, प, (वराणि स्थृलान्धङ्गानि यस्य ।) 

हस्तौ । एति चिकाणगरेषः ॥ विष्णुः । यथा, 
^दवथेवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गखन्दनाङ्गदौ ॥” 

शति तस्य सङइखनामस्तोचम् ॥ 

वराङ्गकं, कौ, ( वरमङ्गमस्य । कप् ! ) गुड्त्वक् । 

श्द्यमरः। ९।४।१३४ + श्ष्टावयवयुक्त, जि ॥ 
वराङ्गना, चो, ( वरा अष्टा अङ्गना) अति. 

प्रशस्ताङ्गयुक्ता खौ । यया,-- 
«शिरः सपुष्यं चरणौ सुपूजितौ 
वराङ्खनासेवनमल्पमोननम् । 
अनश्चायिवमपव्यमेथुनं 

चिरप्रनष्टां श्रियमानयन्ति षट् ॥ 

इति लब्छौचरि्रम् ॥ 
वराङ्गरूपोपेतः, चि, (अङ्गानां रूपाथिष्यङ्ग- 

रूपाणि । वराणि चङ्गरूपाखि सेरपेतः । ) 
ओरूपयुक्तः । सन्दर दव्य; । तत्प्रष्धायः । 
सिंहं हगनः; ९ । इयमरः ॥ 

वराङ्ग, ख्छौ, ( वरमङ्गमन्तरवथवो य्या; । ) 
इरिडा। इति राजनिषंगटः ॥ 

वराङ्गौ, [न् | पु, ( बाङ्गमश्स्येति । इनि; । ) 
ऋअभ्बवेतखः । वराङ्गखाश्छवेतसं इति वा पाठः;। 

श्ति रनमाला+ ेष्टाङ्गयुक्ते, चि ॥ 
चराढः, पु, ( वरं मन्दमटतौति। अद् + कम्भणि 
अश ।) कपदेकः। इति राजनिषेश्टः ॥ 
( अस्य शोधनादिविषयौ यथा;- 

“भूगते च खमे शुध पत्तलौँ स्थापयेत् सुधौः । 
तुषैख पूरयेत्तच्याः किश्विच्छध्यं भिधग्वर; ॥ 
वराटः पूरितां षां तन्ध्ये विनिषैश्रयेत् । 
कारौषामिं ततो दद्यात् पालिका यन्रसुत्त- 

मम् | 
आनेव भ्वियते गूनं वराद; समरोगजित् ॥*१ 
अन्यश्च । 
“वरदं तत्र चाङ्धेरौ चम्नौराणां रसेन वा । 
अन्धषामपि चाक्रानां यावत् पौतं म मच्छति। 

वराः, पु, ( त्रियते इति। ड-~+-युच। 

२.५२ 

वराद् 

पश्वाइहद प्रचाल्य फष्ञोयाच्च वराटकम् ॥* 

इति वराटशुद्धिः॥#॥ 

इति व्ेद्यकरसेन््रसारखं रदे जारयमारणाधि- 

कारे +) रव्नः। यथा । रब्लुः गुह्ञा वराटो 
मा। इति खोकाण्ड रत्रकोषः। इदयमर- 

टौकायां भरतः ॥ 

वराटकः, धं खी, ( वराट + खाय कन् । ) कप- 
देकः। दव्यमरः॥ कडि षति भाषा। तस्य 
संख्यामेदेन सं त्तामेदा यथा, 

५^वराटकानां दशकदयं यत् 
सा काकिनौ ताश्च पणश्तखः। 
ते षोडश्य् द्रम्य इवावगम्यो 

दष्येस्तया पोड्शभिच निष्कः ॥* 
इति लोलावतौ॥ #॥ 

अपि च। ताश्िकः; कार्षिकः पणः) इति 

याश्चवस्कयवचचनेन गुञ्जाः पश्चादामाषकस्ते 
बोडशचः कर्षोभ्स्त्ौ। इव्मरसिं होक्तेन च 
अश्नोतिरत्तिकापरिमितताग्े पणश्रम्द; सङ्क 
तितः ख च तावतखंस्कवराटकैलेभ्यते इति 
वराटकेष्वपि तथा यवद्धारः। रतन्मृलकं 

भविष्यमद्छतन्रयोव्चनं यथा,-- 

4अश्नौतिभिन्वैराटकेः प इव्भिधौयते। 
कैः षोडः पुराणं स्या्नतं सप्रभिस्तु सैः ॥» 

इति प्राय्ित्ततच्वम् ॥ # ॥ 

ते च दच्िशाये विधोयन्ते । यथा,- 
“इतमश्रोजियं दानं इतो यञ्जसछदचिखः । 
तात् पणं काकि्यौ वा फलं दुष्यमधापि 

वा। 
प्रदद्यात् इच्िशां यश्घ तया ख सफलो भवेत् ॥” 

इति शुदधितश्वम् ॥ 

रराटकः, पै, ( वराढ खुब । स्वा कन् । ) रच्चुः। 
पदश्मबोजम् । इति मेदिनौ। के, २०२ ॥ 

वराटकरणाः, [स्] पु, (वराटक द्व रजो 
यच्च । ) नागकेशरटत्तः। इति श्रब्दमाला॥ 

वराटिका, खो, (वराद् + खाच कन् । टाप्। 
चत इत्व्च।) कपदंकः। इत्यमरटीकायां 
भरतः राजनि ढश ॥ ( यथा, नैषधे ।२।८५। 

^बहुकस्वुमखिन्येरादिक्रा 
गणनाटक्ररकक्रोटोत्करः ॥) 

तुच्छवाचिका च॑ । यथा,- 

प्रयागे जयते येन तस्य गङ्गा वराटिका \* 

इद्यद्धटः # 

षो 
दरात् दौषेः। ) इन्द्रः। इति चिकाखशोषः । 
वरुण्टच्तः । इति शब्दरनावलौ ॥ 

वराणसो, खौ, (वाराणसी एषोदरादित्त् साधु ।) 
काशौ । यथा,- 
काश्रौ वराणसौ वाराकसौ शिषपुरौच् 

सा ४ 

इति हेमन्वन््रः॥ 
वरादनं, ज्ञौ, ( वर राजभिरदति रति । अद्+ 

च्छ् । ) राजानम् । इति प्न्दचक्िका ॥ 

वराहः 

वराभिधः, प, अण्डवैतसः । इति राजनि्ेरटः ॥ 
( वरा अभिधा यस्य । ) अष्टनामाच॥ 

वराः, प, (वरः अष्टः अण्डोऽच। रस्य 
लत्वम् । ) करम । इति रनरमाला ॥ कराड 
इतिवा पाठः ॥ 

वरारकं, को, (वरं शष धनिनं ऋच्छति गच्छति । 
ऋ + खल् ।) हौरकम् । इति हेमचन्द्रः । 8 । 

१३६५ (गुखादयोग्स्य हौरकशब्दे ज्ञातव्या; \) 
वरारोहः, पु, (इस्तिन उश्चत्वात् अवतष्ट्- 

त्वाच्च वर च्यारोहो यच्च) दख्यारोहः । अव- 
रोहः; । इति विष्डः॥ 

वरारोहा, चौ, (वर अरोषो नितम्बो यस्याः ।) 
उत्तमास््ौ । इव्यमरः।२।६।8॥ (यथा, 

मदहानि्व्वायतक्ते । ४। 89 । 

यदातु दकौ दौकषादौच। पौराणिकौ 
तथा । 

न स्थास्यति वरारोडे ! सदेब प्रषलः कलि; ५) 
कटि; । इति हेमचन्द्रः ॥ 

वरालिका, खौ, ( वरा आलिका सखो जयादि- 
यस्या; । ) दुर्या । इति जिकाणखद्येषः ॥ 

वरागः, पु, स्थूलदसख्छम् । मोटा कापङ् इति 

भाषा । तत्परश्चायः। स्थलश्राटकः २। श्य 

मरः॥ वराखिः ३ स्णुलश्राटकम् 8 स्थल 

शाटिका । इति तट्टीकायां भरतः । स्थल 
पडकः ६ । इति शन्द्रनावलौ ॥ वराशि ७। 

क्तौवभिति जटाधरः ॥ 

बराखनं, क, ,( वरायै इर्गाये अस्यते चिष्यते ` 
दौयतति इति यावत् । असू + स्यद् । ) चोड - 
पष्यम् । इति शब्दमाला + (वरमासनभिति ।) 

 उत्तमासनश्च ॥ 
वराखनः, पु, ( वरां खयां नारौ अस्यति व्ल- 

तौति। असृ +च्य॒ः।) षिड्ग) (वरागपि 

जगान् अस्यति दूरौकरोतौति । ) इारपालः । 
इति विश्व; ॥ 

वरासिः, प. ( वरैः अदैः अस्यते सिप्यते इति । 
असू + इन् । ) स्य॒लश्चाटकः । (वरोढखियेस्य 1) 
खड़गधरः। इति धरखिः; + 

वरासौ, स्रौ, म्लानवासः। इति शब्दमाला ॥ 
वराहः, प, (वरान् आहन्ति इति दुगेः। 

छत् 8।३। ४६। इन्+डः।) पशु- 

विद्चेषः। वरा इति भाषा। तत्पथायः। 
शूकरः २ ष्टिः ३ कोलः; 8 पोच्ौ १५ किरिः ६ 
किटिः बंषटौ र< घोण ६ सतब्धरोमा १० 
कोडः ११ भूदारः १२ । इयमरः ॥ किरः ९३ 
उस्ताद; १४ चखलाङ्गलः १५। इति चटा- 

धरः ॥ स्थलनाखिकः १६ दन्तायुषः १७ वक्र- ¦ 
वक्रः १८ दौषेतरः १६ आखनिकः २० 
भूचित् २९ ब्दः २२) इति शब्दरता 
वलौ ॥ अस्य मांसस्य गुणाः उव्यत्वम् । ̀ 

वावक्नलम् । बलवद गतश्च । इति राजवल्लभः ॥ ` 
वह्यम् । विरूचणतष् । इति सचेव 
पदान्तरम्, अन्त् गूकरशन्टे दरष्यम् ॥ #॥ ` 
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वराहः 

लन्मांसं विष्णवे न देयम् । यथा । ^नाभच्यं 
केषैयाथै भच्यष्वजलामष्िपोकच्चौरः वव्नेयेत्। 
पञ्चनखमत्स्यवराहमांसानि चैति।” इव्याद्भिक- 

तत््व्टतविष्णखत्म् ॥ #॥ वराइमांसं रक्रा 
विष्णुपूजादिनिषेषघो यथा,-- 

वराद उवाच । 
भुक्ता वाराहमांसन्तु थो रे मासुपसर्पति। 
पतनं तस्य वच्मि यथा भवति सुन्दरि, । 
बराद्ो दश वर्षाणि भरूल्वातु चरते वने। 

व्याधो भूत्वा महाभागे समा; खप्त च सप्नतिः॥ 
छमिभरौवा समाः शप्त तिष्ठते तस्य पुष्कले । 
अथोचम्धिको श्रूत्वा वष{णाच्च चतुदश ॥ 
खकोनविंशवर्षाणखि यातुघानञ्च जायते 
प्रललक्चाद्वघाणि जायते भवने वु ॥ 
खाघ्रच्िंशतिवर्षाणि जायते पिश्िताश्नः। 
सष संखारिताङ्गत्वा बारादामिवमच्चकः॥ 

जायते विपुले खिद कुले भागवतस्य । 
षौकेशवचः श्रुता खम्चसम्यणेलच्तणम् ध 

शिरसा चाञ्जलिं लत्वा वाक्यखेदसुवाच इ। 

ख्तच्छ परमं गुद्यं तव भक्तसुखावहम् । 
वारादइमांसमच्चास्तु येन सुयन्ति किख्ि- 

षात् ॥ 
बाराद उवाच । 

वरन्त मानवा येन तिखकसंसारसागरात्। 

गोमयेन दिनं पञ्च कणाहरेय सप्त प ॥ 
पानोयन्तु ततो सुक्र! तिद्धेत् सप्रदिनं ततः । 
अक्तारलवथं सप्र ्रक्तुमिख् तथा चयः॥ 
तिलमच्चो दिनान् सप्र सप्र पाषाणभत्तकः 

पथो सुक्क दिनं घप्र कारयेच्छु्धिमाल्मनः ॥ 

श्रान्तर्ान्तपरा, कत्वा अदहङ्ारविवत्निताः 

टिनाखेकोनपच्चाश्चरेत छतनिञ्चयः 

प्रसुक्तः सव्यपापेभ्यः सखंञ्नो विगतज्वरः । 

शलत्वातु मम कमव मम लोकाय गच्छति॥” 
इति वारादइर्माखभत्तणापराधप्रायश्ित्तम् । 

इति वाराहपुराणम् ॥ #॥ 

बन्यवराहइमांसं श्राद्वादौ विद्धितम्। यथा 
अश्रन्तोयनुटत्तौ हारौतः। महारण्छवासि- 
जश्च वराहांस्तयेति। रवय विवदन्ते अरा 
श्छभूकरां्ति वथिोक्तं ्ेताश्वेतया यव- 
स्तम् । कल्पतरस्तु । श्राद्धं नियुक्तानि युक्त- 
सथेति । विब्यपाखकस्य खम्रेथा निषेधः; । वया 

वाद्ाद्े भगवदाक्यम्। 

५ क्का वाराइमांबन्ु यस्तु मासुपखपेति । 
वराहो दशवर्षाणि भूवा वे चरते वने ॥* 

इयेकादश्रौतत्वम् ॥#1 
याज्वल्काः। 
“इविष्ामेन प्रे माखं पायषठिन च वल्मरम् । 
माक्छदहारियकौरभश्राकुनिच्छानपाषेतेः + 
रेणरौरववाराशश््रैमेकेयेधाक्रमम् । 
माखटद्धयाभिदप्यन्ति दत्तम पितामहाः \* 

ति.श्राद्रतच्म् ॥#॥ 

विश्योरबतारविदेषः। वधा,- 

प्रष 69 
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सायम्भुव उवाच । 
^ कुचर प्रजा; स्थास्यन्ति एथिवौ तावत् प्रलया- 
शवे मणा तस्या उडरये यत्नं कुरु एतिश्रुला 
ब्रह्मा भगवन्तं ध्यातवान् । ध्यायतस्तस्य नासा 

विवरात् अङ्कृटप्रमाणो वराहपोतो निरमात् । 
सच आकाशस्य; खन् चरमाच्रेय पवैतोपमो 

बभ्रूव । तं विष्य मलत्वा ब्रह्मा तुष्टाव । सवच 

तैन स्तुतः प्रलयाणवललमध्ये प्रविश्य दन्ताय 

्थ्वौसुडव्य निजधारणश्रक्रा संस्याप्य अन्त 
दितो बभूव । - वतः एधि्यां राजा सायम्भुव- 
मनुरासौत् ।* इति ग्रीभामवतमतम् ॥# _तद्- 
वतारकश्युकड्िरणयात्तवधो यथा,- 

“वरापव्ैतो नामयः पुरा इरिनिभ्मितः। 
सरण भश्रूतो भगवानाजगामास्रान्तिकन् ॥ 
ततश्न्रप्रतीकाशमग्ज्ञाच्छडस्त्तमम्। 

सदसखारं ततञ्चक्रं वयवद्भिखमप्रभम् ॥ 
यो कुष्ठ; सुरेद्धाणामनन्तो भोगिनामपि। 
विष्णयों योगविदुषां यो यन्नो यज्ञकम्भणाम् ॥ 
विश्छे यस्य प्रसादेन खवनख्था दिवौकसः । 
आव्यं महषिभिदहत्तमन्रुवन्ति सुधाडइतम् ॥ 

ततो हेग्यत्रवकरं परायं सत्तमम् । 

वक्रय दश्मौ वेगेन विचिपन् देलौ वितम् ॥ 
तत; संरक्तनयनो हिरण्या चो महासरः; । 
कोभ्यन्लिति वदन् रोषान्नारायण्सरेचत ॥ 
वाराष्रूपिणं देवं स्थितं पुरुषविग्र म् । 

श्डधचक्रोद्यतकरं देवानामार्तिनाश्ननम् + 
रराज शडचक्राभ्यां ताभ्यामसुरखदनः 

खथाचन्रमसोमेध्ये पौणेमास्यामिवाख्बद्; 
वतो शिरण्याचचसुखाच्च सवव 
समाद्रवन् देवगणा; सुरेशम् । 

निडन्तुकामा; ससा वराद 
सुदोतश्रस्ता वलपूणेदर्पाः ॥ 
सै कध्यमानोएतिश्रयेन शच्े- 
दहेयासुरेदनवपुङ्गरेख । 
नासौ दचालासुरटन्दहावे 
मेषः षष्ट इव मन्दराः ॥ 
हेखस्तनोपसौ कृवराइ मा इवे 
निपातयामास खषा ज्वलन्तीम् । 

शक्तं यथा विदुतमाशु कुञ्ज 
प्रवषेमाखोभपि गिरिं सुमेषः॥ 
स इन्यमानो गद्याप्रमेयः 

प्रोवाच रेदं टवराइग्धनतिः। 
प्रजापते; सेतुभिमं निदव्य 

व्रजेव क खस्ति यथा सुरे: ॥ 
बलं वमाषादय परैरथेयं ` 
विनाश्रयिष्याम्यहमेषमाणौ । 
डेव्यास्वया साकमतो दि देवान् 
तखकौयान् सुमग्रोपपत्रान् ॥ 
संस्थापयिष्यामि ज संश्योढ् 
टेखेचदपेः क नु मल्ममौपे ॥ 

रवं ब्रुवति वाक्यन्तु विष्णोवेचस्यपरःतवत् । 
ख वाङ्ष्रतसुद्यम्य खैप्रइरथं रये ॥ 

वराइ; 

दानवाञ्चापि समरे मयतारपुरोगमाः। 
उद्चतायुधनिच्छिंशाः सं तं ससुपादवन् ॥ 
ख तादयमानो7तिवकेदेे; सत्रायुधोद्यते; । 
न चचाल वराहस्तु मैनाक द्व पर्यतः ॥ 
क्रोधसरक्तगयनः श्रद्चचक्रधरो इरिः। 

व्यवेत ख वेगेन याभ्रुवन् सव्यतो दिशम् ॥ 
तं. जयायासुरेन्राणं बड़ मानं नभस्तले । 

ऋषयः सह गन्यरवेसु्टबुमंधुखदनम् ॥ 
दौप्राणिसडणं घोर दं नौयसुदशनम्। 
कवणरेणपथन्तं वच नाभं भयावहम् ॥ 

मेदोऽस्थिमध्णारुधिरै; सिक्तं दानवसम्भवै; । 
अितीयं प्रहारेस्तु चुरपथयन्तमणलम् ॥ 
खग दाममालाविततं कामगं कामरूपिणम् । 
चक्रसुद्यम्य समरे वाराहः खन तेजसा ॥ 
चिच्छेद वांखफ्रेण दरया चस्य > तथा 
ख द्ित्रवाहविंशिरा न प्राकम्यत दानव; । 
कवन्धवत्स्थितः संख्य विशाख इव पादपः १ 
ततः स्थितस्सेव शिरस्तस्य भूमावपातयत् । 
हिरण्मयं रुक्मवचविचं मेरोः इङ्गमिवोत्तमम् १ 

हिरण्या इते टे चे ओेषाचेव दानवा; । 
खन तस्य भवात् रस्ता जम्मुरात्तां दो 

द्ण्् ॥* 

इति वद्भिपुराणम् ॥ 

अथ वराहावतारक्षारणम्। शरमरूपिमहा- 

देवकर्कतच्छरौरनाश्रख। 
५ लोकमखिलं दग्धं यदा कालान्िना तदा। 
च्नम्तः एयिर्वौं यक्ता विष्णोरन्तिकमागतः ॥ 

विन व्यक्तातु एयिवी च्षणमाज्रादधोगता। 
ततो वरादंरूपेण निमसां एयिवों जले । 
मयां सस॒दष्ाराश खधात् तत्छकिलोपरि ॥ 

वराद्ो५पि खयं गत्वा लोकालोकाहयं निरिम्। 
वाराह्या सष रेमे ख एटयिद्या चारुरूपया 
ख तया रममाण्स्तु सुचिरं पनयतोत्तमे। 

नावाप तोयं लोकेशः पोजौ परमकासकः ॥ 

एथिया; पोचिरूपाया रमयन्तयास्ततः सता; । 

चयो जाता हिजशरास्तेषां नामानि प्रे श ॥ 
इवं तत; कनको घोरः; स रव महाबलाः 
ख ते; पत्ते; परिटतो वाराद्ो भाया खया॥ 

रम्माखस्तदा कायद्यागं नेवागण्द्धिया। 

इतस्ततश्च धिशुभिः क्रौडद्धिः पोचिभिस्तदा ४ 
गन्ति तच भानि मदौ; कल्यतरूस्तया । 
सतो देवगणा; सरमय सद्धिता दैवयोनिभिः 
श्रक्रख सद्िता मन्व चक्रः सम्यक जगद्धितम् ॥ 

ततो निशि तै खनं ग्रक्राद्या स॒निभिः सद् । 
शरण्यं शरणं जम्मुमांराययमजं विसम् ॥ 

वं खमाषाद्य गोविन्दं षासदेवं अगत्पतिम् + 

प्रयम्य चनव चिदप्रासतुटुुगं रङ््नजम् । 
देषा ऊचुः । 

ममस्ते देवदेषेश ! गत्कार यकारण । 
कालस्रूपिन् भगवन् प्रधानदएुरषालक ४ 

इति स्तुतो देवदेवो भूतभावनभाषनः। 
सेन्दरेदेवगणेरूपे तान् समान् मेषनिखभैः $ 



वराहः 

ओीभगवानुवाच। 

यदधेमागता युयं यहो भयस॒पस्थितम् । 

यच यह्वा मया काय्य तदह वास्तगेहच्यताम् ॥ 
देवा ऊचतुः) 

श्रोते वसुधा निद्यं क्रौड्या यज्ञपोचिगः। 

लोकाच सवं सत्या नाप्नवन््यपशान्तिताम् ॥ 
इति तेषां निगदतां श्ुला वाक्य' जनान; । 
उवाच शङ्र देवं ब्रह्माण विषराषतः॥ 

यतृष्ते देवताः सर्व्वाः परजाख्च सकला इमाः । 

प्राभ्रुवन्ति मदुःखं शौते सकलं जगत् ॥ 
वारां तदं कायं द्यक्तमिच्छामि शङ्कर । 
निदे्शक्तं तत् क्तु" सचय गदि शक्यते ॥ 
त्वं बाजयस्व तत् कायं यच्राल्मा शङ्राघरुना। 

स्वमाप्याधख ते नोभिन्रे खन् सरदरं सुः ॥ 
च्याप्यायन्तु तदा देवा; श्ङ्रो दन्तु पोचिणम्। 

रजखलायाः संसर्गात् विप्राणां मारणात् तथा। 
कायः पापकरो नस्तं क्त सुद्यतिण्धुना। 
प्रायञ्खितेरुपेते; प्रायश्चित्तमद्धं ततः । 
श्वरिष्यामि तदथ मे तनुयेत्रन पात्यताम् ॥ 

भ्रजा पराख्या ममसदायाहहिसौदति निव्यशः। 
मत्ते प्रवय तस्रात् च्छे कायं प्रजाते ॥ 

ओीमाकंष्डेय उवाष्व । 
इ्दयक्तौ वासदेवेन तदा च त्रमशङकरौ। 
व्वया ययोक्तं तत् कथमिति गोविन्द शचतुः ॥ 

वसुदेवोपि तान् सनान् विज्य चिदशा- 

स्तदा । 
वारां तेजसा हन्तं" खयं ध्यानपरोभभवत् ॥ 

श्नः; शनयद्ा तेज आषहरद्येष माधवः । 

तदा देदन्तु वाराहं सत्वनं यजायत ॥ 

जश्लादास्विदश्ाः सं महादेवसुमापतिम् । 

च्गुजम्मृखलथा तेज अधातुः सरनाश्रने ॥ 

ततः सरदवगरः खं खं तेलो ठषध्वले । 
च्प्रादधे तेन बलवान् सोए़तोव समजायत ॥ 

शरभरूपौ ख ततचचणाद्गिरि श्ोफभवत् । 
ऊद्व{धोभावतश्चाषटपादयुक्तः सभेरवः 

हिलचयोजनोक्छरायः सादलपौकविस्ततः ॥ 
ऊड् वराहकायस्तु ल्तयोजनविस्ततः 
लच्ादविस्ततः पाश्वं वद्वंमानस्तदाभवत् । 

तमायान्तं ततो दषा करोधादइावन्तमञ्जषा ॥ 

सडत्तः कनको घोर आसेदुः कोधग्डच्छिताः । 
उचिचपुस्तं युगपत् पोच्रघातैमंदावल,; ॥ 
ततस्तु प्रहारेण शरभः कण्ठ सध्यतः। 

भित्वा वपुर्व॑रादस्य पातयामास तव्नले ॥ 

तं पातयित्वा प्रथमं सुटत्तं कनकं तया । 

चोरश्च कण्डदेशेषु भित्वा भित्वा जघान द 
व्क्तप्राणास्तु ते सर पेतुस्लोये मह्ायेवे । 
जलश्रन्दं वितन्वाना; कालानलसम्धिषः ॥ 
पतितेषु वराद्ेषु बस्चा विणाद्ेरस्तथा । 
ख्ये चिन्तयामासुः पुनरेव समागता, ॥* 

इति कालिकापुराणोयाराविप्रयनचिंशाध्या- 
यात् सङ्कुलितः॥ #॥ विष्णः;। मानभेदः । 

प्तभेद;। सस्ता । इतिमेदिनौ । इ, २२॥ 

२७५४ 

वरिव 

( पञ्चता उदाहरणम् । यथा, महाभारते । 
२।२१।२॥ 

न्वेहारो विपुलः श्नैलो वराहो ठषभस्तथा । 
तथा ऋषिगिरिस्तात शभासयकपञचमाः ॥*) 
शिशुमारः वाराहोकन्दः। इति राज- 

निषेण्टः॥ अष्टाद शद्वौपान्तगेतच्चुद्रहौ पविशेषः। 
यथा,-- 

“गन्धो वरुणः सौम्यो वराह; ककु खव च । 
कुद कसेरुख्च नागो भद्रारकस्तथा ॥ 
चन््रेन्रमलया; शद्यवाङ्गकगभस्तिमान् । 

ताच्नाक्च्च कुमारौ च तच्रद्ौपाः दशाभिः ॥* 

, इति श्न्दमाला ॥ 
( छष्यपिखरः । तत्पथायो यथा,- 
“वराहः छष्पिणरः शा पिणोतकस्तु स; ॥“ 

इति वैदाकरन्रमालायाम् 1) 
वराकन्दः, पु, ( वरादप्रियः कन्दो यस्य ।) 

वाराद्धौ। इति राजनिधेणटः ॥ 
वराहकान्ता, स्तौ, (वराइस्य कान्ता प्रियेति ।) 

वाराहौटत्त;। इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

वराइकालौ, [न् ] पु. ( वराइवत् कलते इति । 

कल् +खिनिः।) खमणिपुष्यडच्च;। तत्प- 
ग्धायः। दयावते; २। इति हारावली । 
६.8 ॥ 

वराहक्रान्ता, स्तौ, ( वरह्हेन क्रान्ता अतिपिय- 
त्वात् । ) चुपविश्रेषः। इति शब्दमाला ॥ 
तत्प पायः, । लच्नालु; २ समङ्गा ३ लज. 
कारिका 8 वराहनामा वदरा ्ूकरौ 9 
तिक्तगन्धिका = नमस्कारी ६ गखकालौ १० 
खदिरौ ११। इति रन्माला । लव्नालुका १९ 

च्पञ्जलिकारिका ९३ छताञ्जलिः १४ गखडकारौ 
१५ समोच्छदा १६। इति न्थान्तरम् । 
वाराहौ । चामारालु इति ख्याते; इति 
खभ्रूतिः। इव्यमरटौकावां भरत; ॥ 

वराहनामा, [न्] पु, ( वराहस्य नाम इव नाम 

यस्य । ) वारादौकन्द;। इति शब्दमाला 
वरादहिका, स्तनौ कषिकच्छः । इति राज- 

निष्ट 

वराहो, शौ, ( वराहो भत्चकलेनाख्यस्य ति । 
्च्। गौरादित्वात् डौष्।) भद्रसुस्ता। 
अ्ूकरकन्द;। इति राजनिघं शट; ॥ 

वरिवसितः, चि, ( वस् + “नमोवरिवश्चित्रङः 

कच्च ।*३।१९।१६ । इति क्यच् । तत; क्तः । 
“कस्य विभाषा।* ६ ।४।५०। इति पचै 
यलोपः । ) उपाचितः। दव्वमरः। ३।१। 
९,०२ ॥ 

वरिवस्या, स्रौ, ( वरिवसः; पूजायाः करणम् । 
वरिवस् + ̂“नमोवरिवश्चिचडः कच् ।” ३ । 
९. । १६ । इति कच् । ^ प्र्ययात् । ३ । ई । 
०्२। द्द्यः। टाप् ।) शुश्षा। इव्यमरः 

२।७।३५ ॥ ( यथा, ऋग्वेदे । १।१८१।६. । 

इवे यद। वरिवस्या रुशानो 
पिदयमेषं ठजमं जौरदादम् ॥) 

वेया 
बरवस्यितः, चि, ( वरिवस्या संजाता अस्य 

तारकादित्वादितच् । यद्वा, वरिवस्य + क्तः। 
“क्वस्य विभाषा ।*६।४।५०। इति पचै यलोपा- 
भावः ।) उपासितः । इयमरः । ३।१।१०२ ॥ 

वरि, स्तनौ, वडश्रौ। इति शब्दरन्नावलौ ॥ 
वरिषं, कौ, (इ+सः। बाहुलकात् इ्ट्। ) 

वह्मरः। दति शब्दरन्नावलौ ॥ ( “वधैः स्यात् 
वरिथोभ्पि च।* इ्युज्ज्वलदत्तष्टतचन्द्रवचच- 
नम् । ३। ६२ ॥ ) 

वरिषाः, श्लौ भूवि, (ठ+खः। वैहुवचनात् 
इट् । ) वर्षाः । इति भरतदिरूषकोषः ॥ 

वरिषाप्रियः; प, ( वरिषा वर्षां परिया यद्य ।) 
चातकपक्लौ । इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

वरिष्ठ, कौ, (अतिशयेन वरम् । वर+दन् । ) 
ताच््रम् । इत्यमरः! ३।२।१९१॥ (वथा, 
“रक्तं वरि्टं च च्छस्य तान्त्र मुल्व सुडम्बरम् ॥ 

इति वद्यकरत्रमालावाम् ॥}) 

मरिचम् । इति मेदिनी । ठे, १५ ॥ 
वरिष्ठः; चि, (अयमेषामतिशयेन वर उर्व 

अतिशायन इन् । प्रियश्िरंति वरादेशः । ) 
इति याकरणम् ॥ वरतम; । ( यथा, भागवते । 
१।१०।१। 

इत्वा खरिक्थस्यध वच्याततायिनो 
युधिष्ठिरो धन्मश्टेतां वरिष्टः ॥*} 

उरूतमः। इति मेदिनौ । ठे, १५॥ ( यथा, 
ऋग वेदे! ४।५६।१। 

“ह्यो वरिष हृते विमिखजु 
वद्धो चापप्रथानेभिरेषैः॥*) ` 

वल्य: । इव्जयः ॥ 
वरिष्टः, पु, ( वर + इन् । ) तित्तिरिपकच्तौ । इति 

मेदिनो । ठे, १५॥ नारङ्गटत्तः। इति राज- 
निषेश्टः ॥ ( चान्ुषमनुपुत्तः। वथा, मा- 
भारते । १३। ६८। २०। 

“बरिषो नाम भगवांश्वाच्चुषस्य मनोः सुतः ॥” 
धम्भसावणिं मन्वन्तरस्य ऋषिविशेषः । वधा, 
माकंखेये । ६2 । १६ । 

^ विचा वरिरुश्च ऋटटिरन्यस्तथारणि; । 
निखरखानघद्चेव रिष्िख्ान्यो महासुनि; । 
सप्रपेयोढन्तरे तसिन्नसिदेवञ्च सप्रमः ॥* 
रेखविद्चेषः। तथा, इरिवशे । २३२ । १३॥ 
“वरिषट्च गवि भूतलोन्वनो विधु; । 
सुप्रसादः किरौटो च न्तौवक्रो महासुरः ॥*) 

वरिष्टा, श्छौ, ( वरिषट+टाप् । ) आदिव्यभक्ता। 
इति राजनिषेण्टः; ॥ 

वरौ, च्ल, ( ठणोतीति। ठ + परचादच् । गौरा- 
दित्वात् डौष् ।) शतावरौ। इव्यमरः। २। 
४ । ९०० | खथपलौ । इति चिकाखद्येषः ॥ 

वरौयान्, [स्] चि, ( अयमनयोरतिशयेन ऊर- 
वेरो वा। ईयसुन् । प्रियस्थिरेति वरादेशः । ) 
ओषः । ( यथा, भागवते । २।१६।१। 
“वरौयानेष ते प्रश्रः छतो लोकड्ितो टप ! ॥*} 
षरि; अतियुवा। इति मेदिनौ । ॐ, १५॥ 



वरणः 
बरौयान्, पु, विष्कम्भादिसप्रविंश्रतियोगान्तगेता- 

शादशयोगः; । तत्र जातफलम् । 

«दाता दयालुः सुतरां सुषैषः 
सत्कम्मेकतैः मधुरस्वभावः। 
नरो बलैयान् धनवान् जनाप्नो 

योगो वरौयान् वदि चन्सकाले ॥* 
$ इति कोषोप्रदौपः॥ 

(पलस्य पचर; । इति भागवते ।8 । १।३९४॥) 

वरौवहेः, प, वलोवह:। दइव्यमरटौकायां रमा- 
नाथः; ॥ 

वरौषुः, पु, कामः । इति चिकारशयेषः 
चङ्टः. प, स्ेच्छलातिविश्नषः। यथा, 

«पुलिन्दा नाइला निद्या; शवरा वरुटा भटाः । 
भाला भिल्ला; किराता सर्ववैण्पि नेच्छ 

जातयः ॥* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

बरङ्ङ्ः, पु, अन्जनातिविश्रषः । वथा, 

“रजकञ्चम्भकारच्च नटो वरुड ख्व च। 
केवतमेदभिल्ा ख समेते चान्त्यजाः स्ताः ॥* 
खवा स्लोगमनादौ दोषो ववा, 
«रतेषान्तु स्त्रियो गत्वा सुक्रा चं प्रतिगद्य च। 
प्रतद्यज्न(नतो विप्रो ज्ञानात् खाभ्बन्तु गच्छति ॥ 

इति प्रायञ्ित्ततच्व्टतयमवचनम् ॥ 

अस्योत्पत्तिवयेया,- 
“केव्ैस्य च कन्धा्ां शौष्डिकादेव सौचिकः। 
खौ चिकात् श्रौ खकाच्नातो नटो वरुड 

खव च ॥” 
इति प्रराशरपह्वति;॥ 

वर्णः, पै, ( णोति सव्यं त्रियते अन्यदिति बा । 
इ + ̂ छटदारिभ्य उनन्!” उणा० ३।५३। 
इति उनन् ।) देवताविद्येषः। स च कथ्य- 

पस्य दितिनाचन्वि पलं जातः । तस्य चेर्यां 
पयां श्टगुवाल्मौकौ पुत्तौ जातौ) इति 
ओभागवतमतम् ॥ सच्च जलाधिपति; पश्चिम 

दिक्पालश्च । ततृषग्धायः । प्रचेता; २ पाशौ३ 
यादसांपरतिः 8 अप्यति; ५ । इव्यमरः; ॥ यादः- 

परति; € अर्पाँपरति; अ। इति तङ्कां 

भरतः ४ जम्बकः ८ मेघनाद; ६ जलेश्वरः; १० 

परञ्जयः १९ रैत्यदेवः १२ जौवनावासः १३ 
मन्दपाल; १४। इति शन्दरन्नावलौ ॥ वारि- 

लोमः १५ कुणलौ १६ रामः ९७ सुखाथः १८ 
इति जटाधरः ॥ # \ चलाश्रयोतृसर्गादौ अ 
पूणापिधियेया। हयशौतेपच्चरा चे । 
५अथ वाप्यामवः; कुशात् खच्यरनादिनिन्नि- 

सम् । 

दिलं इंसष्टस्थं टचि नाभयप्रदम् ॥ 
वामेन नागपाशन्तु घारयन्तं स्ुभोगिनम् । 

सलिलं वाममामोगं कारयेद्यादसां पतिम् ॥ 

वामे तु कारयेदूटद्धिं टच्िे पुष्करं शुभम् । 

जागीनेदौभि्यादोभिः खसुत्रः परिवारितम् ॥ 
वेवं वरुणं देव.प्रतिष्धाविधिनाचैयेत् ॥” 
पुष्करं तत् पएत्तम् । ततो भ्यनम्। 

२७१५ 

वर्णः 

^प्रसनत्रव्नं सौम्यं हिमङुन्डेन्द्रसत्रिभम् । 

सर्वाभरणसंयुक्तं सलत्तरलन्तितम् ॥ 

किरम, प्रौतके; सौम्ये; प्रौणयन्तमवस्धितम् । 
लावण्याच्टतधाराभिरूपेयन्तमिव प्रजा; ॥ 
राजहससमारूए' पाश्ययकरं श्भम् । 

पुष्कराद्गयैः सर्वैः समन्तात् परिवारितम् ॥ 
गौा कान्त्या चानुगतं नदैभि; परिवारितम्। 
नामोर्यादोगयो्क्तं ब्रह्माणमिव चापरम् ॥ 
खटरिसंहारकर्तार नारायणमिवापरम् ॥* 

इति ध्यात्वा पूजयेत् । वरुणमन्बोड़ारस्तु तत्रैव । 

«अष्टा विश्रान्तबौजेन चतुद शस्वरेख च । 
अर्नद विन्दुयुक्तेन प्रणवोदौ पतेन च ॥* 
तेन ॐ बौ इति मनर; । 
^प्रतिमायां स्थितिं छत्वा प्रणवैन निबोधयेत् । 
पूजयेद्गन्यपृष्याद्येः सान्निध्यं पोशरसुद्रवा ॥” 
स्थितिं प्रतिष्ठाम् । निबोधयेत् अन्तगेताङ्ग्- 
सुष्टिभ्यां निबोधसुदां दशेयेत् । नमस्कारमन््रसतु 
वरुणो धवलो लिष्णः पुरुषो निन्नगाधिपः 

पाशहस्तो महावाहस्तसे निद्यं नमो नमः 
इति जलाशयोत्सग तचम् ॥#॥ 

उद्ये चस्य जपनोयमन्ता यथा,- 
«पुष्करावकैकमं चै ्चावयन्तं वसुन्धराम् । 
विदाद्गल्नितसन्नह्वं तोयात्मानं नमाम्बदम् ॥ 
बस्य केशरेषु जौग्डतो नटाः सनेङ्गसन्धिद्। 

कुच्तौ ससुद्राश्चलवारस्तस तोयात्मने नमः 
दति श्यावा मानसेरुपन्वारेरुणं च्याराध्य 
स्दलमन्त्रं जपेत् । प्रजाप्रतिक्छेषिस्तषटप् दन्दो 

वर्णो देवता रखतावद्वादमभिद्ाप्य सुटख्यथय 

जपे विनियोगः। मन्त्रस्तु गुरुखखात् ऋ्तेयः 
ख यथा। ॐ ठष्टिरिदानायन्तरयो मरुता- 

षयरतों गच्छ वशापमिड त्वा दिवं गच्छत तेनो 
इष्िमावदह । इति मन्त्रस्य सहसखजपानन्तर 
सडण्टिमतौ वसुमती भवति । अचर सन्टेहोन 

काः ॥#॥ मन््ान्तरम्। कूचे लच्मों तथा 
मायांतेनद्गरीङ्धौंदइति चाचरमन््ं नाभि- 
माच्रजलमध्ये प्रविश्य यदि नपति तदा अना- 
इष्टिं इरति महाटषश्टिभवति। अदटसद्सूजय 
संख्या च्वतु्गैणा तेन दाचिंशतखहस्जपः 
दिनच्रयानन्तरं चतुधदिने जपसमापिः 

^नाभिमाचजले स्थित्वा जपेन्मन्त्रं प्रसन्रधौः । 

वसुसदखं जपेन्मन्त्रं चिदिनं याप्य यनतः ॥* 

चऋअथवा। 
“ट्वं जपेननि्यं तदा ठष्टिभिवेत् श्वम् ।* 

ति षट्कम्भदौपिका ॥*#॥ 

पस्तकान्तरे वं इति रकाश्षरमन्त्रोएपि जप्य- 
त्वेन लिखितः ॥ # ॥ मद्ापातकिनो दण्डघनं 

-रुहीत्वा राजा वर्णाय प्रतिपादयेत् । यथः,-- 

“नाददौत दूषः साघुमेश्ापातकिनो धनम् । 
आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ _ 

पद प्रवेश्य तं दंखं वरुखायोपपादयेत् । 
श्ुतटत्तो पपन्ने षा ब्राद्चशे प्रतिपादयेत् ॥ 

द्रो द्रस्य वरुणो राज्ञां दखूषरो दिषसः। 

वरूथं 
ईशः समस्य जगतो ब्रा्चणो वैदपारगः 1” 

इति मानवै ६ अध्यायः ॥*#॥ 

सनामस्यातटत्त;ः। तत्यथायः;। वरुणः २ 

सेतु; ३ तिक्तगाकः 8 कुमारकः५। इव्यमरः। 

९।४।२५॥ शसरौगप्त; ६ सेतुकः ७ वराणः < 

शिखिमणनः६। इति शन्दरन्नावलौ ॥ श्खेत- 

उच्चः १० खतम; १९ साधुट्त; १२ तमालः 
१३ मारुतापडः १४। अस्य गुणाः । कट्- 

त्वम् । उष्यत्वम् । रक्तदोषश्रौतवातद्रत्वम् । 
ल्लिग्धत्म् । दौपनत्वम् । विद्रधिरोगलिच्छञ्च। 
इति राजनिषेग्टः ॥ अपि च। 

“वरुणः पित्तलो भेदौ इश्रलच्छर्समारुतान् ! 
निहन्ति गुल्मवाताखक्रिर्मौच्ोष्णोएसिदौपनः। 

कषायो मधुरस्तिक्तः कटुको रूचको लघुः ५ 
इति भावप्रकाशः ॥ 

न्ध । 

^वरुणो?निलश्ूलप्नो मेदी चोष्णो?श्सरौहरः । 
पुष्यं वरुगजं स्राद्धि पित्तत्रं अमवातजित् \ 

इति राजवल्लभः ॥ # ॥ 

जलम् । इति मेदिनो । गे, ६५ ॥ खय; । इति 

विश्व; ॥ (यथा, महाभास्ते। १।६५।१५। 

^श्षाता मिच्रोभ्यमा शक्रो वरुणस्ंश रव च । 
भगो विवखान् पूषा च सविता दशमस्तथा \” 

सनिगभेजातकश्यपपुचविग्नषः। इति मदाभार- 
तम् । १९।६५।४२॥) 

वरुणात्लजा, स्तौ, ( वरुणस्य जलस्य अल्मना 
तडृद्धवत्वात् । ) मद्यम् । दव्यमर; ।२।२०।३६॥ 

( विवरण्मस्या मदाशब्दे ज्ञेवा । ) 
वरुणानोौ, स्तौ, ( वरुणस्य पत्नौ । वरुण ~+ “इन्द्र 

वरणभवेति । ४ ।१।४६। इति डौष् अानु- 

मागमञ्च।) वरुणपन्नौ। इति जटाघरः॥ 

( यथा, ऋग्वेदे । ९। २२ । १२ । 

५६ े न्द्राणोसुपह्ूये वरुणाणौं खस्थे । 
अमायी सोमपौतये ॥*) 

वर्तं, क्तो, ( ठणोति आटणो नेनेति । ठ + 
“चअशरिचादिभ्य इजोजौ ।” उथा० ४ । १७२। 
इति उच; । ) उत्तरौयवच््म्। टधातोरुच्- 

प्र्ययेन निष्यन्नम्। इति सिद्वान्तकौसुद्या- 
सखादिदत्तिः॥ 

वरुलः, पु, ( उ + उलः। ) संभक्तः । इति संचिप्र- 

सारौणादिटेत्तिः ॥ 

वरूथं, ( व्रियते शरौरमनेनेति ! ड वरणे + 
५जठ्भ्भ्याष्धयन् ।* उणा० २।६९। ति 

ऊथन् ।) तगुच्राणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ चम्भे । 

दति मेदिनौ । ये, २१ ॥ तच्च पवर्गौयवकारादौ 
मणितो्रयं न्दः ॥ ( णषम् । इति निषणट्; । 
३।४॥ यथा; ऋखेदे । १। ५८।६। 

<भवा वर्तं णते विभावो 

भवा मघवन् मघवद्धयः म्म ५” 
सैन्धम् । यथा, भागवते । ६.। १०।२०। 

नतेठनौकपा रषु पतेरभिपत्य स्व 
इन्द" वरूथ मिभपत्तिरयाश्वयोधैः। 



४ 

वकरः 

जदं मैगिरिगदेएुभिरङ्गदाद्याः 
सौताभिमषेहतमङ्गलरावये शान् १५) 

वरूवः, पु, ( वियते रयोगनेनेति । इच् वरणे + 
जठभभ्याखडयन् 1* उणा० २। ६) इति 

ऊथन् ! ) परप्रहरणाभिचातरत्तषाथ रथस्य 

सब्रादवदूयद्ावरयकादि दयं तत् तत्पायः 

, स्थगु; २। इ्यमरभरतौ। २।८। ५७॥ 
स्थसंठतिः३। इति जटाधरः॥ (यथा, 

रामावये। ६।५७।२६। 
“उर गध्वजदुद्धंषं सवरूथं ख्वपस्करम् ॥ » 
सामविगरोषः। यथा, सच्रेव। २।७१। ११। 

सोरण दत्निखादन जम्बप्रस्यं तमागमत्। 

वरू्यश्च ययौ सभ्यक् सामं दश्रथाह्मजः॥*) 
दरूयिनो, स्तौ, ( बरत्यं तनुजाणादिकमस्त्यस्या 

इति । वरूथ + इनि; डोप् । ) सेना। इयः 
मरः ।२।८। अ८॥ (यथया, रषु; ।११।५८ 

^लस्य जातु मरतः प्रतीपगा; 

वत्मेसु ध्वजतर्प्रमाधिनः। 
चिद्जिशुग्टेशतया वरूथिनौ- 
मत्ता इव गदौरयाः सलौम् ॥* ) 

वरेग्ये, शो, ( त्रियते लोकैरिति। इ+^टम 
खर; ।* उणा० ३।६८। इति र्ण; । )} 

कुङ्कुमम् । इति राजनिषेण्टः ॥ 
उरेरयः, चि, (इ+रुयः।) प्रधानः+ इत्य 

मर; ३।१।५७॥ (यथा, भहिः। १।४। 
«पुर्यो महाब्रह्मलम्ह हज; 
खन्तपंणो नाकसदां वरेण्य; \* 

वरणोधः । दति मल्िनाध; ॥ यथा, कुमारे । 

७ | ६० । 
संस्कारपूतेन वरं वरेण्यं 

अध सुखगाद्यनिबन्धनेन ॥ 

ध, पि्टगयानामन्बतमः। यथा, माक्खवे। 

२.६ । ४५॥। 
“वरो वरेण्यो वरदो एुषिदस्तुणद्िस्तथा ३४ 

श्गुपुचदिद्चेष;। यथा, महभास्ते। १३। 

=५ । १२६. । 
“भ्गोस्तु पुत्ता; वप्राखन् खव तुल्या श्टगो- 

गणे; । 

वनो दच्यश्रौपेख भु{चिरौगस्तयेव च । 

शूको वरेण्यश्च विभुः खवनद्ेति खप्त ते ॥* 

मादेव यथा, तत्रेव प्िवषदखनाम- 
कोौभैने। १३ । १७ । १३६ । 

«वरो वराहो वरदो दरेण्य; सुमहाखनः ५१) 
उरेन्दो, सो, गौडदेशः) इति चिकाखश्मेषः। 
वरेखरः, पु, ( वरः; अ देश्वरः ) शिवः! इति 

शन्द्रनावलौ ॥ 
वरोटं, क्ली, ( वराणि ओष्ठानि उटानि दलानि 

स्य । ) मरूवकपुष्यम् । इति शब्दमाला ॥ 
बरोलः, पुखरी, (ठ+आलच् । ) वरटः। इति 

चिकाण्डगरेषः ॥ 

वकरः, पु, ( उक्यते यद्यते इ्ति। उक आदाने+ 
बहुलवचनात् अर; । इबुन्ज्वलद्त्;। ६। 

२२७ 

वगः 
१३९ 1 ) युवपश्र;। इयमरः । २।१०।२३॥ 
नेषशावकः; । इति तङ्गौकायां भरतः॥ परि- 

सः । ( यथा, अमरुग्रतक्ते । 9। 

«कान्तः केलिरुचियंवा चह्दयस्ताडक् पतिः 
कातरे 

किन्नो दकेरककंर; प्रियश्रतेराक्रम्य विक्रौ- 
यते ॥* ) 

इाग; । शति मेदिनौ।रे, २१० ॥ 

वकरैराठः, पः ( वक्रंरं परिद्ासं अटति गच्छ 
तौति) अट् +अच् ।) कटात्तः। तरणादिद्य- 

रोचि;ः। नारौपयोधरोत्सङ्गकान्तदत्तनख- 
तः । इति मेदिनी । ठे, ६५॥ 

वगः, पु, ( इच्यते इति । उजौ वव्नेने + घ् । ) 
खजातौयसब्दः। ( यथा, रघु; । २।8। 

५्ब्रतायःवैनानुचरेण धेनो- 

न्धधैधि श्रोषोरप्यतुयायिवगे; ॥) 
समानधन्निभिः प्राणिभिरप्राशिभिरुपलत्तितं 

न्दम् । यथा कवगे;। अत्र कत्वखत्वादिना 

विजातौयवेण्पि स्णानसाम्यमस्ति। इव्यमर- 

भरतौ ॥ यन्यपरिच्छेदः । वथा,- 
“सर्गों वगेपरिच्छेरोद् घाताध्यायाङ्सं यदा, ।, 
उच्छासः परिवक्ैश्च पटलः काणडमच्छियाम् । 
स्थानं प्रकरणं पादिक यन्थसन्वयः ४ 

इति चिकाणशोषः॥ 
समानाङ्हृवस्य पूरणम्! तत्पथ्यायः। छति; ९। 

वें करख्खतचं उत्तदयम् । 
«समदिषातः छंतिरुच्यतेए़्य 

स्थाप्योभ्न््यवर्गों हिगुखान्यनिप्रः। 

खस्वोपरिराच्च तथापरेष्ड्ा- 
ख्यक्रान्त्यसुतसा पन राशिम् ॥ ` 
खच्डद्धयस्याभिदतिदिनिप्नौ 
तख वगो कधयुता शतिख्ा । 
इष्टोनयुग्राशिवधःछति स्या- 

दिष्टस्य वेण खमन्वितो वा 1” # | 
अच्नोर्शकः। 

«सखे नवानाञ्च चतुद शानां 
अरद्दि चिद्ठोनस्य शतच्नयस्य । 
पश्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वे 

चानासि चेदगेविधानमामेम् ४४ 

श्चास; ६. १४। २६७। ६०००५ । 
यथोक्तकरथेन जाता वर्गा; <१। १६६) 
८८२०६. । १००६०००२५ ॥ अथवा गवाना 

खे ४। ५ । अनयोराइति; २० । हिनिन्नौ ४०। 
सतृखश्छवरीक्येन ४१। युता लाता सेव 
क्ति; <} ॥ अथवा चतुद श्रानां खण्डे ९।८। 
अनयोरादइतिः $< । हिनिप्नौ ६६ । ततृखख- 
वर्गौ ३९। ६४ । अनयोरोक्येन १०१ । युता 
जाता सेव छत; १६६ । अथवा खख 8 \ १०। 
तथापि सेव छतिः१६६ ॥ अथवा राश्ि;२६.०॥ 

प चरिभिरून; एयग्युतश्च २६४। ६२० । 

अनयोर्घातः; ८८२०० । जिवग॑ध्युतो जातो 
वगे; ख णव ८८२०६. ॥ रवं सब्त्रापि इति 

एषां 

> 

बग 
लोलावव्यां व्ग;॥ (स्रौ, यअप्रोविशरेषः। 
यथा, महाभारते । १।२१७।९१५ 1 
“अश्चरास्ि महाबाहो देवारण्यविद्ारिणी। 
इष्टा धनपतिं वर्गा नाम महावल ॥* 
सनिश्रापात्यादहरूपिणैयं अनच्न॑नात् शाप- 
सुक्तासौत् । णतदृढत्तान्तन्तु त्रैव द्र्टयम् \) 

वगंखलं, ज्ञो, ( वगेस्य समानाङ्हयस्य गलम् 

चआद्याङ्ः।) पूरितसमानाङ्दवस्याद्याङ्ः। 
यथा) ष्गंमले करण्खचं ठत्तम्। 
त्धक्ान्त्यादिषमात् छतिं ह्विगुणयेग्मलं सम्रे तदति 

त्यक्रालव्धक्नतिं तद्ाद्य विषमाल्लव्धं हिनिन्नं 

न्यसेत्) 

पड्क्ां पर्क्तिते समेएन्यविषमात् खक्राप्नवम 
पलं 

पदकं तदृद्धिगुणं न्यसेदिति सुः पशक्तेदलं 
स्यात् पदम् ॥**॥ 

अन्नो शकः । 
“मलं चतुर्णा तथा नवानां 
पूञ्बे छतानाच्च स्के छतौनाम्। 
एथक एयगगेपदानि विद्धि 
बुद्धंव्विबुद्धियेदि तेच जाता ॥* 

न्यासः; ४।६। ८१५। १६६1 ७८९०६ ॥ १०० 
६९०००२५ । लब्धानि क्रमेय सलाजि २। ३। 

६.।२४। २६०। १६००००५ । इति लौला- 

वत्यां वगंश्धलम् ॥ 
सजातोयाङ्क्यस्य चातः घनः । तस्य तम्भू- 

लस्य चच ससुदायखनोदाहरणानि पूरवे न 
लिखितानि प्रसङ्गादच पुनलिस्यन्ते। घने 
करणदखत्रं ठेत्तत्नयम् । 

^समतिघातच्च घनः; प्रदिष्ट; 

स्थाप्यो घनोढन्वस्य ततोन्यवगे; । 
च्ादिचिनिघ्नस्तत आादिवगे 
स्तान्यादतो?यादिषनश्च सर्व ॥ 
ख्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात् 
प्रकल्प तत् खखयुगं ततोभन्त्यम् । 
र्वं सुङव्यगं घनप्रसिष्ठा- 
वाद्याङ्तो वा विधिरेष काथः ॥ 

खखछाभ्यां वातो राशिच्छिप्रः खख घने व्ययुक्। 
वगेभरूलघनखप्नो वगे राशचेषेनो भवेत् ॥४॥ ` 
अच्ोरेशकः। ` 

“मवचनं चिघनस्य घनं तैथा 
कथय पञ्चघनस्य घनश्च मे। 

चमप ततोऽपि धनात् षडे 
यदि चनेस्ति घना भवतो मति; ५५ 

न्धाख्; ६ । २७। १२५ । जाता; कमेख चना; 
७२६ । १६६८३ । १६५६१२५ ॥ अथवा राभिः 
६। अस्य खख ४।५)। चाभ्यां राधिष्टेतः 
१८० चिनिप्रखच ५६० । खणवनेक्येन १८६. । 
य॒तो जातो घनः; ७२६. ॥ अथवा राशिः; २७। 
अस्य खे २०।७। आभ्यां इतच्ित्रख 
११३७० । खणडघनेकयेभ ८९४६। युतो जातो 
घनः १६६८३ ॥ अथवा राथि;ः४9। यख्य 



# 

वञ्चंली 
लम् २। घनः ८। अथं खक्नो जातच्चतुणों 
घनः ६8॥ अथवा राशि; ६। अस्य रूलम् ९1 

चन; २७। अस्य वर्गो नवानां चनः अ२६। 
य रव व्मैराश्रिघनः ख शव॒ वगेमलघनवगै;॥ 
इतिचमः।#\ अथ ध्रनमले करगदखचं ठत्तदवयम्। 

५यराद्धं घनस्थानमयाघने दे 

पुनस्तयान्त्याहइनतो वि शोध्यम् । 
चनं एकस्थं पदमस्य क्त्या 
चिन्नया तदाद्यं विभजेत् फलन्तु ॥ 

पठक्रयां न्धसेत्तत्कछतिमन्त्यनित्रौं 
चिरतं व्जेत्तत््रथमात् फलस्य । 

चनं तदाद्यादनसड लमेवं 

परुक्तिभेषेदेवमतः पुनश्च ॥* 
अनोरेशकः। पून्वेवनानां सूले न्यास; अ२६। 
१६.६८३ । १६५३१२५ । क्रमेण लब्धानि लानि 
६ । २७ । १९२५ । इति लौलावत्यां घनम्डलम् ॥ 

बर्मोत्तमः, यु, ( वं उत्तमः । ) चराणा अर्थात् 
मेषककेटतुलामकरराग्रौनां प्रथमो: । 
स्थिराणां अधादृटषसिंदटश्चिककुम्भराश्रौनां 
पश्चमोःश्ः। दयालमकानां अधात् मिथनकन्धा- 
धनुमंनराश्यौनां नवमोःशख । यथा,- 

“चराणां प्रथमे चांगे स्थिराणं पञ्चमे तथा । 
नवमे इाल्मकानाच् वर्गोत्तम दति खतः ॥* 

ऋअपिश्व। राशौनां खकौयनवांशः। यया.- 

“खनवांश्रस्तु राश्ौनां वर्गोत्तम इति सटतः ॥* 
ति च्योतिस्लत््वम् ॥ 

वै, ठ दौप्रौ। इति कविकल्पदुम: 1 ( भ्वा०-. 
अह्म०-अक०्-सेट् ।) ड, वच्चेते। । इति इर्गा- 
दासः; ॥ 

वचैः, [स् ] लौ, ( वश्वैते इति। वच + “सव 
धातुभ्योभ्न् ।* उणा ४। १८८। इति 
च्पसुन् । ) रूपम् । विष्टा। (वथा, सुश्रुते 

उन्तरतन्त्े ४० अध्याये । 
५रूलाविष्टः सक्तसजोपन््क्ूजौ 
स्वस्तापानः सन्रकट्परजङ्खः । 

वर्चो सुष्द्यस्पमस््पं सफेनं 

रुं श्यावं सानिलं मारुतेन ॥* ) 
तेजः इति मेदिनौ। से, ३५॥ (वथा, ऋग्- 

वैदे। ६।६६।२१। 
“असे पवस स्वपा अरो वचैः सवौथम् + 
“वशैः तेजः!» इति तङ्लाष्ये साश्रयः अन्नम् | 
अथा तेचेव। ९।२४।१। 

“असे सख एतना अभिमातौरपास्य। 

इष्टरस्तरन्नरातौवर्बोधायज्च वासे ॥” 
“वोधा; व्यन्नं धेहि!” इति तद्भाष्ये 
सायः ॥ ) 

1 वस्कः, पु कौ, ( वच॑स् + खाय कन् । ) वि्ा। 

> $ अ 

ने 
‰ 

५ बलो, { नू ॥ 0 

स्मरः; । २। ६ई। ६८॥ ( दोषिः। 
महाभारते। १३२३।२५।१६. ५ 

“देषिकायास॒पस्ृ श वथा सुन्दरिकड्दे। 

च्श्िन्धां रूपवच्चेस्कं प्रय पे लभते नरः \” ) 
वर्चोभ्स्यास्लोति। वननम् + 

1४. 70 

त्रथा, 

२99 

वज्नं त्रः 
«असुमायामेधेति।* ५।२।१२१॥ 

विनिः।) चन्द्रः | यथा,-- 

५रोद्िणयामभवदचैा वच्चैसखौ येन चन्द्रमा, 1” 
इति वद्धिपुराणम् ॥ 

वचैः, [स्] पै, (वचवैते इति। वचचै+ असुन् |) 
` श्वन्द्रपुच्तः। इति मेदिनौ। से, ३६ ॥ अन्दच्च। 

^रोह्िण्यामभवह चै वच्वौ येन चन्द्रमा; ।* 

ष्व्याद्ये वद्भिपुराणे सर्गाजुकौतैने सतोदेद- 
व्ागनामाध्यायः॥ 

वच्नेनं, क्तौ, ( ठन् +च्य॒ट् । ) व्याग; । च्िंसा 

षति 

इति मेदिनौ। ने, १२२॥ मारणम्। इति 

डेमतचन्द्र; ॥ 
वच्नितः, चि, व्क्तः। ठजधातोः क्तप्र्ययेन 

जिष्यन्नः । वथा,-- 

“अवन्नातख्चावधतं सरोषं विखयान्वितम् । 
गुरोरपि न भोक्तथमन्नं सतकार वव्नितम् ॥* 

इति कम्मं उपविमागे १६ अध्यायः ॥ 
वच्नेनौयं, चि, (ठ् + च्यनौयर् ।) वच्नेनयोग्यम् । 

वक्तयम् । वव्नेनौयान्नं यथा,-- 

“राजान्नं नतैकात्रष्च तच्छोःत्र्वक्रकारिणः। 
गणान्नं गणिकान्र्च षरडा्रदयोव वच्नयेत् ॥ 
शक्रोपजोषिरनकतस्छरध्वजिनान्तथा । 

गान्वव्कोहकारान्नं खतकात्न' विववच्नेयेत् ॥ 

ज्जलालच्विचकरम्मात्रं वाव: पतितस्य च । 

पौनभंवच्छाचिकयोरभिशस्तस्ये चेव छि ॥ 
सुवरंकारशेलषरथाधितस्यातुरस्य च । 

चिकिल्मकस्य चवानत्र पुचल्या दाख्िकस्य च ॥ 

स्ननाल्तिकयोरत्रं देवतानिन्दकस्य च। 

सोमविक्रयिणश्वान्नं पाकस्य विग्नोषतः 

भार्याजितस्य चेवान्नं यस्य चोपपत्तिगं डे । 

उत्द्श्स्य कदस्य तथेवोच्छिश्भोलिनः॥ 
चअपाडक्तान्रख्च सचान्नं श्रस््राजोवस्य चेव हि। 
जौ वस्याल्यासिनश्ाघ्नं मत्तोष्मत्तस्य चेव दि ॥ 

भौतस्य रदितस्याच्रमवक्रुष्टं परिचितम् । 
ब्रह्महिषः पापरतः खाड़ान्रं ्दतकैस्य च ॥ 

उथापाकच्य चेवान्नं शवानं आश्ुरस्य च । 
अप्रजानानु नारौ शतन्नस्य तथेव डि ॥ 
कन््रकात्नं विश्रेषेख प्रस््विक्रचिणस्तथा। 

प्रौखात्रं चठटकान्र्च भिषजामम्नमेव च ॥ 
विद्प्रजननस्यान्रं प्ररिवित्तान्रमेव्र च । 

पभवो विश्रेषेण तथेत्र दिधिषपतेः ॥ 

अवज्चातष्वावष््तं सरोषं विख्यान्ितम् । 

गुरोरपि न भोक्तथं अन्नं सत्कारबव्लितम् ॥ 

दुष्कतं शि मनुष्यस्य खव्वमन्नष्वरुद्धितम् । 

यो यच्यान्न' समत्राति ख तस्याश्नाति किखि- 
षम् ॥ 

इति ओकमे पुरे उपरिभागे १६ अध्यायः । 
वच्य; ति, ( टज् +- णयत् । ) बच्नेनोयः । यया,-- 
भतः प्ररं प्टणप्व त्वं बर््यात्रच्य प्रतिक्रियाम् । 
भण्यमन्नं पणधितं स्दाक्तं चिरसं स्थितम् ॥ 
अखदहाच्ापि मोधूमयवगोरखविक्रियाः 

श्र्कः कच्छपो गोधा सैषा मव्छोएय प्रह्कः 

> 

वणः 

भच्छा येते सदा वर््ौ यामभूकरकुकुटौ । 
पिृदेवादिगरोषच् श्राद्धे ब्राद्यण्काम्यया। 

प्रोक्षितच्चौवधायेष्च खादन् मांसं न दोषभाक 1” 
इति माकर्डयपुराणे सद् चाराध्यायः ॥ 

वणे, क वणे, दति कविकल्पदुम: ॥ ( चुरा०- 
पर०-सक०-सेट्। ) क, वणेयति । अयं कश्चिन्न 

मन्धते । वणे; गुक्ादिक्रिया । इति दुर्गादासः ॥ 
वणे, त् कस्तुतिविस्तारशुक्रादुट्युक्तिदौपने। इति 

कविकणश्यदुमः॥ (अदन्त चुरा०-परे०-सक०- 
दौप्रने अक०-सेट् |) वशेयति व्णापयति कविः 
स्नौतौव्यधै; । कशेयति तन्तु" विस्तारयती त्यः । 
वणशेयति प्रतिमां शुक्तादिवणेा करोतोद्यथे; । 
वणेयति उदृयुङ्क्तं दौप्यते वेव्थेः। गुक्ताद- 
व्यक्तिदौ पने द्यपि पाठः। इति दुर्गादासः ॥ 

वशे, ज्ञौ, ( षेयलौति । वं + अच् ।) इुष्ुमम् 1 

दति देमचन््रः॥ 

वशः, पर, ( तिवत इति । ठ + (क ठजु षिदगुपन्य- 
 निखपिभ्यो नित् ।* उणा० ३।२०। दति 

नः। खश्च नित् ।) जातिः। सा च ब्राह्मणः 

त्रियो प्रेष्यः मूढ । रषासुत्पत्ताादिर्व॑था 
यदा भगवान् पुखषरूपेण खष्िलतवानु तदास्य 

्रौरात् चत्वारो वर्णां उत्पत्रा;। चखतो 

ज्रा्चणा; बाहुतः चच्ियाः ऊरुतो वेश्याः 
प्रादतः शूद्रा जाताः। रखतेषां वर्णानां धमाः 

शास्त्रेषु निरूपिता; सन्ति। तच्च ब्राक्षणधम्भा 
उष्यन्ते । अध्ययनं यजनं दान्ति जौविका- 

श्यः अध्यापनं याजनं प्रतियहश्चति।१। 
चचियस्य जयो धम्नाः। अध्ययनं चज्ञनं 

दानश्च। प्रजानां रचथं जोविका।२। वेश्यस्य 
चयो धम्भा; । अध्ययनं यजनं श्ानख्। चतस 
लौोविकाः। छथि; गोरच्यं वाखिव्यं कुशौ 
ष्वति।९। शूदद्यतु ्र्मचच्चविश्रां खुनरूषा 
धर्म्मो जौविकाच ।४। ब्राञ्मणा आश्रम 

वतुख्यवन्तो भव्रन्ति। त्रषचारौ उहस्यः 
व्रामप्रस्थ; सक्मासो च । तन्न उपनयनानन्तरं 

नियमं छत्व यो गुरोः बच्निघौ स्थित्वा खाज्ञ- 
वेदाध्ययनं करोति ख ्ह्षचारौलयुश्यते । १। 

साङ्गवेदाध्ययमं समाप्यप्रो दास्परिग्र्धं छंत्वा 
स्वघमाचरणं करोति स एदग्य उच्यते। २) 

पुचसृत्परादय खो वनवासं त्वा अकङष्पश्यफलादि 
भक्षयित्वा इश्वराराघनं करोति स बानप्रस्य 
उच्यते । ९ । यः सवय गदादिकं यक्रासुख्ित- 

सण्छो गेरिककौपौनाच्छादनं दण्डं कमरलुष्व 
विभ्रत् भिश्चाटत्तिनिजने सौर्य ब्रा खित्वा केबल~ 
मशराराधनं करोति ख सन््ासौद्यच्यति ॥ 9४ 

"चत्ति्पेश्ययोस्तु प्रधमाश्रमच्रयं विष्ितम् । 
अूदस्यक रत्र एष्ाश्रमः। इश्वराराधनन्तु 
ख्वंवां वर्णानामाश्रमाणाच साधारणो धम्भः। 

तग्मध्ये यस्तु विग्यप्रासकः स वेष्यव उच्यते, 

श्रिबोपाखकः प्व; । दुर्गा दि पा्कः प्राक्त 
खर्ययोपाखकः सौरः । गखेोपाखको गाख्प 

उच्यते । दति एराणायेपकाश्; ।*॥ यपिच। 



शै 
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ब्रक्षोवाच्च। 

“सर्गादिज्हरिखेव पूज्यः खायम्भवादिभिः। 
विष्राद्यः खन धम्म तहम्म यासवे शशु 

यजनं याजनं दानं ब्राक्चणस्य प्रतिय; । 

ध्यापनं चाध्ययनं षट् कम्भाखिं दिणोत्तमे॥ 
दानमध्ययनं यन्नो धन्भः चचियव्रश्ययोः । 
दस्तथा च न्नियस्य छधिवेश्यस्य शस्यते ॥ 
शुशरूेव दिजातौनां मूद्राणां धमखाधनम् । 
कारकम्भस्तयानोवः पाकयन्नोः{प धम्मतः ॥ 
भिशच्चाचयाच शुञ्रषा गुरोः खाध्यायर्वच। 
सन्धयाकम्भासिकाथच्च घरम्मोपयं त्रक्मचारिणः 

सव्बषामाश्रमाणान्तु इविध्यन्तु ्वसुनिश्म् । 
ज्रकषचाणुपङ्नाको ने दिको बततप्रः ॥ 
योग्धौद्य विधिवरेदान् एदस्थाअ्ममात्रसेत् । 
उपकुन्ाणको तेयो ने ष्िको मरणाण्तिकः ॥ 
अस्योग्तिचिशुश्रषा यज्ञो दानं सुराश्चैनम्। 

सहस्यस्य समासेन धर्म्मोभ्यं हिजसत्तमाः 
उदासौनः साधकश्च एदहस्थो दिविधो भवेत् । 
जुटुम्बभरे युक्तः साधकोएलौ खद्ो भवेत् \ 
ऋखानि चौख्युपारदय यक्ता भायाधना- 

दिक्षम्। 

रुकाको यस्तु विचरेत् उदासौनः स मौचिकः॥ 
भूमौ लफलाश्िलं खाध्यायस्तप रव च । 
संविभागो वथयान्धायं धर्म्मोभयं वनवासिनः ॥ 

सपस्तप्यति योर र्ये यजेद् वान् जुहोति च । 
सख्वाध्याये तेव भिरतो वनस्यस्तापसो मत, ॥ 
तपषाकषिंतोगययथे' यस्तु ध्यानपरो भवेत् । 
सन्यासी स विर्ेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ॥ 
योगाभ्यासरतो नि्यमाररच्तुजिंतेच्ियः । 

जानाय वैते भिच्खुः परोच्यते पारमेष्िकः ॥ 
यख्बाल्मर तिरेव स्छाच्रि्टटपो महासुनिः। 

सम्यक व द्मसभ्यन्नः स योगौ भिच्ुरच्यते ॥ 

सेकं श्वश्च मौनिलं तपोध्याजे विशेषतः । 
सभ्यक् च ऋानवेराग्यं धर्मोभ्यं भिचचुके मतः॥ 
च्लानसन्यासिनः केचित् वैदसन्याखिनोऽपरे । 
शम्भसक्याखिनः केथिचिविधः पारमेष्िकः ॥ 

योगौ च चिविधो स्थो भौतिको मोच्च खव च। 
इतौयोभन्याश्रमौ प्रोक्तो योग्धननिखमाभितः ॥ 
प्रथमा भावना पूं मोच लचचरभावना। 
दतौये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ 

धम्मभात् घं जायते मोक्तः अथधेत् कामोभि- 
जायते । 

प्रठत्तश्च नित्त द्िविधं कमम पदिक ॥ 
चानप निटत्तं स्यात् प्रठत्त्चाफिदेवक्लत् । 
चमा दमो दया दानमलोभोग्भ्यास खव च॥ 

च्ाजंवच्ानद्धया च तौधौजुसरणथं तथा । 
खद्यं सन्तोष अस्तिक्व' तथा चैन्धियनियङहः; ॥ 

देवताश्यच्चैनं पूजा ब्रा्षणानां विश्चेषतः। 
अहिंसा प्रियवादिलमपेशुन्धमरूचता । 
रुत ्ाश्रभिका घमाश्चातु जर ब्रवीम्यतः । 

प्रालापद्यं ब्राह्मणानां छतं स्थानं क्रियावताम् । 

स्थानमैन्द्रं श्च न्तियाणां खं यामेष्वपलायिनाम् । 

२७८ 
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वेश्यानां मारतं स्थानं खधममनुवभेताम्। 
गान्धन्यं ूद्रजातौनां परिचारे च वततैताम् ॥” 

इति गारुड ३६ अध्यायः ॥ #॥ 
पन्धच्च। 
^ब्राञ्षणस्य तु वच्छामि श्ण कम्मे वसुन्धरे! । 
यानि कम्मण कुन्दधँत ममं भक्तिपरायणः ॥ 
षट्कम्भनिरतो भूता अष्ङ्कारविवच्वित; । 
लाभालाभं परिद्यन्य भिक्षाहारो जतिन्ियः। 

मम कमसमायुक्तः पैशुन्णेन विषध्णितः। 
प्ास््ानुखारौ मभ्यम्थो न ठः शिखुचेतनः॥ 
रतद्पे जाः कम्म रकचित्तो जितैन्धियः। 
इष्टापूतैखच कुरते स मामेति वसुन्धरे ! ॥ 

च्च्ियाणां प्रदच्याभि मम कम्भसु जिषताम् । 
यानि कम्भाणि कुवन्ति चच्िया मध्यसंस्धिताः।॥ 

दागभरूरख कम्भक्ो यक्नेषु कुशलः शुचिः । 
मम कम्भु मेधावौ अहङ्ारविवष्निंतः ॥ 

अलख्पभाषौ गुणज्चख्च गिद्य भागवतप्रियः। 

गुरुषिदानखयाल्मा गुद्धकर्ममेष्वतन्दरितः 
चऋअभ्यत्यानादिङश्रलः पेशुन्धन विवस्णिवः। 
रुतेग॑ खे; समायुक्तो यो मां व्रजति चच्नियः ॥ 
भजते ममयो जिद्धं मम लोकाय गच्छति । 

व्ैश्यागाग्तु प्रवच्छाभि मम कममसु निषताम् ॥ 
यानि कम्माणि कुरुते मम भक्तिपये शितः । 
रख्तेर्ग ये; खधन्मेण लाभालाभविवच्वितः ॥ 

ऋतुकालाभिगामौ च श्रान्ताल्मा मोड 
बजिंतः । 

शुचि्दचो निराहारो मम कन्भरतः खदा ॥ 
गुरुखं पूजको निद्यं युक्तो भक्यागुवल्छलः । 
शष्यस्छवन्ु खंयुक्तोथो नु कम्भाचि कषारयेत्। 

तस्याहं न प्रणश्यामि सच्चमे म प्रणश्यति ॥ 
अथ भूद्रस्य वच्यामि कम्भाणि दशु माधवि ! 
यानि कम्माणि छा तु भद्रो मह्यं वस्थितः ॥ 
दम्यतौ मम भक्तौ यौ मम कम्मपरायणौ । 
उभौ भागवतौ भक्तौ मत्परौ कममिरितौ ॥ 
देशकालौ च जानाति रजसा तमखोल् मितः । 
निरदङ्कारयुक्ताला तिधयो विनौतवान् ॥ 
अदधागोएतिपूताला लोभमो इ विवध्निंतः । 
ममस्कारप्रियो जिदं मम चिन्ताथ्वश्ितः ॥ 
आूढकम्मोणि मे देवि ! य रवं ख समाचरेत् । 
क्रा ऋषिस णि भद्रमेव भजाभ्यद्म् ॥* 

इति वारादे विधिकम्मोत्पित्तिनामाध्यायः॥ 

च्परख्च। 
सुकश्िरुवाच् । 

भविप्राणां चातुराश्रम्यं विस्तरानूमे तपोधनाः 

आ चचचध्वं गमे ठप; श्ट तः प्रतिविद्यति ॥ 

ऋषय ऊचु; । 
छतोपनयनः सभ्यक् ब्रक्षचारौ गुरौ वसन् । 
तच्र घर्म्मोभस्य यस्त कथ्यमानं निशामय ॥ 

खाध्यायोऽर्योभमिशुखषा खानं भित्ताटनन्तथा। 
गुरौ निषेव्य तच्वाद्यमनुज्चातेन नियः 
धन्भाधेकाममोच्षाणं सभ्यक् प्रलुपपादमम् । 
तैगातः पठेव ततृपरौभूय निश्; ॥ 

ओ 
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अवाप्य सकलान् वेदान् शालं प्राप्य गुरो- 
म॑खात्। 

वतो वराग्मदा द्द्ादृगुरवै दचिणान्ततः 
गाद्ेख्धाश्रमकामस्तु गाहंस्थाश्रममाश्रयेत्। 
वानप्रश्याञ्नमश्चापि चतुः खच्छया दशेत् ४ 

सथेव च गुरो हे दिजो निष्टामकाप्नयात् । 
शुरोरभावै तत्पुच्चं सहदेव निषिवयेत् ॥ 
र्वं जयति च्छल स दिजः प्रालङूटङकट | । 

उपाडतस्ततस्त खात् एडहस्थाश्रमकाम्यया । 
च्मसमानङुलां कन्पासहृद्ेत निशाचर !॥ 

स्वकम्भणा धनं लब्धा पिष्टदेवातिथौनपि । 
सम्यक खं प्रौ णयेद्धकऋा चदाचाररतो दिजः + 
गारेस्थंप जचर्यच वागप्रस्यं याथमा;। 
चचियस्याप्ि गदिता व खाचारादहिवस्यद्ि॥ 

वेखानखत्वं गाेस्थामा्मद्धितयं विः 
गादेस्यसु तमं तकं मूढस्य चगदाचर ! ॥ 
स्वानि वर्णाअ्रमोक्तानि कम्माशोद ग हापयेत् 
यो हापयति तस्यासौ परिङृप्यति भास्करिः ६ 

दति बामगपुराओे १४ अध्यायः॥#॥ 
पुमश्च । 

ओरीडन्मै उवाच । 

शब्राह्यच्चत्तियविश्रां मूदरायाख यचाक्रमम्। 
त्वमेकायमना भूत्वा ण घम्भान् मयोदितान् ॥ 
दानं दद्यादयचेरेवान् यतेः खवाध्यायतत्यरः । 
भिग्योदकौ भवैदिप्रः कुयाचाथ्िपरियहम् ॥ 
उत्ते याजयेचाग्धागन्धा गध्यापयेत्तथा । 

. र्यात् प्रतिय इादानं शु ्ञा्घान्यायतो हिणः १४ 
शुज्ञार्थात् खुल: शुद्धो न्यायोपाल्नितोरर्यो यस्य 
सख्ञात् । इति तङ्टका। 

“सन्येलोकद्ितं कुर््यात्राड्ितं कस्यच्विद्धिजः। 
मेचौ समस्तसश्येषु ्र(सणस्योत्तमं घनम् ॥ 
यावन रे च पारक्ये लमवुहिभवेत् हिणः। 
ऋतावभिगमः पतां ग्रस्यते चास्य पाधिंव। ॥१ 
दानानि दद्यादिच्छातो दिकेभ्वः चचियोभ्पि 

0 दि 
यजे विविधे थत्नेरधौयौत च पाधि ॥ 
श््ायोदो महोरच्चाप्रबरा वच्य जीविका । 
सस्यापि प्रथमे कल्पे एथिवौपरिपालनम् ॥ 
धरिचोपालमेतरेव शतक्ललो नराधिपः । 
भवन्ति बृपतेरं शा यतो यज्चादिकम्भणाम् ॥ 
दुष्टानां शाखनाद्राजा चिष्धानां परिपालनात् । 
प्राप्नोखभिमताल्लोकान् व्॑षंस्छारको एषः ॥।९॥ 
पाश्पाच्धं बाणिषच्थष्च संधिश्च मगुजेश्वर । 
वैश्याय जौविकां ब्रह्मा ददौ लोकपितामश्; ॥ 
तस्याप्यध्ययनं यश्चो दानधमश्च श्रख्छति । 
निजे मित्तिकादौनामनुष्टानख कम्णाम् ॥३॥ 
हदिजातिसं श्रयं कम्म ताद्य" वैन पोषणम् । 
कयविक्रयसेव्धापि धैः कार्ूडधषेम दा ॥ 
दानख् दयात् शमोऽपि पाकयज्ञेयेखेदपि । 
पिजादिकश्च समे पे मूढः शुग्वौत तेन च ।8॥ 
खदयादिभरणाचौय सर्नषाश् परियद्ः। 
ऋतुकालाभिगमनं खदारेदु मद्ौपते ॥ 
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दया समस्तभूतेषु तितिच्चा नाभिमानिता। 
सं ग्रौचमनायासो मङ्गलं पियवादिता॥ 
मच्स्पहा तथा तदद्कापण्यं नरेश्वर । 

अनद्धया च सामाच्या वशानां कथितागुणा 

अभञ्माणाष्च सब्वषामेते सामान्यलक्षणः । 

गुखास्तथापह्वमोंश्च विप्रादौनामिमान् श्टग ॥ 

चां कम्भ दिजस्योक्तं व प्यकम्मै तथापदि । 

राजन्धस्य च परेष्योक्तं प्ौद्र' कम्म म चेतयोः 1 
साम्ये चति तत्तयाण्यसुभाभ्यामपि पार्थिव । 
सदेवापदि केयं न दुर्य्यात् कन्म सङ्रम् ॥ 
द्यते कथिता राजन् वणं घम्म मया तव। 
चन्भमाश्मिखां सभ्यगब्रुवतो मे निरामय ॥#॥ 

ओीउव्वे उवाच । 

जालः क्ञतोपनयनो बैदाहरयतत्परः। 
गुरुगेहे उणेद्भूप ब्रह्मचारौ समाहितः ॥ 
प्रौचाचारवता तच काथं शुञ्रघं गुरोः । 
व्रतानि चरता याद्या वैदाश् छतवुद्धिना 
भरे सन्ये रविं भूप तथेवाजिं खमाड्ितः। 
उपतिष्त्तथा कुर््याद्गुरोरप्यभिवादगम् ॥ 
{दिते तिरद्ब्रलेद्याति गोतेराखौत चासति । 
शिष्यो गुरौ कृपश्च प्रतिकूलं + खंभजेत् ॥ 
तेजेषोक्तः प्द्धेदं गाग्यचित्तः परस्थितः । 
अगुञ्चातच्च भिचचान्नमन्नौयाद्गुरका ततः ॥ 
च्यवगाद्ेदपः पूममाग्ार्येयावमाद्िताः। 
समिच्जलादिकं चास्य कल्यं दच्यतु पागयेत् ॥ 
रहौतयाद्यवैदच ततोण्डुन्चामवाप्य वे । 
भाषख्यामावसेत् प्राज्ञो गिष्यत्रगुरनिष्कतिः॥१॥ 
विधिना चाप्रहारस्तु धनं प्राप्य खकम्भशथा । 
एदख्यकामखिलं ज्याद्भ्रूपाल } शक्तित, ॥ 

निम्बारक पितु ग्चेद्य रं वासलथातिथौम् । 
अत्रसन प्रजापतिम् ॥ 
अणिकम्मेला च भूताभि वातृखक्ोनाखिलं जगत् । 
प्राग्नोति लोकान् पुरषो निजकम्भख्मच्वितान् ॥ 
भिचसिजश्च ये कैन्वित् परिव्राट् ्रह्चारिणः 

विएप्यजेव प्रतिरन्त गादेश्थं तेन परे परम् $ 
वैदाहरयकार्ये तोये माय च प्रभो ! । 
अटन्ति वसुधां विध्राः एथिवौदशंनाय च ॥ 
अनिकेता दगाहारा थज्न सायं एषतु वे। 
तैषां णस्य: सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ 
तेषां छागतदागादि वक्तं मधुरं भच: । 
खहागतानां दद्याच प्रयनासगभोजगम् ॥ 

, अतिधियेख भमो रहात्तिनिवरैते । 
ख दत्वा दुष्कृतं तद्र पुरणमाशाय गच्छति ॥ 
च्यवश्चागमदङारो दम्भञ्ेव रुद्धे चसः। 
परितापोपषातौ च परारु्यष्च भ आस्ते ॥ 
यस्तु सभ्यक् करोद्येवं रख: परमं विधिम् । 
सम्ववन्धविनिर्मंक्तो लोकागाप्रो्बुत्तमान् ॥ 

बवःपरिणतौ राजन् छतक्व्यो रामौ । 
एतेष भाय विचिषप्य वनं गच्टेत् सदेव वा॥२॥ 

‡ के्रष्सश्चजटाधघरशः । 
भरूमोश्रायौ मवै्तच सुनि; सर्व्वांतिचिषप ॥ 
चम्भकाशङ्गः कुर्याद् परिधानोत्रोयके । 

२७< 
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तदचिषवणं ज्ञानं शस्तमस्य भरेश्वर ॥ 

देवताभ्यश्ैनं होमः सव्याभ्यागतपूलनम् । 

भत्ता दलिप्रदानश्च शस्तमस्य नरेश्वर ॥ 

यन्धसहेन गाश्राणामभ्यङ्ग्चास्य शस्यते | 
तपस्यतश्च राजेन्द्र शौोतोव्णादिषद्िष्णता ॥ 
यस्तां नियत्या वानप्रस्थश्वरेव्मनिः । 
खद्दद्यस्िवहोषान् जयेक्लोकांख | 
चतुधेखाश्रमो भिक्तः प्रोखते यो मनीषिभिः । 
सस्य खरूपं गदतो मम ओतु" बृपाद्ेचि ॥ 
एचद्र्कलब्रेष यक्तस्लेहो नराधिप । 
चतुधंमाश्रमस्थानं गच्छेचिर्धतमत्खरः। 
चेषणिंकांस्यणेत् सव्यानारम्भागवनौ पतते । 
मित्रादिषु समो मेच्र; समरूष्डेव जणशुषु ॥ 
जरायुजाखनादौनां वाङ्मनः कम्भभिः कचित्। 
उक्तः कव्यीत ग बरोह खनषङ्गां ख वच्लेयेत् ॥ 
खुकराचस्थितियमि पश्चराचस्थितिः पएरे । 
सथा तिषेद्यथा प्रौतिद्धमो वा नास्य जायति ।॥ 
प्राणयाज्नानिमिन्त्च दङ्गारे सुक्तवष्नने । 
काशे प्रशस्तवर्णानां भिचा पठेद् याम् ॥ 
कामः क्रोधस्तथा दपेमोहलोभाद्यश्च ये । 
तास्तु दोषान् परि्यच्छ परिव्राट् निम्नमो 

भवेत् ॥ 
अभयं शमैसन्वभ्यो दत्वा व्रते सुभिः। 
भ तच्छ खब्वभूतेभ्यो भयसुत्पद्यते कन्चित् ॥ 

छल्वामिदहोचं खशरौरसंख्य 
शारौरममि्च संखे जुहोति। 
विप्रस्तु मे्ोपगसे हेविभि- 

. अिताभिनां ख ब्रजति लोकान् ॥* 
च्वितापौनां अयिचिताभिखधेः । श्विताधिना 
इति वा पाठः। इवि वङ्का॥ 

“मो च्चाशमं यश्चरते यथोक्तं 
चषि; इखङ्कर्पिलवदियुक्तः । 
चआनिन्धगं च्योतिरिव प्रशान्तं 

ख ब्रह्मलोकं अयति दिनातिः॥४॥ 

इति विष्छप्राथैर चांतरे = अध्यायौ 1#1 
प्रकारान्तरेख तैवामादिखटियेया,-- 
“ललच्लेजोमयं दियं पदं दष्टं खयम्भुवा । 
सखात् पञ्चात् समभवद्त्रक्षा वेदमयो विधिः ॥ 

प्रजाधिखमे विविधं मागसो मनवाखजत् । 
अदद् माखानेष पूरये व्रक्षा प्रजापतिः ॥ 
ऋह्मतेजोभिनिवृं ततान् भाख्छरासिखमप्रभान्। 
सतः खल्धच्च धन्यश्च सपो त्रश्च च श्ाश्लम्॥ 
च्याश्वार्तेव शौच खगा विदधे विध 
देवदागवगन्धवा रे्ास॒रमद्ोरगाः ॥ 
यश्चराक्चषलनागाख पिष्ाचा मयुलास्तया; 

ज्ाश्षणाः चचिवा वेश्वाः भूच गृपसत्तम | ॥ 
ये चान्वभूतसं घानां वर्णास्तां ख विनिम्भेमे । 
ज्राक्षणानां लितो वणे; चच्ियाणाष्च लोष्ितः॥ 
वेश्यस्य पौतको वेः ू्राणामसितस्तया ॥ 

मान्धातोदाच्र | 
ष्वातुेेस्छ वशेन यदि वर्णो विभव्यते । 
सर्वो खलु वर्णानां इश्यते वणं सङकर; ॥ 
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कामः क्रोधो भयं लोभः प्ोकञ्िन्ता चतुधा 

श्रमः| 
संधां न प्रभवति कसादर्णो [वभश्यते ॥ 
स्येद्धपुरौषाणि सद्मापित्तं स्रोतम् । 
तबु; चरति सर्वेषां कसावर्गो विभज्यते ॥ 
जङ्गमानामसं स्येयाः ख्थावराणाश्च जातयः । 
तेषां विविधवर्णानां कुतो वणेविनिश्चयः ; 

नारद उवाच । 
न विशचेषोस्ति वर्णानां सब्बे ब्रह्ममयं गत् । 
जऋ्शा पूवं द्धि कम्भभिन्धयेतां ग॑तम् ॥ 
काममोगप्रियास्तौ चाः क्रोधना; परिथ- 

साहसा; । 
अ्तखधन्भा रक्ताङ्गास्ते हिजाः चच्चतां 

गता; ॥ 
गोभ्यो उत्तिं समाख्याय पौताः छष्यनुजो विनः । 

स्वधरम्मात्नानुतिन्तिते हिला वश्यतां गताः + 
िंखावृतप्रिया सुग्ाः सम्धकरम्मोपजो विनः । 
शव्ाः शौचपरिभदास्ते हिजा; मूढतां 

गताः; ॥ 
श्यतेः कमभिथैस्ता हिणा वर्णान्तरं गता; । 
इथेतै चतुरो वर्णां येषां ब्राह्म सरखतौ ॥ 
विशता ब्र्षणा पूरे लोमादश्चागतां गताः । 
ज्राक्णा धम्मेतन््रव्यास्ततस्तेषां ग नश्यति ॥ 

, बरह्म धारयतां निद्यं रतानि नियमांस्तथा । 
ज्य चैव परं खषटं वेन जानन्ति तदिद्; 
ऋषिभिः खेन तपसा ण्यन्ते चापरे प्रर । 
चऋदिदेवससद्ध ता ब्र्मम्टलाशताथयाः 

खा खटिमागसौ नाम घम्मतन्नपरायणा; ॥ 
मान्धालोवाश्। 

ज्राञ्चखः केन भवति चत्नियो वा दिनोत्तम ! 1 
वेष्वः मूत देवप तदटमूष्व वदतांवर ॥ 

नारद उवाच । 
जातकम्मा दिभियेस्तु संस्कार; खंख्छतः 

 शुचिः। 
वैदाध्वयनसम्यत्नः षटसु कम्भखवस्थितः ॥ 
प्रौचाचारपरो जिव्यं विषषाश्रौ गुरुप्रियः । 
जि्व्रतौ खल्यरतः ख तरे बाद्चश उच्यते ॥ 
खयं टागमयोण्डोडह आक्शंस्यं छपा इषा । 

सपश्च उश्यते यच ख व्राञ्चय इति श्त; + 
चच्रणं सेवति कम्मे वेदाध्ययगसं युतः । 

दागादागवद्ियेस्तु सं परे च च्य उच्यते । 
विश्चग्धाशु पश्चभ्बच्च छष्यादानङन्विः युधिः । 
वैराध्थयगसम्यचः ख वेश्य इति संशित; १ 
सम्वभच्यरतिनिं वं सम्यकन्भकरोएशु त्विः । 
व्यक्तषवेदच्छगाचार; ख फे मू इति सहतः 
ढे सेव भषेक्ल्ं दिले रेव ग विद्यते । 
नवे भूजो मषेच्छरो माद्य ग च ाह्ञय 

मान्धातोवाच । 

के ध्मा; खनयेवर्णानां चानुजं के एथक् । 
"्वातुश्धण्य।अमाखाश्च राजधन्भाच्च के मताः ॥ 

नारद उवाच । 
अक्रोधः सव्वं संविभागः चसा कथा । 



+ 

बशः 

परजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह रव च ॥ 
ऋअज्नेवं श्द्यभरणं नपरे ति साैवधिकाः। 
्रञ्चण्स्यतु यो धम्भस्तं ते वच्यामि केवलम् ॥ 

दममेव महाराज धम्ममाङू; पुरातनम् । 
म्वाभ्यायाभ्यसनसेव तत्र कमम समाप्यते 1 

तं चेहित्तस॒पागच्छदनैमानं खकम्भणि। 
च्पङुव्दाणं पिकम्माखि श्रान्तं प्रज्ञानत।पंतम् ॥ 

क्नतोपेव्य सन्तानमथ दद्याट्यजेत च । 
सविभज्यापि भोक्तयं धनं सद्धिरितौष्यते।॥ 
षरिनिष्धितकाथस्तु खाध्यायेनेव ब्रा्चणः। 
कुथादन्यत्न वा कुान्दोचो ब्राञ्षण उच्यति ॥३॥ 

चच्वियस्यापियो धम्मेस्तं ते वच्यामि पाथिंव। 
द्टाद्राजा न याचेत यजेत न च याजयेत् ॥ 
नाध्यापयेदधौयौत प्रजाश्च परिपालयेत् । 

जिन्योदृथुक्तो दस्युवधे रणे कुशात् पराक्रमम् ॥ 

चेतु क्रतुभिरौजानाः श्रुतवन्तख पाधिवा;। 
चेतु ह्वे विज्ञैतारस्ते तु लोकलितो वृषाः ॥ 
विच्चतश्ररौरो हि संगरादूयो निवर्तेते । 
चचियस्य तु तत् कम्मे नोभयच्र यश;प्रदम् ॥ 
त्त चियाणामयं धर्म्मो निर्णीतो सुनिभि; परः । 

नास्य लब्यतमं किखद्रान्गो दस्युविनिहात् ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञो रान्न चेमोएभिधौयते। 

ससादराज्ञा महाराज योह्धयं घम्मेशौलिना॥ 

प्रजाः खेषु च धर्मषु स्थापयेत मदहौपतिः। 
भरम्भयाण्छ व दि कम्माणि कारयेत् सततं 

प्रला; ॥ 
परमां सिद्धिमाप्नोति बृपतिः प्ररिपालनात्। 

कुादन्यत्र वा कुया चो राजन्य उच्यते 1#1 
वैश्यस्य च प्रवच्छामि यो धर्म्मो वैदसम्भत; ॥ 
दानमध्ययनं प्रौ चं यज्नञ्च धनस्य । 

पालयेच्च परन् वेश्य; पिदबहम्नमच्लेयन् ॥ 
विकम्म तद्भवेदन्धत् कम्मे यत् स समाचरेत्} 

रत्तयासदह्हितेषां परे महत सुखमबाप्रथात् । 
षजापतिद्ि वेश्याय द्ष्ा परिददे प्रजाः। 

ज्ाद्मेभ्यख रान्न च सव्व; परिददे प्रजाः।॥ 

लस्य इत्ति प्रवच्छाभि यश्च तस्योप जोवगम् । 

षखामेकां पिषेटनु ताद मिथनं भवेत् ॥ 
लाच सप्रमं भाग तथा शङ्गकलच्चुरे। 

शस्यानां सव्वेबोजानि रषा सख वत्धरौ भ्रति; ॥ 
न च वेश्यस्य कामः स्यान्न रचेयं पञूनिति। 
तेश्वे रति नान्येन रक्ठितथा; कथचन ॥%। 
शयूदस्यापि दियो घम्मस्तं ते वच्छाभि भूपते। 
यज्ञापतिद्िं वर्णानां दासं शूढमकण्ययत् ॥ 
लस्माच्छद्रस्य वर्णानां परि चणा विघौयति। 

तैषां शुश्रषणख्धव महत् सुखमवाध्रयात् ॥ 

ूद रतान् परिचरेत् चौन् वर्था नभ पूज्येशः 
स्वयां न कुर्वत यातु भूद; कथश्न।॥ 
पापौयान् हि धनं लब्धा बरे कृष्छाह्रौयख; । 

रात्ता वा समबुन्तातः कामं क्वींत धाभ्मिकः॥ 

तस्य ठत्तिं प्रव्छामि यश्च तस्ोपजौवनम् । 
अवश्यं भरणौयो हि वर्णयां मूर उच्यति ॥ 

क्रचं बेरटममौश्यौरसुपानदाजनानि च्व । 

रेटा9 
भ 

वणः 

यातयामानि देयानि मूद्राय परिचारिणे) 

अधाथाणि विश्रौर्णानि वसनानि दिनातिभिः। 
दयैव प्रदेयानि तस्य धम्मधनं हि सत् ॥ 
यञ्च कञिद्धिनातोनां गूद्रः शुशरषुरात्रजेत् । 

कर्पन्तेभस्य तु तेनाह्वंत्तिं धम्भविदो जनाः 
देयः पिषोग्नपद्याय भर्ैयो इडद्ब्बलौ । 
भूद्रेणच न इातयो भै कस्याख्िदापदि।॥ 
अतिरेकेन भक्तयो भर दरयपरिक्चये। 

नदि सखमस्ति शूद्रस्य भरैदाथधनोषह्िखः॥ 

उक्तस्त्रयाणां वर्णानां यज्ञस्तस्य च पा्थिंव। 
खाहाकारदषटकारौ मन्तः द्रं न विद्यते ॥ 
लस्माच्छद्रः पाकयञ्ञेय{जयेत जच खयम् । 
पूथपा्रमयो माह: पाकयज्चस्य दच्िखाम् ॥#॥ 

श्रीनारद उवाच । 

इ्दानौमाश्रमाणाञ्च धम्मे वच्यामि भूमिप। 
ब्रऋ्मचयाश्मं तावत् णु सनवाधिवासन॥ 

गत्वा गुरुणहं शिष्यो नमस्कत्य गुर शुचिः 
ब्रूयादध्येतुमायातः शिष्यो तव मारिष। 
ततस्तस्याज्ञया निव्यमध्येतद्यं नराधिप ॥ 

सदा विचारः शास्रस्य गुरुपादाभिवादनम् । 

तदाच्चापालनश्ापि ध्यानं रवतभावना ॥ 
कामेन येन केनापि तुष्टिः सद्धिः समागमः। 

समाप्रवियो गुरवे दत्तिणां प्रतिपाद्य च ।॥#। 
सदहाश्रमं ततो गच्छद्गुरोराक्ञामधित्रलन्। 
उहदेत् कुलजां कन्धां सुग्नौलां घम्मचारिणोम्॥ 

च्यनवादिनौं सौम्यां सुचरित प्रियंवदाम् । 
फष्िशां प्रथमो धम्मोएतियिपूजेव पाधि व ॥ 
प्राप्य पूजामतिथियेस्य गेद्धान्निवभेते । 
सखयाति नरकं घोर पुण्यं तो प्रदाय च ॥ 
प्रथमं सखागतं ए चेदा खनश्चापि सं दिशेत् । 
पादाश्च मधुपकेष्च दद्यात् प्रयतिपूव्यैकम् ॥ 
संवादश्च प्रियालापं कुणातेन सद्धाग्बतः । 
भोजनष्च यथाशक्ति कारयेदतिधिं एप । 
देवाश्च पितरश्चापि प्रौगरन्तेडतिथिपूजने । 
आतिश्यसडशं कम्मे एषस्यानां न विद्यति ॥ 
थस्य निं ख्थितिर्नास्ति लोतिचि;परिकौतितः। 
सन्वाश्रमाणामधिको रएङहाञ्नम उदाद्तः॥ 
मस्लाशक्िन् समायान्ति भिक्ताधंमाख्माच्यः। 
पिद्देवाशैनं कायं यहिणा सुखमिच्छता ॥#। 
वानप्रस्थाश्रमं व्ये ढतोग्रं जगतौपते । 
बामप्रस्थाश्रमं गच्छेत् छतशक्ो गहाञ्ममात् । 
सदारण्यकषशास््ाणि यमधौल्य ख धम्भवित् । 
उदरेताः प्रषितवा गच्च रसात्सताम् 
सते भां परिग्स्छ वनं गच्छेत् सेव वा । . 
श्रान्तः गुद्धा्नराल्मा च सब्ैभ्रूतद्िते रतः ॥ 
चरितव्रह्म्चथस्य ब्राञ्णस्य विशाम्पते । 
करैदायोह "राये कथ्यन्ते सनिपदङ्गतेः 1 
भेच्यच्थासख्धौकार, प्रशस्त इड मोचिगः। 
यच्रास्तमितशायौ स्ममान्निरसिरनिकेतनः ॥ 
यथोपलब्जोवौ स्याम् सुनिर्दाम्तो लितैद्दियः। 
जिरा्यौः स्यात् बब्धषम्नो निर्योगो निध्िकार- 

वान् ॥ 

वशैः 
विषेकौ धनपूचादौ विदध्य; करणः सदा । 
संसार खप्रवहौचख चान्तः सन्ुरटमानसः ॥ 

पच्रलफलाहारौ जलाश्नौ वावुभोषनः। 
निराहारोग्यवा शुष्ोढहनिंशं तप आचरेत् । 
रवं कुत्न् महाभाग बाञ्षणः सिद्धिमाभ्रयात्॥ 

चतुथमाश्रमं वच्छ सुक्तिखोपानमेव हि। 

गुरोः एरोधमासास्य भिच्ुः सन्थासघम्भवित् ॥ 

विश्वरेत् सकलां एवौ लब्वाशौ शान्त उल्कः । 
योगाभ्यासरतो जिद्धं धमसश्चयतत्परः 
धमाधसविदौनो वा भिच्चुकः विदहिमा- 

रयात् 1 
दति पाद्म खगखण्ड २५।२६।२७ अध्यायाः ॥#॥ 

अन्यत् नारसिंहपुराये ५६ अध्याये माकंखय- 

एराओे मदालसोपाख्याने क्रमपूराशे२।३ 
अध्याये च द्रट्यम् ॥%॥#॥ गजन्िचकम्बलः । 

इातौर भुल इति भाषा। तत्पर्यायः 
प्रैणौ २ आस्तरणम् ह परिस्तोमः 8 कुथः ५ 
कुथा ६। चव्यमरः॥ प्रवेणि;ः9 परिष्टोमः< 
ङुथम् ६) द्ति भरतः+ शुक्तादिः। रड 

इति स्छातः। खच्च बहुविधो यथा। चेतः 
पाशः र धूसरः इयः 8 पौतः ५ इरितः € 
रक्तः श्रोणः ८ अरुणः; ६ पाटलः; १० 

श्यावः ११ धन्वः १२ पिङ्गलः; १३ कर्वव॑र; १४। 
इति चामर; ॥ ग्भंश्यवालकस्य ष मासि 
वर्णो भवति ! इति सुखवोधः ॥ यथ; । गुणः । 
स्तुतिः । इति मेदिनो। ॐ, २६॥ खणेम् । 
व्रतम् । रूपम् । अच्चरम् । भेदः । गौतक्रमः। 

चिचम्। तालविग्रेषः। अङ्गरागः। दति 

शेमचन्रः॥ 

वेः, प जौ, ( वण्यते भिद्यते इति । वशं +- 
चम् । ) भेद; । ( वश्येते दौप्यतेढनेनेति । ) 
वे + चण. । ) रूपम् । (वशेयति। षयं +- 
च्च् । ) अतरम् । (वण्यते रच्यते इति । वयै 
+ चम्।) विशेपनम्। इति मेदिनौ। ओै,२६११॥ 

वशे दिविध । ध्वन्यात्मकः; अच्चराल्मकख्च । 
अस्योत्पत्तिप्रकारो यथा,-- 

“अत्रे षद्यास्मखथ्नो च मागेस्याविषदा चरम् । 
पप्यब्यक्तं प्रलपति यदासाङुख्लौ तदा) 
खलाधारे विष्वणति सषुन्वं वेशटते चद; ५” 

इति प्रपश्चसारः॥ 

आख्याय; । सुखभ्रोजमागं स्यातेषयात् अतरेन्भ- 
स्धाद्वेतोयेदासा कुणलौ अविषदाचचरं अवि- 
श्यषटमच्चर यचायक्ते ध्वनौ तं प्रलपति अथात् 
कलभाष्णादिकं करोति तदा खलाधारे विष्व- 
खति शन्दायते सषुन्बाषख सर्वेश्तै। इति 
तद्ौका \ #॥ अस्यकुखलौखरूपतवं यचा, 

"कखलोभूतसर्पाखामङ्गभिवसपेयषौ । 
चरिधामलजनतौ देवौ शबम्दब्रक्षस्कूपिशौ ६ 
दित्वत्वारिंशदर्णात्मा प्शाशदणेरूपि णौ । 
गुणिता स्व॑गाचरेण कुल परदेवता ॥ 
विच्ाल्मनापबुद्धा सा खते मन्त्रमयं गत् । 

सकध्रा गुर्तिा प्रक्तिः सर्मविचपरव्रततिहौ ॥ 

क कपत त कर "का क ककु क कक चका््कक 

^ क क ककत ह चक ऋकणककवन्ककक ऋक 



४ 

वशः 

चिपुष्करं खरान् देवौ त्रह्मादौनां चयं जयम् ॥* 

दति सारष्टातिलकः॥ 

च्यस्याथेः। चिधामेति चन्रदथागिरूपा। द्धि- 
चत्वारिंशदिति भूतलिपिमन््रमयौ। पच्चाश- 
दिति माढकामयौवयर्थैः । सगाचेण सन्धव्णेन 
गुणिता परस््ररमिलिता सतौ मन्मयं जगत् 

ते प्रकाश्रयति शव्यथैः। खलाधारे सपेवत् 
कुणलोभ्ूता नाड वत्तैते तन्मध्यस्थायित्वादियं 
कखलीो । समविश्येल्युभयोपादानात् शन्दाये- 
रूपोभयप्रतिपाद्किति खत्ितम्। चिपुष्कर- 

मिति ष्यटमध्यमकनिषततन तौधंच्रयम् । खरा- 
जिति उदात्तानुदात्तसमाहारान्। दति 

सङ्का ॥#॥ अपि च। 

^ह्वि चत्वारिंशता शले गुणिता विश्वनायिका। 
खा प्रते कुरलिनौ शन्दत्रक्ममयोौ विसु; ॥ 

श्रक्तिं ततो ध्वनिस्तसाव्रादस्तसात्रिदोधिका। 
ततोदनडकरूतो बिन्रस्तस्ादासौत् परा ततः। 

इति सारदावामावचार्य्याः ॥ 
खे खूलाधारे हिचत्वारिंश्रता गुणिता विष्व | 
नायिका कुरलिनौ अनेन क्रमेण अकारादि- 

सकारार्न्तां दिचल्ारिश्दाल्षिकां भूतलिपि- 
भन्त्राह्षिकां वणेमालिकां खते इव्यन्वय; । करम- 

माद शक्तिमिति सा छुखलिनौ शक्ति खते 
सतः; शक्तेष्वैनिरासौदिति योबना। ततो 
ध्वनेरिग्यादि रेयम्। अयच क्रमः सब्ाचरो- 
त्यत्तौ पेयः । तत्र सश्चप्रषिद्टा चिच्छक्तिश्यन्द- 
बाच्या | एुनराकाशस्था रेव खत्तप्रविष्टा रजो- 
मनुविद्ठा खतौ ध्वनिश्ब्दवाच्या। अन्वरावस्था | 
रेव तमोभनु विहा नादशन्दवाश्या। अथयक्तावस्या 
सेव तमःप्राचुखान्निदोधिकाश्ब्दवःया। सेव 
वदुभयप्राचु््या दद्र शन्द वाच्या । उक्तच पदा- 
यादं । 
^द्चऋछाश्रक्तिवलोटूषुो चानश्क्तिप्रदौपकः। 
रूपिणौ चसा शक्ति; क्रियाख्या जति 

प्रस; ॥* 
अखाधैव विनः खयानान्तरगतः पराद्यास्यो 
भवति । 

पश्बन्तौ मध्यमा वाश्वौ पेखरौ शन्दजन्मभू । 
तच्च पररा ले प्रश्यन्तो खाधिंधाने मध्यमा 
दये वेखरौ सखे । तदुक्तं पदार्थादरे । 

“खच्छा कुरूलिनो मध्ये च्योति्माजाखरूपिणी । 
अश्रोज्रविषया तसनादुद छ द्वं गामिनौ ॥ 
खय प्रकाशा पश्यन्तौ सुषुख्रामाभरिता भवत् । 
केव इत्पङ्नं प्राप्य मध्यमा मादरूपिणी ॥ 
सतः संजख्पमाचा स्यादविभक्तोद्वंगामिनौ । 
रेबोरःकण्छ तानुखधा ्ररोष्रायरदस्थिता ॥ 
जिहारलौहनिधुं तसव्धवरेपरिया । 
शब्दप्रपश्चणगनो न्नोच्म्राद्या तु व्रेखरौ ॥ 
इच्छाश्चानक्रियाल्मासौ तेनोरूपरा गुणाद्मिका । 
कमेशानेन जति कुलो वयंमालिकाम् ॥ 
अकारादिसकश्रान्तां हिचत्वारिरदाल्निकाम् । 
प्रश्राद्ङ्वारगुणिता प्ाद्रद्येमालिकराम् ॥ 

प्रप्र, ष] 

रए 
क # 

णः 

छते तदयंतो भिन्नाः कला रुद्रादिकान् 
क्रमात् ॥* 

इति तङ्टौका॥ 

“अष्टौ स्थानानि व्णानासुर; कणठ; शिर स्तया । 
जिहाम्डलख्ख दन्ताश्च नासिकोष्टौ च तालुका॥” 

इति शिचाद्धचम् ॥#। 

किश्। 

“यथा भवन्ति देद्ान्तरमी प्ठाण्ट्त्तराः। 
भेदायेन प्रकारेण तथा व्यामि तक्रतः ॥ 

समौरिता; समीरेण सषन्नारन्यूनिगेताः 1 

वक्ति परयान्ति वद्ने कणठादिस्थानघड्ितः।॥ 

उचेरन्मागंणो षायुरुदात्तं कुरते खरम् । 
नौचेगेतोभ्नुदात्तश्च खरितं तिथगागत; ॥ 

चद्ँकदितिसं ख्याभिमाचाभिलिपयः क्रमात् । 
सखयञ्ननद्खदौचंश्नतसं न्ना भवन्ति ताः ॥ 
अकारेकारयो्योगादेकारो वणं इष्यते । 
तच्यवकारयोगेन स्यारैकारा्चरं तथा ॥ 
उकारयोगात्तद्यैव स्यादोकाराहयः खरः । 
तस्यैबौकारयोगेन स्यादौ काराहयः खरः 
सन्यन्तरा; स्यश्त्वारो मन्त्राः सर्व्वायसाधकाः 

छवयेवेेयोद्यक्तिने पे सम्यक् प्रदश्येते ॥ 
बिन्हसगात्मनोचयक्तिमनसोरजपा वदेत् । 
कच्छात्त विःखरन् खगे; प्रायोऽचाल्मकतः- 

पररः 
नश्वर; सगं रव स्यात् सोच्छासः प्राणकस्तु हः 
ससग: ञ्चेषितः कण्ठ वायुना कादिमौरयेत् ॥ 

बगेखाशेनमाच्रेण कं स्वरस्यशंनात्त खम् । 
सोकगम्भोरसंस्य्रात् गघौ श्च वद्धिगेतम् ॥ 
विसगेच्तालुगः सोदरा शं चवगंख यं तथा । 
ऋ टुरेफसकारच्च हंगो दन्तगस्तथा ॥ 
छतवगेलखानोष्धयाबुपूपश्यानसं कान् । 
दन्तौषाभ्यां वच्च तत्तत्ख्थानगोरर्णान् समी- 

स्चेत् ॥* 

षति प्रपञ्चसारे ३ परटलः॥ 
सर्गों विखगे एव नश्वरो विश्ठतः; सोच्छासः 
खकाररूपः उच्छौसोएन्तःपरवेश्श्रालौ वायुः 

स्यादिद्यन्वयः। रख्वं॑प्राणको बह्हिनिगंमन- 

शालो वायु; ख्यात सर्व चछा सोच्छासः। 
प्राण्छासौ को वायुद्धति प्राणक;। रति 
तङ्गोका॥ #॥ अवणकवगे हविसच्जमौया; 

कण्डया; । १९ । वशं च वगेय शाक्तालब्या; । २। 
ऋवगेटवगेरषा ऋद्धेन्याः । ३। छ वणेतवगं- 
लखा दन्त्या; । ४। उवथेपवर्गोपश्मानौया 
चीष्याः। ५। वो दन््ौषट; ।६। ण रे कणडय- 
तालव्यौ । 9 । ओ ओ कच्छगौषगौ । < । इति 
ग्रिचादखत्रम् ॥ #॥ अपित्। 

“यद् गुद्धं खव्यतन्त्ेवु वर्णोच्वारविधिं शिषे ! 
तव खं हान्मद्धेशानि ! तददय कथयामि ते ॥ 
परश्चाशन्साटकावर्णोच्चारणं गुरुतोएभ्यसेत् । 
अछचुट्तुपबुशु अदौ वर्गाः प्रकौ्सिताः॥ 
खकु ष्टा; क्तो जेया! स्तातुतश्चय शाः - 

ताः । २। 

। >) 

वशः 

ऋदु रषास्तुम्इन्धाःरदन्यादटतुलसा 
मता; ॥2१ 

उपवश्चोषटखंभरूताः ५ स्थानानि कथितानि ते। 
विशेषं कथयाम्यद्य प्रोचाच्य; करत; खरा; ॥ 

हयं जिया खदु ख्दयं जिङदन्तजम् । 

सखस्थानाद्वलो वाचा; च कारः करटघातजः ॥ 
दञ्जनदयसंयोगे भवेत पूञ्चख्रो गरुः । 

पद्ान्तादिमवणेस्य सं योगेषु श्रुतिदयोः ॥ 
अपद्ान्तादिसंयोगे योरन्य् तथेष्यते । 

योः श्चुसिस्तु तिरोभूय खरवत् श्रुतितां ब्रजेत् ॥ 
सिधा बोजे शकारस्य कश्चुतिः परमेश्वरि  । 

दृशति रादिग्टगौ तथादिष्ये तु चश्रुति; ॥ 
सख इद्यादौ नमस्तस्मै अस्था इव्यादौ च। 
रेफादिके तदन्ते वा हकारे समवाच्यता॥ 
वद्ेः इद् इव्यादौ । 
किन्तु वेजाव्यमाधिद्यस्फटं नाज्नास्य वाच्यता ॥ 
चु तूध्वनिमाभ्नोति यादिस्ये परमेश्वरि), 
वाद्य श्ययादौ । 
एु चतु्ध्वनिं याति वादिस्ये तु विशेषतः ॥ 
आह्वानमिवयादौ । 
लादिश्येए्प्यथ नादिर जाद्यं खल्प वाच्यता । 

पाद अद्राय इ्यादौ । 
मादिस्ये मे च मस्यापि नाखिकाण्लवाच्यता ॥ 
उङ्णनमा बिन्दुनासिकागधलजाः च्छताः। 
यकारश्च ठतौयत्वं पदादौ सन्वेदा ब्रजेत् ॥ 
केयुरादावपि तथः अन्यन्न कयठमाचरगः । 

नादिस्यश सयोश्कत्वं ख रयोगान्त वगंके 

प्रश्नः लान इद्यादौ। 
वर्णोत्तरेषु डप्रयोनेक्रलिङ्णादिवाखता। 

केजाद्यमपि तत्रास्ति गुरोरेड समभ्यसेत् । 
चऋादिरेपसतु संप्रोक्तो टगरेरन्यो व्रलेडताम्। 

खव ज्ञात्वा महेशानि, पठेत् स्तोत्रं जपेब्मनुम् ॥ 
कवचच महेश्रानि नान्यथा फलमाक्नयात् ॥” 

इति प्रपञ्चसारे ३ पटलः ॥#॥ 

च्पमरपिच्व। 

^इसवः खरे पूर्वोक्तः परो दोषे; क्रमादिमे। 
शिवशक्तिमयास्ते स्युविन्डरसगावसानकाः ॥ 
जिन््; पुमान् रवि; प्रोक्तः सगे; शक्तिनिशा- 

कर; । 
स्वराणां मध्यगं यत्त तच्चतुव्क नपुंसकम् ॥ 

विना खरस्तु नान्यां जायते यक्िरञ्जसा। 

गििरशक्तिमयान् प्राहस्तसादर्णान् मनोषिणः ॥ 
कारणात् पञ्चभूतानासुद्ूता माटका यतः। 

. ततो भरूतात्मका वर्णा; पञ्च पश्च विभागतः ॥ 

वावमिभूजलाकाश्ाः पश्ठागश्रल्लिपयः कमात् । 

पश्च इसा; प्च दौर्घा; विन्द्न्ताः सन्धिसम्भ वाः । 
परशः कादयःषच्चलस दान्ताः समो- 

रिता; ॥* 

दरति खारदा॥ #॥ 

चअत्तरष्टटिकारणं यथा,- 
^ घारज्ासिक्ञेएपि समये भान्ति संजायते 

यतः; 



+ 

बशः 

चाच्राच्चराखि डष्टानि पच्नारूएाच्यतः परा ॥* 

इति च्योतिस्तत््वे टहस्यतिः ॥ 
वथेलेखगप्रकारस्तु तत्तद द्रश्यः॥ ॐ ॥ षणे 
नामानि यथा,- 

“तन्ससेतबोधाये माद्य तन््रशास््रतः । 
वथंनामानि कतिचित् वच्यामि विदुष सदे ॥ 
ॐकारो वर्तलस्तारो वामश्च इंखकारणम् । 
मन्त्रादयः प्रणवः सयं बिन्दशक्तिख्िरेवतम् ॥ 
सन्वेजोवोत्यादकञ्च प्श्वदेवो ध्रवस्विकः। 

खाविचौ चरिशिखो ब्रह्म चिशुणो गुखजौवकः॥ 

अादिवौजं वेदसारो वेदवौैजमतः परम् । 

पश्चरसिस्तिकरूटे च तिभष भवनाशनः 
गायच्तौबौजपष्वांश्ौ मन्रविन्याप्रखः प्रसुः। 
अक्षरं माटकादश्चानादिरड़तमोच्तदौ । ॐ॥ 
ऋ श्रीकण्ड; सुरेशश्च ललाटसेकम1चिकः। 
पूर्योदरौ षरटिमिधौ सारस्वतः प्रियंवदः ॥ 
महान्राश्लौ वासुदेवो धनेशः केशवोण्टतम् । 
कौतिनिंडत्तिर्वागौश्रो नरकारिषेरो मरुत् ॥ 
ज्रद्या वामाद्यजो इशः करद; प्रणवादाकः। 
त्रह्माणी कामरूपञ्च कामेशी वाधिनौ वियत् ॥ 

विने: ओीविष्णुकष्छौ प्रतिपत्तिथिरं ग्नौ । 
च्यकोमखलवणादौ ब्राक्षणः कामकषिणौ ॥यः॥ 
कारो विजयानन्तो दौवेच्छायो विनायकः । 
्तोरोदधिः पयोद्ख पाशो दौर्घास्यटत्तकौ । 
प्रचण्ड र्कलनो रुद्रो नारायण इमेश्रः;। 

प्रतिदा मानदा कान्तो विश्डान्तकगलजान्तकः ॥ 

पितामहो दिठान्तोभभू; क्रिया कान्तिश्च 
खस्भवः। 

दितौया मानदा काशौ विन्नराजः कुजो वियत् 

स्वरान्तकश्च छदयमङ्कडो भगमालिनी \ याः ॥ 
इ; खच्ा शाल्मलौ विद्या चन्द्र; पूषा सुगुद्धयकः.। 

स॒मिचरं न्दरो वौरः कोटरः काटर; पयः; ॥ 

भ्नमध्यो माघवस्तुण्टिदे चनेन गासिका। 
शान्तः कान्तः कामिनौ च कामो विन्नविना- 

- यकः। 
नपालो भर्खो सद्र निया ल्िनच्ना च पावकः॥ 

५१॥ 
दैच्िभूततिमेहामाया लोलाक्तौ वामलोचनम् । 
भोविन्दः शेखरः पृष्टिः सुभद्रा रनसंश्चकः ॥ 
विच्छलेच्यौः प्रहासश्च वाभ्विशुह्ठः परापरः । 
कलोत्तरौयो भेरुखा रतिश्च पौख्वदधेनः ॥ 
शिवोत्तमः शिवा तुष्टिच्चतुधों बिन्दरमालिभौ। 
विष्व ेन्टवौ जिह्वा कामकला सनादका ॥ 
पावकः कोटरः कौरिर्मोद्िनौ कालकारिका। 
कु चडन्द्रः तव्ननो च श्चान्तिच्छिपुरसन्दरौ ।३४ 
खः श्रङ्रो वर्त॑लाच्चौ भूतःकल्टाखवा चकः 
अमरेशो दच्चकबे; षडवक्रो मोहनः शिवः 
उथः प्र्छधुतिविष्युविश्वकन्भा मदेशरः। 
धचप्रेटिका पुटः पष्डमौ बद्धिवाखिनौ ॥ 
चेटिकाश्याने चेचिका इति वा पाठः। 

कामह्नः कामना चेश्रो मोदिनौ विन्नद्धन्मष्धो | 
उट; कुटिला यों पारद्धौपो टयो इर; ॥ 

रटर 

वशैः 
टद इति कुचच्ित् पाठः! उः;॥ 

ऊ; कण्टको रतिः शान्तिः क्रोधनो मधुखदनः। 
कामराजः कुजेशख् महेशो वामकणेकः ॥ 
कण्ठकस्थाने कराटक इति वा पाठः| 

अंशो रवः खच्छो दौघ॑चोशा सरस्वती । 
श्विलासिनो विघ्रकता लच्छणो रूपकषिणै । 
मद्ाविदोश्वरौ षा षणो भू; कान्यकुलकः ॥ 

#ऊः॥ 

ऋः पूदधेसखौ खो देवमाता चिविक्रमः। 
भावभूति; क्रिया करूरा रेचिका नाखिका तः ॥ 

खुकपादशिरो माला मखला शाज्तिनौ जलम् । 
कणं; कमलभा मेधो निटत्तिमे नायकः । 
रोद्धिखौ शिवदूती च पूशेगिरिश्च सप्रमौ॥ 
मेघः स्यान मेष इति श्व पाठः; ॥ ऋः ॥ 

ऋः क्रोधोभतिधिशो बाणै वामनोम्मोभ्य 
ओधतिः 

ऊदसखोौ निशानाथः पद्ममाला विनद्घौः + 
शशिनो मोष्विका घ्रा टे्माता प्रतिष्ठिता । 
रशुकद्न्ताङृयो माता इरिता भिथुनोदया ५ 

माता स्थाने मायादश्तिवा पाठः। 

कोमल; श्यामला मेधौ प्रतिधा प्रविरर्मौ | 

ब्रह्मण्यमिव कौलाखे पावको गन्धकथिणो ॥ 
मिवख्याने मवेति बा पाठः) ऋ; ॥ 

खः स्थाणुः धरः खद्धो मेधा धन््ो वको वियत्। 
देवयोनिदंचगख्ो वदश्ः कौन्तरुढकौ ॥ 
वद्ेशस्थाने वाद्ग इति वा पाठ; । 
विश्वेश्वरो दौवंचिह्ा मदेन्धो लाङ्गल; परा। 
चन्द्रिका पायथिंवो घृन्छा दिदन्तः कामवह्ंनः ॥ 
शुचिद्िता च नवमौ कान्तिराषातकेश्वरः। 
चित्ताकषिकौ काश्च ढतौयकुलस॒न्दरौ ॥ 
चित्ताकर्षिंौख्याने चिन्ताकरिणो इति वा 
पाठः। खः; ॥ 
ष्टकारः; कमला इर्षा इषोकेश्रो मधुव्रतः । 
च्या कान्तिर्वाममणो रद्र; मामोदरौसुरा।॥ 

शान्तिछलत् खस्तिका शको माबाको लोलुपो 

वियत् 4 

कुशमौ सुस्थिरो माता गौलपौतो मजाननः ॥ 
कामिनौ विश्वषा कालो निबा शुद्धः शुचिः 

छती ॥ 
विश्वधास्यानै विख्या इति वा पाठः| 

ख्यो दर््याकवेखो च रकाकौ दुलप्रखः 
खकारो वास्तवः शक्तिभिणटश्रोौ भगं मरत्} 
च्या भूतोण्डके्ौ च व्योत्खा रहा प्रमरेगः। 
शतस्थाने श्त इति वा पाठः; । 

भयं ज्ञानं शषा धौरा ज्धग सम्भैमसुद्धवः । 

बद्भिविष्छुभेगवतौ कुखलौ मोष्दिनी वसः ॥ 
योषिदाधारश्क्तिश्च चिकोणा ईश्रसंन्नकः। 
सन्धिरेकादश्चो भद्रा पद्मनाभः कुलाचल: ॥ एः॥ 

रेलंच्ना भौ तिकः कान्ता वायवौ मोहनौ 
विः । 

दच्षा दामोदरः प्र्ञोएघरो विछतसख्यपि ॥ 
च मालको जगद्योनिः पररः पररनिगोधत् । 

भ 

वणः 

ज्रागाग्टता कपौ ओ; पौठेश्ासिः समाटकः॥ 
चिपुरा लोहिता राज्ञ वागभवो भौतिङ्ञासनः। 
महेश्वरो इादश्ौ च विमलञ्च सरखतौ | 

कामकोटो वामनादुरंशुमान् विजयाजटा॥ 
॥रे:॥ 

ओकारः सद्यपौयधौ परश्चिमास्यः श्रुतिःच्थिरा। 
सटोजातो वासुदेवो गायच्तौ दौघेजङ्ककः ॥ 

अप्यायनौ चोद्दन्तो लच्परौर्वाणौ सुखौ हिजः। 

उरृग्यदध्ंकस्तौव्रः कैलासो वसुधाच्चरः ॥ 
प्रणवांगो ब्रह्मखचमजेशः सममङ्गल।। 
ज्रयोदशौ दौषेनाखा रतिनाथो दिगम्बरा ॥ 
जेलोकविजया प्रचा प्रौतिबौंजादिकपिणौ । 

¶योः॥ 

अकारः शक्तिको नाशस्तेलसो वामजङ्ककः । 
मनुबहय्हेशरख शङ्कुकणं; सदाशिवः ॥ 
अधोदन्तञ्च कणोष्टौ सङ्कपणः सरखती । 
अन्ना चोद्ेरुखो शान्तो यापिनौ प्रशतः 

- पयः ॥ 
अनन्ता ज्वालिनौ चोमा चतुदैश्रौ रतिप्रियः । 
नेच्रमाल्माकषिखो च ज्वालामालिनिका श्टयुः ॥ 

ओोमास्थाने रोमा इति वा पाठ; । यौः ॥ 
अङ्ारश्चच्चुषो दन्तो घटिका समगुद्यकः। 
प्रदु्ब; ्रीसखौ प्रौतिर्वोजयोनिं षध्वजः १ 
इन्तस्थाने दम्भ इति बा पाठः| 
परं शशौ प्रमाशौश; सोमविन्दर; कलानिधि; । 
च्यक्ररश्चेतना नागपूर्या दुःख्दरः शिवः 
धिरः शम्भुनेरेशख सुखदुःखप्रवरेकः | 
पूथिमा रेवतो खु; कन्धा चरवियद्रविः ॥ 
चऋन्टताकषिंणौ न्धं पिचिच्रा योमरूपिणौ । 
केदारो राचिना्रखच कुशिका सैव बुद् बुः ॥ 

५यअ॥ 
चः क्च्छको महासेनः कला पूर्णाष्टता इरिः। 
इच्छा भद्रा गोश्च रतिर्खिदास्खौ सुखम् 

हिचिन्डरखना सोमोगनिरहो दुःख चकः । 
हिलि; कुण्डलं वक्र; सगे; शक्तिनिंश्राकरः॥ 
न्दरो उयश्चानन्ता गणनाथो महेश्वरः १अः॥ 
कः क्रोधौशो महइाकालौ कामदेवः प्रकाश्रकः। 
कपालौ तेजसः शान्तिर्वासदेवो जयानलः ५ 
चक्र प्रजापतिः चिदे चस्छन्धो विश्राम्यति; । 
च्यनन्त; पाथिवो चिन्दरस्तापिनी परमाललकः; ॥ 
दचस्छन्धष्याने दचचकच्चौ इतिवा पाठः, 
वराय सुखौ बा खखादोभ्म्भ; शिवो 

जलम् । 
माश्रौ तुला पुष्या मङ्गलख्चरणं करः ॥ 
निद्या कामेश्वरी सस्थः कामरूपो गजेन्रकः । ̀  
शओपुरं रमणो रङ्गः कुमा परमाल्मकः ।+कः\ 
खः प्रचय; कामसरूू्पौ ऋद्धि्छद्भिः सरस्वती । 

अकाशमिन्दरियं दुर्गा चखोश्रस्तापिनौ गुर; ॥ 
श्रिखख्ो दन्तजातोश्र; कणफोिगेरूतो यदि । 
शून्यं कपालो कल्यायौ खपेकर्णोग्जरामरः 
शुश्नासेयां चखलिङ्गो जना्ाङ्गारखङ् मकौ + 

ष४खः॥ ` 



1 

+ 

वशः 

मो गौरी गौरवो गङ्गा गथेश्रो गोङुखेश्चर; । 
श्राङ्गौं पश्चान्तको गाधा गन्धव; सगः 

स्छतिः ॥ 

सम्सिद्धः प्रभा धस््रा दिजास्यः शिवदशंनः। 
विश्वात्मा गौ; एथयपा वालबड्स्तिलो चनः 
गौतं सरखतौ विद्या भोणिनौ नन्दनो धरा। 

भोगवती च हदयं जानं जालन्धरो लवः 

लवेख्याने नर इति वा पाठः| गः ॥ 

घः खड्गो इर्वुरो षणौ षणटौ शर च्छ एरा- 
न्तकः । 

वायु; शिवोत्तमः सत्या किङ्किणी वोरनायकः॥ 
सरौचिन्ैरुणो मेधा कालरूपौ च दाम्भिकः । 

सम्बोद्रा च्वालश्टलं नन्टेशो हननं ध्वनिः। 
चेलाक्यविद्या संहता कामाख्यमनघामयः॥घः 
डः श््धो भरवश्चचो विन्टन्तंसः शिस्ुषिचः 
खुकरद्रो दत्तनखः खपरेरो विषयस्या 
कान्ति; ऋेताह्यो धीरो हिजाल्मा ज्वालिनौ 

वियत् । 

मन््रशक्तिञ्च मदनो वित्त चात्मनायकः॥ 
खुकनेत्रो महानन्दो दुद्रख्न्द्रमा यतिः । 
शिवयोषा नौलकण्ठः; कामेशी च म्यांशुकौ ॥ 

॥ड;॥ 
श्व; पुष्करो इलो वाणी चालमश्क्तिः स॒दश्ंनः। 
च्म्भसुखधरो भूत्वा मद्िषाचारसम्विनौ ॥ 
भूत्वास्थाने भौम इति च पाठः । 
ख्करूपो रुत्व: कूमश्चासुखा दौवं वालुकः। 
वामबाहर्मलमाया चतु सिस्वकरूपिखे ॥ 

द्यितच् हिनेच्रश्च लच्छौच्चितयलोचनः; । 

चन्दनं चन्द्रमा देवश्च तनो ठञश्चिको बुधः ॥ 
देवी केटसठेचछात्मा कौमार पूव्वफलगुनौ । 
च्यनङ्गमेखला वायुर्मे(दनी च लावती ॥ च; ॥ 
छष्डन्दनं सुषुखा च पुः पश्ुपतिच्टंति;। 
निम्भलं तरलं वद्धिभरलमाच्रा विलासिनौ ॥ 
खकभेच्रच्च ठषलौ हि श्रा वप्मकुपरः। 
गोकर्णा लाङ्गलौ वामकाममत्ता सदाशिवः ॥ 
माता निग्राचरः पादयु्िच्ततः शशथतिश्न्दकः ॥ 

॥ ङ; ॥ 
जः शवो वानरः गूलौ भोगदा विजया स्थिरा। 

ललदेवो जयो जेता धातकी सुसुखो विसु: ॥ 

जम्बोदरौ शति; शाखा सप्रभा कश्चैका घरा। 

दौषेबाह् खुचिद्टेसो गन्दौ तेजाः सुराधिपः । 
जवनो वेगितो वामो मानवाचचः सदाल्मकः। 

छृव्मारतेच्छरो वेगौ चामोदा मदविह्लः \जः॥ 

मो भङ्ारौ गुहो भच्कावायुः स्यः षडत्रतः। 
अजेशो द्राविणौ नाद् पाश्रौ जिह्वा जलं 

स्थितिः॥ 

विराजेन््रौ धनुस्त; कको मादव कुजः। 
दौषेबादवलो रूप्रमाकन्दितः सुचञ्चलः 
दुर्मखो नष्ट आहमा वान् विकटा कुचमखलः 
कलं सप्रिया वामा गहूलौमध्यपव्वकः 
द्चष्ासङ्इातश्च पायाला अञ्जन; खरः 

॥कः॥ 

१८३ 
हि 

वशः 

जकारो वोधनौ विश्वा कणडलौ मखदो वियत्। 
कौमारी नागविन्नानौ सथयाङ्कलनखरो वकः ॥ 
कण्डलौस्थाने कुण्डलो मखदस्थाने सुखद इति 

वा प्राठ;। 
सवेशचृणिंता बुद्धिः खर्गातमा षघैरध्वनिः। 
धर्मेकपादौ ससखौ विरजा चन्दनेश्वरौ ॥ 
बुदिस्थाने सिद्धिः स्गेस्थाने सगे इति वा 
पाठः।. 

गायनः पुष्यघन्वा च रागाल्मा च वरा- 
च्तिणौ ५; 

टद्ङ्ारः कपालौ च सोमवाः खेचरौ ध्वनिः 

सक्न्दो विनदा टष्वौ वैष्णवी वारणौ नवः ॥ 
सोमवा स्थाने सोमेश इति कचित् पाठः । 

दनत्ताङ्गकाहंचन्द्रश्च जरा भूतिः पुनभेवः। 
डदस्परतिधंनुशिचरा प्रमोदा विमला कटि;। 
-राजा गिरिमेडहाघनुर्नानाल्मा सुखो 

मरत् ॥टः;॥ 
ठ; शून्यो मञ्जरी बौजः पाणिनौ लाङ्गलौ 

चया । 
वनजो नन्दनो जिङा सुनञ्जघणकः सुषा 
वरत्तलः कुण्डलो वद्भिरन्डतं चन्द्रमखलः 

दत्तजान्रुभावश्च ईेवभच्छो इहनिः 

रकपादो विभूतिश्च ललाटं सन्धमिचचकः। 
इषत्नो नलिनौ विष्णो यामणौः 

~ श्शौ॥ठः॥ 
ड; ख्छति्द्ारुको नन्दिरूपियौ योजिनौ 

परियः । 

कौमारौ ग्रङ्रस्ताशस्तिवक्रो नदको ध्वनि; ॥ 
इुरूहो जटिलौ भौमा दिजिह; एथिवौ सतौ । 

कोरगिरि; चमा कान्तिर्नाभि; खातौ च. 
लोच्चमम् ॥ 

जटिलौख्थाने जटिल इति कान्तिख्थाने शन्ति 

रितिषवापाठः+डः॥ 

ठो एक्ना निगैवः पूर्व्यो यज्ञेशरादनदेच्छरः। 
अहंनारौशरस्तोयमीश्वरौ जिश्िखौ नवः ॥ 
यज्ञेशादनदेश्वर इयत यन्नेष्ो धनदेश्वर 
श्व्यपि पाठः| 

दचपादाङ्गुेषधं लं सिद्धिदण्डो विनायकः । 
प्रहाखा चिवेरा ऋ्ठिनिरगुो निधनो ध्वनिः ॥ 

प्रासा स्थाने प्रहासदतिवा पराठः। 
विक्नेशः पालिनौ वद्घधारिणौ करोडपुच्छकः । 
खलापुरं त्वगात्मा च विश्ाखा ग्रीम्भनो रति; ॥ 

तक्कश्थाने तक्च इति वा पाटः; ॥ ए: ॥ 

शो निर्गुणं रति्जञानं जम्भनः परचिवाषनः। 

जया शम्भो नरकलित् निष्कला योगिनौषिवः।॥ 

दिरुखं कोटबौ ओ्ओचरं सच्डद्विर्बोधनो मता । 
चिनेच्ो मानुषौ योमदच्च पादाङ्कुेर्मुखम् ॥ 
माघवः शद्िनौ वौरो नारायणश्च निगेयः 

सखस्थाने नखं इति वा पाठः; ॥ णः ॥ 

तः पूतना इरि; शुद्धिः शक्तौ शक्तिं टौ ध्वजा । 
वामस्फिक्वामकच्यौ च कामिनौ मध्य- 

कमेक; ॥ 

बः 

इरिस्थाने इवि; दति वा पाठः| 

चऋषापएौ तचतुख्तश्च कामिका ए्टपुच्छकः। 

रत्रकञ्च श्यामसुखौ वाराहौ मकरोए्रणा॥ 
ष््राषाएोतयडतुखखस्थाने अषान्तप्ान्तञ्चुदख 

इति रत्रकश्चस्थाने रत्नकख्ठ इति वा पाठः;। 
स॒गतोम्डेसखा बुदलानुश् करोडपच्छकः। 
गन्धो विश्वामरुच्छच्रश्चानुराधा च सौरकः। 
जुड्स्थाने ड इति सौरकस्थाने सैविक श्तिवा 
पाठः। 

जयन्ति पुलको भान्तिरनङ्गमदनातुरा॥ तः॥ 

यः स्थिरामी महायन्धि्न्थियादो मयागकः। 

श्लौ शिरसिनो दण भद्रकाली शिलोच्रयः॥ 
छष्छो ुद्धिव्िकम्मा च दकच्तनाग्राधिपोभ्मरः। 
बरदा भोगदा केशो वामलान् रसोएनलः ॥ 
छष्णो वुद्धिविकम्भा स्थाने शप्रो वद्भिनििकर्णा 
इतिवा पाठः। 

लोलौ नव्नयिनौ गुद्यः शरचन््रो विदारकः 
लोलौ इद्यादिख्याने लोलोच्जयिनौपूग द्यश्रर- 
चन्द्रदिवाकरौ ट्तिवापाठः। थः 
दोग्द्रौश्नो धातकिर्घाता दाता दलं कल्कम् 1 

दौनं ज्ञानख्चं दानष्ठ भक्तिराषहवनौ धरा ॥ 
दाता दलं ख्याने दानादनु दति वा पाठः। 

सषठन्ना योगिनौ सदयः कुलो वामगुल् फकः । 

काद्यायनौ शिवा दुमा लङ्कना नाचि 
कख्छके ॥ 

लङ्खनास्थाने सङ्खना कण्डकौस्थाने कण्टकौ 
इतिवा पाठेः 

स्वस्तिकः कुटिला रूपः छण श्योमा जितेन्द्रियः । 
धन्भद्धदामदेवच्च भमा वदहुसुच्ला ॥ 
घन्भेहतृस्थाने षमेछत् बुस्याने वह इति दा 
पादः) 

रितरा एरमन्नौ च दच्चपाणिच्तिरेखकः ॥द॥ 
धो धनार्थो रुचिः खण; शाश्वतो योगिनौ- 

श्रियः । 

मौनेश्यः श्रद्धिनौ तोयं नागेशो विश्वपावनौ ॥ 
धना्थेष्थामे धनाख्य इति वा पाठः । 
धिषणा धरया चिन्ता नचयुग्मं प्रियो मतिः; । 
पौतवाखा चिव च धाता धन्भक्नवङ्गमः॥ 

धरशाचिन्ताख्याने धरणौ त्वि्ा इति वा 
पाठ. । 
सन्द्र्शो मोहनो लष्ना वजतुखा धर धरा। 
वामपादाङ्लेष्धं लं च्येष्ठा सुरपुर भवः । 
स्परशात्मा दौषेजङ्खा च धनश्रो घनस्य: ।घः॥ 
नो गव्निनौ चमा सौरिनारुकौ विश्ठपावनौ। 
मेषश्च सविता नं दन्तुरो नारदोगञ्जनः। 
वारुणौस्धाने वरुणा इति वा पाटः 

उद्ंचामो दिरण्ख वामपादाङ्कणेम खम् । 
वेनतेयस्तुतिवेल्म तरणिवालिरागमः 

वामनो च्वालिनौ दौ निरीहः गतिखियत् । 

शब्दात्मा दौर्षघोा च इल्तिना पुरमेचकौ । 
गिरिनायकनीलौ च शिवो नादिमेशा- 

मति; भः 



> 

बशः 

पः पूरप्रियता तौच््णा लोहित; पचमो रमा! 
गुद्यकरत्ता निधिः शेषः कालराचिः सुवाहिता। 

लपन: पालनः पाला पद्मरेणनिरञ्चनः ॥ 

सावित्रौ पातिनौ पानं वौरतच्लो धनुदधेरः ॥ 

पालनस्थाने पाइन इति तत्स्थाने तन इति 
वा पादः । 

टच्तपाश्श सेनानौ मरीचिः पवनः शनिः 

उङौशरं जयन कुम्भोपलसं रेखा च मोहकः ४ 

कृम्भस्यामे कान्तः इति रेखास्याने रेषा इति 
चा पाठ.) 

श्दूला हितौयमिन्धाणौ लोकातच्तौ मन 
अत्मनः ॥ 

चअह्मनः स्थाने च्त्मक इतिवा पाठः| पः॥ 

फः सखौ दगिंणो धूम्रा वामपार््यो जनादंनः। 
जया पादः शिखा रौदौ केत्कारः शाखिन 

प्रिय; ॥ 

उमा विद्धङ्गमः कालकुलिनौप्रियपावकौ । 
प्रलथान्िनौंलपादोएच्तरः पशुपतिः श्श्ौ॥ 

फुत्कारो याभिनौ यक्ता पावनो मोहवह्वेनः। 
निष्फलवागदङ्ारः प्रयागो ामणौ; फलम् ॥ 
यक्ताश्याने भञ्छा इति प्रथागस्थाने प्रयाय 
इतिवा पाठः| फः॥ 

बो वनौ भूधरो मार्गो दधौ लोचनप्रियः। 
पचेताः कलसः पर्चो स्यलगकछः कपदिनौ ॥ 
वंशो भया मातु; शििखिवादहो युगन्धरः । 

सुखविन्दरब्बलौ घण्टा योडा चिलोचनप्रियः ॥ 

सखविन्दुष्थाने सुखविन्द्रिति वा पाठः। 
सेदिनौ तापिता भूमिः सुपनिन्द्रवकिपरियः 
सरभिर्मखविष्णञ्च संहारो वसुधाधिपः 
सपनिन्द्रस्याने पुगशन्विञ्चति वा पाटः 

ष्टौ पुरष्चपेटा च मोदको गगनं प्रति। 

पूर््वाघापएामध्यलिङ्गौ श्निः कुम्भदतौ यकौ ॥वः॥ 
भः ज्िन्ना मरो भौमो विश्वग्डत्तिनिश्रातवम् । 
दिरखो भूषणो खलं यज्ञखत्रस्य वाचकः ॥ 
निश्ातवस्धाने निश्चाभयं इति वा पाठः| 

नक्षचं मणा दौप्रिवेयो भूमिः पयो नभः। 
नाभिभद्रं भहावाुविम््िविताखडकः । 
वयःख्थाने भय इति विताखडकसख्याने विच्धनेक 

इतिवा पाठः| 

प्राणाल्मा तापिनौ वजा विश्वरूपो च चन्दरिका। 
भौमेन: सुधासेनः खो मायापुर इरः ॥ 

वजस्थाने रद्रा इति सुखस्याने उख इतिवा 

प्राठः, । भ; 

मः कालौ कितः कालो महाकालो महा- 
नतक; । 

वेकुण्डो वसुधा चन्द्रौ रविः पुरुषराजकः ॥ 
वसुधास्थाने बस्तुदाश्तिवा पाठः) 

कालभद्रो जया मेधा विश्वङा दौप्रसंज्कः; । 
जठर भरमानानं लच्छौमातोयवन्वनगौ ॥ 
टौप्रश्याने दौप्र इतिवा पाठः| 
विधिं शिवो महावौरः श्िपभा नेश्वरः । 

प्रमत्त; प्रियष्ड रुदः सखब्वाङ्गो वद्भिमणख्लम्॥ 

२८४ 

वशः 
भातङ्गमालिनी जिन्द; श्रवणाभरयो वियत् ॥ 
रथस्थाने मख इतिवा पाठः मः॥ 

योवाणौ वसुधा वायुविज्लतिः पुरुषोत्तमः । 
युगान्त; श्वसनः शोघ्रो घमा; प्राणिसेवकः॥ 
युगान्तस्याने युगाभ इतिवा पाठः| 

श्रद्धा भमो जटौ लोला वायुषैगौ यशस्छरौ। 
सङ्कुषेणः चपा वालो इदयं कपिला प्रभा 
अयो यापकास्त्यागो होमो यानं प्रमा 

सखम् । 
चट: सर्वेश्वरो धमश्चासुरा ससखेचरौ ॥ 
प्रमास्थाने प्रभाद्तिवा पाठः| 

त्वगात्मा मलयो माता हंसिने ग्टङ्िनायकः । 
तेनमः शोषको मौनो धनिष्टानङ्गवेदिनी ॥ 
त्वगाह्मास्थाने विगाह्मा इति तेनमस्थाने येम 

इतिवा पाठः। 

मेटः सोम्नः पक्तिनामा पापदा प्राणसं जकः ॥ 
मेष्टस्थाने सेट इतिवा पाठः;।यः;। 

रो रक्तः कोधिनी रेफः पावकखवोलसो मतः । 
प्रकाशा दर्शनो दौपो रतलष्णा परं बलौ ॥ 
ख्वोजसस्थाने न्तेजन इति रतलछष्यास्थाने रक्त- 

कषा इतिवा पाठः| 

खजङ्ग्ो मतिः ख्यो धात् रक्तः प्रकाश्रकः। 
द्यापको रेवतौ दासं कुच्यंशो वद्िमिखडलम् ॥ 

दासस्थाने दानमिति कुच्यंशस्थाने दाश 
इतिवा पाठः| 

उग्ररेखा स्थलदण्डो वेदकर्डपला पुरा । 
प्रकछति; सुगलो ब्रह्मश्॒न्द्ख् गायको धनम्॥ 

वैदकश्डपलास्थाने वेद्कश्चपला इति वा पाठः। 

ओकण्ड उश्रा इदयं सुखौ चिपुरस॒न्दरौ। 
सविन्दर्योनिजो ज्वाला ओप्रलो विश्वतोसखौ ॥ 
शरोप्रोलस्थाने ओरीश्ोण इति वा पाठः । रः । 
लञखन्द्र; पूतना एष्वौ माघवः शक्रवाच्चक; । 
वलानुज; पिणाकौशो ापको मांससं चक; ॥ 

माधवस्थाने माधवौ इति वा पाठः । 

खड्गौ नादोष्टतं देवौ लवथं वारुणौ पतिः । 
शिखा वाणौ क्रिया माता भामिगौ कामिनौ 

प्रिया ॥ 

ग्टतस्थाने चटड़मिति लवयस्याने मरणमिति वा 

पाठः 

च्वालिनौ वैगिनौ नादः प्रदा; शोषणो इरिः। 

विष्साममन्तौ बलौ चेतो मेरभिरिः कला रसः 
मन््रस्याने मन्द्र इति कलाख्यानै कणाद्तिवा 
पाठः । लः । 

बो वालो वारुणौ च्या वरुणो मेदसं जकः । 
खड् गौशो ज्वालिनौ वङ्कः कलसध्वनिवाचचकः ॥ 

वज्ख्याने रङ्कु इति कलसध्वमिश्याजे कलसंरवि 
इति वा पाठः) 

उत्कवारौग्रस्तु ना वौतो व्या स्थिक् सागरः; . 

शुचिः। 
चिघातुः श्रङ्करः अष्टो विशेषो वमखाद्नम् ॥वः॥ 
शः सश्च कामरूपौ कामरूपो मश्ामतिः । 
सौस्नामा कुमारोएखि ग्रीकण्छो ठषकेतनः ॥ 

भ 

वणः 

उषघ्रः गरयनं श्रान्ता सभगा विस्फलिङ्गिनौ । 
ख्दयुदेवो महालवच्मरौमेदेन््रः कुलक लिनौ ॥ 
वासो वियद्क्रं हदनङ्गाङकुशः खलः। 
वामोरु! परख री कात्मा कान्तिः कल्याण्वाचकः। 

ंसञ्ाने हिंसा इति वा पाठः। शः ॥ 
षः लो वासदेवश्च पौना प्रज्ञा विनायकः । 
परमेष्टौ वामवः ओओ्ठो गभ॑ वि मोचनः ॥ 
पौतास्थाने प्रीता इति प्रज्ञास्थाने हा इति 

वा पाठ; । 
लम्बोदरो यमौजेशः कामधुक् कामधूमकः । 
स॒भ्रीरुश्मा ठषो लव्ना मरु्च्यः प्रिय; शिवः। 

कामघमकस्थाने कालधमक इतिवा पाठः 

खखात्मा लटठरः कोषो मत्ता वच्चोविदारिणी। 
कलकयठो मध्यभिन्ना बुद्भाल्मा मलपूः शिवः।॥षः॥ 
सो हंसः सयश्रा विष्ण्॒टेषौशखन्द्रसं ञ्जकः । 
जगङ्धौजं शक्तिनामा मोहं वेशवतौ शयुः ॥ 

सयशास्थाने सुजन इति मोहस्थाने सोणहं इति 
वा पाठः। 
प्रकतिरौश्वरः गुहो प्रभा चेता कुलोच्नुलः। 
दत्तपादो चतं ब्राक्ली परमाल्मा परोग्चरः ॥ 

सरूपा च गुे्ो गौः कलकण्ठो ठकोदरौ । 
प्राणदाश्च पुरादेवौ लच्छी; सोमो दिरण्यपुः ॥ 
र्गो तारिणि सनको हावच्नोवो ्निमंनोहरः । 
दुर्गो त्तारिणिस्थाने दुर्गोत्तारिणौ इति षन्को- 
त्स्थाने सन्मोहा दति मनोहरस्ाने मनोयव 
इतिवा पाठः । स;1 
षः शिवो गगनं हंसो नागलोकोएन्विका- ` 

पतिः | 

नकुलौश्रो जगत्प्राणः प्राणेशः कपिला मलः ॥ 

मलस्थाने मत इति वा पाठः 

परमाल्माल्मलो जौवो यवाकः शान्तिदोएङ्गनः । 

ब्डगो भयो रुखाखाशः क्ुटज्गूपविरावणः॥ 
यवाकस्थाने वराक इति चअङ्भनस्थाने अङ्गुल 
इति क्रुटक्रुपविराबणस्थाने क्रुटकोपरिवारख 
इतिवा पाठः 

कषच्योमेविहरः शम्भुः प्राणश्रङ्किलेलाटजः 
स्वकोपवारणः शूलो चतन्धं पादपूरणः 
सविरस्थाने इरिहर शति खकोपश्याने 
खकोपद्तिवा पाठः| 

महालच्छौ; परं गादौ मेघनादो इरि मतः । 
चिन्ददुगां पिया देवौ मेषश्यामेश्वरः पुमान् ॥ 
द्तपादः सदाश्रम्भुः श्रालोटः सोममखलम्+इः 
ड; एष्वौ विमला मोषोगनन्तो इच्यवडहा खिता 

आपन शिवदा केतुजगल्छारतरं ठः ॥ 
म्लौन्डेडानौ च वदाथः सारो नारायणः खयम्। 
जठरो नकुलिः पौता धिवैशोएनङ्गमालिनौ ॥ब्ः+ 

चतः कोपस्तु्बकः कालो रूः; सं वक्तेकः परः । 
बृखिं्ो षिदता माया महातेजा अगान्तकः ॥ 
स्ुग्बकस्ाने स्तुुक इति रूचस्याने यच्छमिति 
परस्थाने प्रय इति वा पाठः। 

परराह्मा क्रोधसं कारौ वलान्तो मेरुवा चकः 
समाङ्ग; सागरः काम; संयोगान्यच्िपूरक; ॥ 



वशतू 
वलान्तस्थाने नलान्त इति सबवाङ्गष्थाने सवाग 

इतिवा पाठः) 

चेचपालो मद्ात्तोभो माढकान्तानलक्षयः । 

सुखं कथ्यवद्ानन्ता कालजिह्ा गरेश्रः। 

कायापुचञ्च संघातो मलयः गरीलंलाटकः॥"त्तः॥ 

इति नन्दनभट्काचायविरत्ितं वर्णाभिधानं 
समाप्तम् ॥ 

शेकं, क्तौ, ( बशंयतौति। वर्णं + रल । ) इरि- 
तालम् । इति रन्रमाला ॥ गातानुलेपनयोभ्य 

पिष्टं वा सुगन्धिद्रद्यम् | इत्यमर; ॥ चन्द 

नम्) इति शन्दर नावल ॥ 

वशंकः, पु, ज्ञी, (वणे + खार्थे संज्ञायां वा कन्!) 
विलेपनम् । चन्दनम् । इति मेदिनौ। कै, 

१५२ ॥ ( यथा, महाभारते । १३।१११।१०७। 

“वशेकोर्टौस्तथा गन्धांखोरयित्वेह मानवः । 

कद्धन्दरित्वमाभ्रोति राजन् ! लोभपरायणः॥”) 
` वणकः, प, स्तत, (वण्यते रज्यतेग्नेनेति । वशे + 

चम् । स्वाथे कन् ।) दिङ्लहरितालकाषचनौलौ- 

कादिः। इद्यमरभरतौ ॥ ( वथा, आध्याखप्त- 
लाम् । १८६. । 

^ कस्तां निन्दति लुभ्यति क; खरफलकस्य वगेकं 
स॒ग्धः। 

को भवतिरत्रकण्टकमन्टते कस्यारुचिरुदेति॥”) 
व्रथेकः, पु, ( वण॑यति नृ्यादौन् विस्तारयतौति । 

वशे + खल् । } चारणः । इति मेदिनौ । के, 
५२। मखलम् । इति शन्दरन्रावलौ ॥ 

वणेकविः, पु, कुषेरपुच्;ः। दरति चिक्राख- 
प्रोष; ॥ 

बशेक्रूपिका, सी. ( वर्णानां कूपिकेव । ) मद्या 
घारः। यथा,- 
^म्रसौघानौ मलिमणिेलाग्ुवे येक्ूपिका ॥” 

इति चिकाण्डगोषः ॥ 

बशेचारकः, चि, ( वर्णान् नौोलादौन् चारग्रति 
वरि्तारयतौवि। चर + णिच् + खल् ।) चिच- 
करारः। इति ण्रब्द्रमाला॥ 

वयेच्येडः, यु. ( वरेषु चतुरौ मध्य च्यः प्रथमोत्- 
पत्नात् गुणोतछश्ल्वाच्च।) ब्राक्मणः। इति 

चिकाखश्रोषः ॥ 
वशंच्छेष्ः, चि, ( वरेन च्योतिषोक्तपारिभाषिक- 
वंन च्येष्धः अष्टः) स्ववर्ापेचोत्तमवसं; | 
मारिभाषिक्टौनवगोकशैकपारिभाषिकवये- 
ष्टहकन्धावि वाह निषेधो यथः, 

^मौनककंटटद्धिकविप्राः 

सिं हतुखूधनु; चच्िय उक्तः । 
कुम्भनरहइयमेषविशः स्य 

म्भकरषषस्ती कयतावरनातिः ॥ 

वथेच्येडा चरखा नारौ वयेद्ौनञ्च यः पुमान् । 
सयोन्निवाद्े चटलयुः स्यात् षरलासान्रा्न 

संश्रयः ॥* 
इति ज्योतिस्त्वं वणेजोटनम् ॥ 

वशेतूलिः, श्रौ, ( वर्णानां तूलिरिद्र।) वेखनौ । 
दति श्रन्दटनाव्लो॥ 

२९७ 8 (¢ 

वर्शतूलिका, स्तौ. ( वर्णानां तूलिकेव । ) वेखनौ 

वंतूलौ, सौ, (वर्णानां तूलौव ।) लेखनी । इति 

वशेदं, ज्ञौ, ( वे ददातीति दा +“^च्ालो- 

वणेदाजौ, सौ, ( वग ददातीति, दा+ढच+ 

वणेदटूतः, पु, (दर्णा रुव दूता यत्न!) लिपिः। 

वणंधम्भः, पू,क्ौ, (वर्णानां ब्राक्धणादौनां धम्म; |) 

भ्रट 
£ 

बश 

इति हारावलौ । २६२ ॥ 

चिकाखशोषः॥ 

पुसं क; ।५३।२।३। दति कः।) कालौ- 
यकम् । इति जटाधरः ॥ वशंदातरि, चि॥ 

डप्) ) रिदा इति राजनिषं्टः ॥ वणे- 
दातरि, चि॥ 

तत्प्रथायः। लेखः २ वाचिक्रहारकः३ खस्ि- 

सुखः; ४। इति चिकाखडशेषः ॥ 

न्राक्चयचच्चियतेश्यगूदाणं करें कमे । तद् 
यथा, - 
“यजनं याजनं दानं त्राक्मणस्य प्रतिग्रहः । 

च्यध्यापनं चाध्ययनं षट्कम्भाखि हिनोत्तमाः॥ 
दानमध्ययनं यज्ञो धम्म चच्चिथत्रे्ययोः । 
दशो यं च तयस्य र पिवभ्यस्य शस्यते ॥ 
ुख्धेव हदिजातौनां द्राणां वशंखाधनम्। 

कारकम्भ तथाजौवः पाकयश्चोपि धम्भतः ॥ 

च्म! दमो दया दानमलोभस्त्याग खव च । 

चऋाव्वं चानया च तौर्थागुखरणं तथा॥ 
सद्यं सन्तोष आस्तिक्यं अद्धा केन्ियनियद; । 
देव्रताभ्यशचैनं पूजा ब्रा्ञणानां विश्नेषतः + 
च्प्िसा प्रियवादिल्वमपेशरन्धमकस्कता। 
समासिकमिमं धम्ते चातु ने ःत्रतोन्सनिः ॥ 
प्राजापद्यं ब्राहणानां खतं स्थानं क्रिया- 

वताम् । 
खयानसे गं च चियाकां सं सानेष्वपलायिनाम् ॥ 
शेश्चानगां मारतं खानं खधम्भमगु वकैताम् । 
गान्बनवे शूद्रजातीनां परिचारे तु वक्तैताम् ॥* 

द्रति कौन ९ अध्यायः ॥9॥ 
ऋअप्रिच। 

माक्रख्धेय उवाच । 
^कारौतस्तादुवाचाच तैरेवं चोदितो सभि; । 
श्दश्वशु सनयः खनं धनमान व्र्यामि शा- 

तात् ६ 

वशानामाश्रमाणाश्च मोगशास्तश्च सत्तमाः । 
व्रजक्नात्वा सुमच्नो निदं सुच्यते रच्लवन्धनात् ॥ 

त्राण जाकषओेनेव उत्पन्नो ब्राह्मणः छतः । 
तस्य धम्म प्रवच्यामि तं योग्यं देशमेव च ॥ 
शष्यसारो न्टगो यन्न खभावानु प्रवर्तेते ! 
तस्िन् दे व्रसन् घम्म कुरते ब्राक्षणोत्तमः ॥ 

अध्यापनं च्राध्ययनं यजनं याजनं नथा । 

दानं पलियद्द्ेव कम्भषद् कमिष्ो्यते ॥ 
चऋध्यापनच्च चिविघं धम्भायं चाल्मकारणम्। 
शुश्रषाकारण््येति चिविधं परिकौितम् ॥ 
नेषामन्यतमो वापि दश्यते यन्न मागवे। 
सच विद्याम दातथा पुरुषै इतेषिगा ॥ 
योग्ानभ्यापयेद्छिश्यान् यश्जागपि चब्रोज्धेत। 

£ 

वरध 

विदितान् प्रतियहानिच्छेदट्रुह घम्म प्रसिद्धये ॥ 
वेदमेवाभ्यसेन्नियं शुचौ देशने खमाष्ितः। 
यजेदटूयज्नं यथागश्रक्या दद्याहित्तानुसारतः॥ 

नियं मै मित्तिकं धमो कमम कुगात् प्रयतः 
गुरभुश्रुषगवेव यथान्यायमतन्दरितः ॥ 

सायं प्रातरुपासौत विधिनानिं दिनोत्तमः । 

छतच्लागः; प्रकुन्वींत पश्वदेवं दिने दिने । 
अतियिष्वागतं भका पूजयेच्छक्तितो एहौ । 
अन्धानप्यागतान् विप्रान् पूनयेदषिरोघतः ॥ 

स्वदारनिरतो निं परदारवषिवष्निंतः। 
सत्यवादौ जितक्रोधः सखधम्भनिरतो भषेत् ॥ 

अकन्भणि च संप्राप प्रमादे मैव रोचयेत्, 

प्रियां हितां वदेदाचं परलोकाविरोधिनौम् 

रुष धम्भः ससुदिष्टो ब्राक्षणस्य समाखलतः। 
घम्भमेवन्तु यः कुणात् स याति ब्रह्मणः पदम् 

इारौत उवाच । 

चचचादौनां प्रवच्यामि यथावदनुपून्नध्रः। 
येनयेन प्रवैन्ते विधिना श्च च्चियादयः1 

राजा च शचियद्येव प्रजा धर्मेण पालयेत् । 
कुथाष्ष्ययनं सम्यक् युगयुक्तो यथाविधि । 

दयादानं हिजायेभ्यो घम्मैबुहिरखमन्वितः 
देवन्राञ्चणमक्तख पिदकापरस्तथा॥ 
रमण वे जयाकाङ्कौ अधम्भस्य विवजेयेत् । 
उत्तमां गतिमाप्नोति क्षियो दयोवमा चरम् \५॥ 

गोरक्तं छथिवाणिच्यं कुष्याङेश्यो यथाविधि । 
ङानं धम्पर वथाश्रक्या हिजमगुख्षयणं तथ।॥ 
लोभदम्भविनिम्न्रक्तः सत्धवागनद्धयकः। 
खटार्निरतो दान्तः परदारविवव्नितः॥ 

धमे विभ्रान् खमभ्यच्च यज्ञकाले तयातच्ितः। 
च्यप्रमत्तः खधर्मेषु वत्ते देहपातनात् ॥ 
यन्ञाध्ययनदानानि कुथ्यान्निद्यमतन्व्ितः। 

पिटकाच्च तत्काले नारसिंहाश्ैनं तथा ॥ 
रतङ्ेष्यस्य कर्मोक्तं खधम्भमयु तितः । 
सृतदासेद्यमानस्तु सक्तः स्यात्तत खं शयः ॥४॥ 

बेस्ड सुया क्ञथात् गूहः प्रयतरतः। 
दासवत् ब्राक्चणानागतु वि्रोषैण समात्तरेत् ४ 

अयाचितः प्रदाता खात् कविं उत्तायेमाश्रवेत् । ` 
प्राकयश्चविध्वानेन यचेहेदानतन्ितः; ॥ 
अूद्राशां मासिक्रं काम्ये वपनं न्धायवभभिमाम्। 
भ्रारयं जोखंवस्त्रस्य विप्रखोच्छिरभोगगम् + 
दारेषु रलिश्वेव परदार विषष्णितः । 
पुराणश्रवणं विप्रान्नारसिंइस्य पूजनम् ॥ 
तथा विष्रनमश्कारस्तया सत्रं दिने दिने, 
सद्यं सम्भाषखं सेव रागङेमपिवस्णेनम् ॥ 
व्यं कुन्ेस्तथा भूष मनोवाक्कायकम्भेभिः । 
शयानम चमवाप्नोति व्यक्तपापः प्रपुर्यछ्चत् ॥” 

इति नारसिंहे ५९।५४ अध्यायौ ॥ # ॥ 
खन्यश्च । 

मदालखोषाच । 
“दानमध्ययनं यश्चो बाक्षस्य चिधोरितः । 
धर्मों नान्यच्तुर्योएस्ति धमेखास्यायदं विभा ॥ 
्ाजमाध्ययने यश्चस्तथा एच प्रतिमः ' 



वरध 
सतत् सभ्यक् समाख्यातं चितयं चास्य 

जोविका॥ 

दानमध्ययनं यज्ञः च चियस्याप्ययं चिधा। 

धम्म; प्रोक्तः चितिर च्चा शस्त्राजौवञ्च जौविका॥ 
दानमध्ययनं यज्ञो वैश्यस्यापि च्रिपरैव सः। 

बाणिज्यं प्राशुपाल्यश् छधिद्धेवास्य जोविका ॥ 
दानं यज्ञोगर्य शुञ्षा हिजालौनां चिधा मया। 

खाख्यातः खूदधरम्मोप्पि जौविका कारकम्भला॥ 

तददविलातिशुख्मषा पोषणं क्रयविक्रये । 
वणधम्भाच्तिमे प्रोक्ताः खयतामाश्रमाख्रयः 

इति माकं्डपपूराणे मदालसानुश्ासमाध्यायः॥ 

अपरश्च । 
^ब्राद्धणा ब्रह्मयोगिस्था ये खकम्मेरयवस्थित।ः। 

ते सम्यगुपजोवेयुः षट् कम्भाणि यथाक्रमम् ५ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तया। 

दानं प्रतिय षट् कम्म! शयय्रजन्धनः 
वखान्तु कम्भणामस्य चोणि कम्भायि जोविका। 
याजनाध्यापने चेव विशु्धाच प्रतिष्रहः ॥ 
चयो धम्मा निवर्भन्ते ब्राह्मणात् च्षचियं प्रति। 
अध्यापनं याजन टतौयख् प्रतिगरः; ॥ 
वेश्यं प्रति तयेप्रेते निवत्तरन्निति खयति; । 
नतौ प्रति हि तान् धान् मरा प्रजा- 

पतिः ॥ 

श्य स्त्ास्त्भ्टच्वं च चस्य वयिक्पनुकछषि विशः । 
च्ाजोवनाथ धम्भस्तु दादमध्ययनं यजि; ॥ 
बेर्भ्यासो ब्राञ्चणस्य तच्तचिवस्य च रच्तणम् । 
वाने कर्ममेव प्यस्य विशिष्टानि खकम्मेसु ॥ 
च्यजोवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्न कम्मणा। 
जीवेत् चच्चियधर््मय स द्यस्य प्र्यनन्तर; ॥ 
उभाग्यामप्यनौवस्तु कथं स्यादिति चेद्धवेत् । 

छषिगोरत्तमाष्याय जौवेरे श्यस्य जो विकाम् ॥ 
कैष्यदत्तयापि जीवंस्तु ्रा्चणः च च्ियोभ्पिवा। 
हिंसाप्रायां पराधौनां छषिं यत्रेन वजेयेत् ॥ ` 
छषिं साध्विति मन्यन्ते सा उत्ति; खदिगद्धिता। 
भूमिं भूमिश्रयांचेव दन्ति काष्टमयोसुखम् ॥ 
दन्तु ठत्तिरेकल्यात् यजतो धम्भने पुम् । 
विदट्पख्यसमुह्वतोह्खारं विक्रयं वित्तवद्कनम् ॥ 

सानसानपोदेतलछतान्नखख तिलः; खद्ध । 

अश्मनो लबश्चेव पशवोये च मानुषाः 
सश्च तान्तवं रक्तं शाणत्तौमाविक्षानि च। 
चपि चैत् स्युररक्तानि एलगले तथौवधौोः ॥ 
अपः श्रं विषं मांसंसोमं गन्धांश्च षश: । 

तोर चौदरं दधि तं तेलं मधु गुड़ं कुश्चान् । 
शारण्य पश्रन् सवान् दंद्धियश्च वयांसि त्। 

मदं नौलोच्च लाच्ताख सनांकशफास्तथा ॥ 
कामसत्पाद्य छष्यान्तु खयमेव छषौ वलः । 

विक्रौणौत तिलान् गुद्धान् धभ्मा[धेमचिर- 
स्थितान् ॥ 

भोजनाभ्यञ्ननाद् दानादृयद्न्यत् कुरुते तिक्ते; । 
छमिभरूतः आविषटायां पिभिः; सह मव्लति ॥ 

षदा; प्रतति मांसेन लाच्तया सवेन च । 
बाद मूद्रौभवति ब्राक्षण; चौरविक्रयात् ॥ 

८&ई 
#ै 

वण 

श्तरेषान्तु परयानां विक्रयारिदह कामतः। 

ब्राद्धण; सप्रराचेण ब्रिश्यभावं नियच्छति ॥ 
रखा रसेनिमातवया न त्वेव लवणं रसेः । 
छतान्नरश्वाकछ्लतान्नेन तिला भध्यान्धेन तल्मा; ॥ 

जोधेदेतेन राजन्य; सर्नेणाप्यनयङ्गतः । 
न तेव ज्यायसीं टत्तिमभिमन्येत कड्टिचित् ॥ 
यो लोभादधमो जाया जौवैदुन्छ्कम्मेभिः। 
लं राना निदनं छत्वा च्तिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ 
वरं श्वधम्मों विगुणो न पारक्यः खनुषिसः। 
परधर्ण जोवन् हि सद्य; पतति जातितः; ॥ 
वैग्योम्लौवन् ख्वधर्म्मेर मूदरत्तयापि वैयेत्। 
चअनाचरद्रकाय्धाणि निवत्तत च शक्तिमान् ॥ 
अशक्रवंस सुश्रषां मद्रः कर्त" दिजब्मनाम्। 
पचद्ाराद्यं प्राप्नो नौवेत कारकम्मभिः 

वकम्भभिः प्रचरितः श्मष्यन्तं हिनातयः 
तानि कारुककम्माणि शिल्पानि विविधानिच ॥ 

वश्यटत्तिमनातिष्ठन् ब्रा्चणः ख पथ स्थित; 
अटत्तिक थितः सोदन्िमं धम्मे समाचरेत् १ 
सवेत प्रतिरज्ञोयादूत्राह्धणस्वनयङ्गतः। 

पवित्रं इुष्यतौदेतत् धम्मतो नोपप्रदते ॥ 
नाध्यापनादूयाजनादा गद्दिताद्धा प्रतियत् । 
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ 
जौविताद्ययमापन्नो योःब्रमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पङ्कन नस पापेन लिप्यते ॥ 

अजोगतत; सुतं उन्तुसुपाखपंदूबुधचितः। 
न चालिप्यत पापेन चुत््रतौकारमाचरन् ॥ 
श्वमांसभिचछत्राततोभ त धम्ाधम्तेविचच्चयः । 
प्राणानां परिरक्ताये वामदेवो न लिप्रवान् ॥ 
भरदाजः त्ुधार्स्तु सपुत्चतो विजने वभे । 
बह्कौर्गा; प्रतिजया उधोक्लच्छो महातपाः ॥ 
धाने चात्तमभ्यागादहिश्वामिच्ः खजाघनोम् | 
चचख्डालदस्ताद्ादाय घम्माघनम्भविचच्तणः ॥ 
प्रतिमहादूयाजनाडा तचे बाध्ापनादपि । 
प्रतिग्रहः प्रद्यवरः प्ेद्य विप्रस्य गदितः ५ 
याजनाध्यापने निदयं क्रियेते सं स्कताल्मनाम् । 

परतिगदस्तु क्रियते खूद्रादप्यन्त्यजम्मनः॥ 

जपद्ोमेरपेखनो याजनाध्यापतरैः छतम् । 
प्रतियदनिमितच्तन्तु यागेन तपसेव च ॥ 
ग्िलोज्छमप्याददौत विप्रो जौवन् यतस्ततः । 
प्रतियदा्छलः अयां स्त तोभञ्डः प्रशस्ति ॥ 
सोदङ्धिः कुप्यमिच्छह्धिधंनं वा एथिवोपतिः । 
याच्यः स्यात् स्लातकंचिप्रेरदित्खस््यागमङ्ेति ॥ 
ज्लतश्च लतात् चेतराङ्गौरजौविकमेव चच । 
हिरण्यं धान्यमन्नञ् पूर्वे पूम्भमदोषवत् ॥ 
खप्रवित्तागमा धन्ना दायो लाभः क्रयो जयः 
प्रयोगः कम्मेयोग च सत्प्रति खव च ॥ 
विदा शिल्पं शति; सेवा गोरक्षं विपणिः 

छषि;। 

तिभक्चं कुसोदष्ध दश जौवनद्ेतवः 

बा्षण; चचियो वापि इद्धं जेव प्रयोजयेत् । 
कामन्तु खलु धर्म्मा दद्यात् पापीयसेएख्पि- 

काम्।॥ 

बणनी 
चतुधंमाददानोभ्पि च चियो भागमापदि । 
प्रजा रत्तन् परं शक्रा किल्विधात् प्रतिमुच्यति॥ 

स्व धर्मों विजयस्तस्य नावे स्यात् पराइसुखः। 
ष्यस्त्रग मैग्यानत्तितवा धरम्मपमादहारयेद्लिम् ॥ 
धान्यण्टम विधां शुल्क विशं काषापणा- 

वरम् । 
कर्म्मोपकरणाः गूदा; कारवः शिल्िनस्तथा ॥ 

शूद्रस्तु ठत्तिमाकाङ्खन् चत्तमाराधयेदटूयदि। 
धनिनं वाप्यपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजोवि्चेत् ॥ 
ख्ग!यसुभयाथ वा विप्रानाराधयेत्त सः। 

जातव्राक्षणश्रन्दस्य सा द्यस्य क्तल्यता॥ 
विप्रसेदरेव मूढस्य विशिष्टं कम्नं कौनैयते। 
यदतोप्न्यद्िकुरुते तड वद्यस्य निष्फलम् ॥ 

प्रकर्ष! तस्य तेवृ ति; खङटुम्बाद् यधा दंतः । 
र क्ति्चावेच्य दाच्च ग्टत्यानाख प्रियम् ॥ 

उच्छिष्टमन्नं दातं जौ्णानि वसनानि च । 
पुलाकादधेव धान्धानां जौणद्धेव परिच्छदाः 1 
न भद्रे पातकं किश्वित् न च संस्कारमदति। 
नास्याधिकारो घर््मंएल्ति न धम्मत् प्रतिरेध- 

नम् ॥ 
धर्म्मं वस्तु धम्भन्चा; सतां उ त्तिमनुिताः । 
मष्तउव्नं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राश्ुवन्ति च ॥ 

यथा तथाहि सटूटरत्तमातिष्टययनदधवयकः। 

तथा तथेमष्ातुच्च लोकं प्रा्रोद्यनिन्दितः ॥ 
्क्तनापिद्ि मूदेण न कार्यों धनस्य: 
श्रो शि घनमासाद्य ब्राह्णानव वाघते ॥ 

रखते चतुणें वर्णानामापड़म्म; प्रको(निता; 
यान् सम्यगनुतिषन्तो ब्रनन्ति परमां गतिम् ॥ 

खष धम्म विधि; छत्ख्चातुव्यणंस्य कोत्तितः। 
अत; पर प्रवच्यामि प्रायश्ित्तविधिं शुभम् ५“ 
दति मानवै धम्मेश्चास्ते श्गुप्रोक्तायां षहि- 
तायां दशमोऽध्यायः; ॥#।॥ अन्धत् वशेशन्द 
उष्यम् ॥ 

वशेन, कगे, ( वशं सुतो विस्तारे रञ्जनादौ + 
च्धट् । ) स्तवनम् । ( यथा, भागवते) ६९। 
8 । ३० । 

५इत्यं निशम्य दमघोषसुतः षवपौटा- 
इव्याय छवागुणवन जातमन्युः । 
उत्च्चिप्य बाङ्मिदमादइ सदस्यमवों 

खंश्नावयन् भगवते परुषाख्यभौतः ॥” ) 

विस्तरणम् । शक्ञादिवणेयोजनम् । दौपनम्। 
इति वधातोभवैम्नट् प्र्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

वथेना, स्रौ, ( वयं + चिच् +युच् । टाप्) 
शुणकथनम्। तत्पायः। इड़ाश् स्तवः र 
स्लोच्रम् 8 स्तुतिः५ बुति; ६ आषा ७9 
प्रशंसा = अधेवाद; ६) इति देमचन््;ः। २। 
१९६३ ॥ (यथा, कथासखरितृखागररे। ३२ । 

९६६ । 
^“विदग्धाचअपि बगयन्ते विटवरनया स्ियः॥*) 

वणनौयं, नि, ( वशे+कम्भणि अनौयर् । ) 
वर्येम् । वणिंतद्यम् । ( यथा, साद्िव्यदपेये 
६ परिच्छेदे । 



€ 
वणमा 

“वणंनोया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा यमौ 
इद ॥”) 

वर्या; पदार्था वथा,-- 
५अद वण्थानि कथयन्ते तानि यानि कवौ- 

श्वर । 
मदाकायप्रश्तिषु प्रबन्धेषु ववन्धिरे ॥ 

राजा राजबधपुरोह्दितकुमारामाव्यसेवाधिषाः 

देशयामपुरौससोग्डिसरिद्द्यानाद्रयरण्या- 

शमाः 
मन्तो टूतरगप्रयाणन्टरयाश्वेभवत्विनेन्द्दया 
बौदारो विरहः खयंवरसुरा पुव्याम्बखेला 

रतम् ॥ 

शति कविकल्यलतायाम् २ स्तवे ३ कुसु- 

मम् \ ( स्तवा; । व्णंधात्धदशंनात् । यया, 
भागवते! ३। २२।३७। 

खुतत्ते आदिराजस्य मनोख्चरितमदुलम् । 
वणितं बणे नयस्य तदप्योदयं इट ॥* ) 

वणेपाच्रं, क्तौ, ( वणस्य पाचम्।) च्िज्नकारत्य 
नील्यादिरागस्याघार; । यथा,- 

“मल्लिका वणपाज्रं स्यात् तूलिका लेष्य- 
कूचिका ॥* 

ति शब्दमाला ॥ 

बणेपुष्यकः, पु, ( वशेवन्ति नानावर्णानि पुष्पाणि 
यस्य । कप् ।) राजतरुणौपएष्यवृच्चः। ईति 
राजनिषेटः ॥ 

वशेपुष्यौ, सी, ( वसेवन्ति प्रष्याणि यस्याः । 
ङौष्। ) उद्काणखौपुष्यटचः। इति राज- 
निधेणटः ॥ 

बणेप्रसादनं, ज्ञौ, ( वस्य प्रसादनं यसातृ । ) 
्यगुद | इति राजनिषेएटः ॥ 

वणेमाता, खौ, ( वथेस्य मातैव ककाराद्यचर- 
परष्त्वात् । ) लेखनो । इति हारावलौ ॥ 

वशेमादका, सौ, ( वणानां वशंम!लागां माढ- 
केव । ) सरस्वती । इति श्न्दरब्रावलौ ॥ 

वशमाला, स्तौ, जातिमाला। (वर्णानां माला 
सहः ¦ ) अत्तरप्रणौ । तत्र संस्कतदण;५० 

चपमालायाम् ५१। इङ्गरेजौयवर्णा; २६। 
फरासौयाः २२। श्डिव्रू अर्थात् रह 
दीया; २२ । द्वौयाः २८। पारसौवाः ३१। 
तुरस्कौया; ३९। र्रौयाः ४१ । चिक अर्थात् 
श्य॒नानौयाः २६ । लाटिन्देश्ौयाः २२। उत्त 
अथात् ओलन्दाजौयाः२६ । स्यान्दे ग्रौयाः२७। 
इटालिरेशौयाः २०) तातारौयाः 
जह्मदेश्रौयाः १६ । चौोनदेग्रौयवर्णाः न्दा 
हका; तच्छन्दसंस्याः ८०००० ॥ #॥ यका- 
गादिच्कारान्तवगरूपकपश्चाश्रव्जपमाला । 
यथा, सनत॒कुमारसंहितायाम् । 

^क्रमोत्क्रमगतैर्माला माका; चैर; । 
विन्देः साष्टवगीरन्तय जनक ॥” 
अदिक्घचुटतुएयु ्वोण्टौ वर्गा; प्रकौ- 
ननिताः। अकारादिवर्णान् सविन्द्न् प्रयेकं 

छत्व शतं संजप्य अकारादौनां कवर्गा 

२०२. । | 

| 

२८9 

वस 
दीनाष्च वणणं चअन्तिमवणे सानु्वार 
छत्वा पूञ्चसुचाग् मन्जपः; काथः;। अनेन 

प्रकारेणाष्टोत्तरश्रतसंस्यो जपौ भवति । अन्त 
येजनमिद्युपलच्तणम् । 
५“सविन्द्' वणमुचाथ पञ्चान्मन्तं जपैत् सुघीः। 
चअकाराटिक्तकारान्तं विन्दुयुक्तं विभाव्य च ॥ 

वंमाला समाख्याता अनुलोमपिलोभिका। 
तकारं मेरुमेवा्र तच मन्व जपेत्रह्धि ॥”” 

इति मारदौयवचनात् 
प्रकारान्तरं विशुद्धेश्वरे। 
५+अनुलोमविलोमेन वर्गाटकविभेदतः। 
मन्तेयान्तरितान् वर्थान् वर्येगान्तरितान् 

मनन् ॥ 
कुाद्वणम्यौं मालां सञ्तन्तप्रकाशिनौम् । 
वरमा मेरुरू्पं लङ्कनं नेव कारयेत् ॥ 

इति तन्त्रसार ॥ 

चपि । 

“चऋनुलोमविलोमेन कठप्रया वशेमालया । 
चऋअदिलन्तलादि आन्तक्रमेण परमेश्वरि ! 1 

कारं मेररूपश्च लङ्ग्येत्र कदाचन ॥” 
दति सुखटमालातन््रम् ४ 

वथेरेखा, स्तौ, (वणां लिष्यन्तेठमयेति । लिख + 
वशंलेखा, करणे घभ्। रलयोरे कम् ।) कठिनौ 

इति चिकारडरोषः ॥ 

| वशंलेलिका, स्छो, ( वशलेखा + खयै कन् । टापि 
त इत्वम् | ) कठिनौ । इति रन्रमाला ॥ 

घशेवती, स्त्री, (वर्णो स्यस्यामिति । वये + ̂शखा- 
दिभ्यञ् ।५।२।६५। इति मतुप् । मस्य 

व; ) इरिद्रा। इति जटाधरः ॥ वणे विध्िर, 
चि॥ 

ब्शविलोडकः, पु, ( वर्थान् विलोडयतौति । वि + 
लोड +ल । ) चओोकसतेनः। खन्विचौरः। 
इति मेदिनी । कै, २३६) 

वखंसङ्करः, पु, ( वणंतो ब्राइयादिभ्यः वर्णानां 
वा सङ्करो मिश्रणं यच्च!) भिग्रितजातिः। 

तह्धिवरणं यथा,-- 

“बभूवुन्रं खणो वक्रादन्या त्राञ्चणजातयः। 
जह्षगो बाङ्देगशाच जाताः चच्तियजातयः॥ 

ऊररेशाचं वेश्या पादतः गूद्रजातवः। 
ताखां सङ्कर जातेन वभूवुरखणे सङ्कराः ॥ 

गोपनापितलौलाश्च तथा मोदकद्लवौ । 
तामबूलिपगेकारौ च तथा बणिकलातथः ॥” 
लोलाष्याने भाला इति सलवस्थाने कूवर दति 
च पाठः। 
^ दल्येवमाव्या विग्रेद्र ! सच्छद्राः परिकय्भिताः 

ूदाविश्रोसतु करणोण्टो वश्याद्विजन्भगोः ॥ 
दिश्वकममा च मृद्रार्यां वौगाधाभं चकार ख;। 

ततो वभूदुः एतच्चा नेते प्िर्पकारिणः ॥ 
मालाकारः कम्भकारः शकारः कुविन्टकः। 
शुम्भकारः कांसकारः षडेते शिख्पिनां वराः; ॥ 

खच्रधारश्िच्तकरः खणेकारस्तयेव च । 
परतितास्ते त्रकष्रापादनाद्या वथंसङ्राः ॥” 

ज 

वणस 

अजाद्या द्यत्र अयाज्या इद्यपि पाठः; 
“सवणे कारः खणं चौश्यात् ब्राह्मणानां हिनो- 

म । 
बभूव सद्यः पतितो बरह्मश्रापैन कममर! 
खच्धारो हिजातीमां शापेन पतितो सैवि। 

छ्ौघ्रश्च यज्ञकारुष्च न ददौ तेन डेतुना॥ 

अतिक्रमेण चिचाणां सद्यश्िचचकरस्तया। 

पतितो त्र्मग्रापेम जाद्णानाच्च कोपतः 

कच्चिद्णिग वि्रोष्च संसर्गात् स्वणंकारिणः। 

स्वशेचौादिदोषैण पतितो बरह्मशापतः 4 
कुलटाया रूद्रायां चिचरकारस्य वौग्यसः। 

वभूवङ्ालिकाकारः; पतितो जारदोषतः ५ 
च्डालिकाकारवौगात् कुम्भकारस्य योधिति। 
वश्रूव कौटिक सदाः पतितो रहकारकः॥ 
कुम्भकारस्य वौर्येण सद्य; कोटिकयोखिति । 
बभूव सेलकारख कुटिलः पतितो सवि, 
खद; चत्ियवौर्ये ख राज पुच्चस्य योधिति । 
बभूव तौवरद्योव पतितो जारदोषतः ॥ 
सौवरस्य तु बौर्यख तेलकारस्सर योषिति। 
बभूव पतितो दस्युं उश्च परिकोपितः 
लेटस्तौवरकन्धायां जनयामास षखरान् । 

माल्ञं मल्लं मातरखख भड' कोल कन्दरम् ४” 
कन्द्रस्थजे कलन्दर इति वा पाठः| 

५ब्राद्जरयां भूद्रवीर्येख पतितो जारदोषतः; 1 
खटो बभूव चाखलः सम्भखादधमोधसु जिः ॥ 
तौवरेरेव चाखडाल्यां चम्भकारो बभूव इ । 
च्वम्भक्षाणा्च चाण्डालात् मांसच्छेदौ बभूव इ ॥ 
भासच्छंदां तौवरेख कोचञ परिकौ नितः । 
को.चस्जियानतु कवत् काण्डारः परिकौक्तितः। 
सदटाश्चाखालकन्धाधां लेटवौर्येग श्यौ नक ! । 
अभूवतुस्तौ दौ पत्तौ दड़िकग्रौख्कौ तथा ॥” 
इङकशौ खिकाविग्यत् इष्टौ इङ्जिडमौ द्यपि 
पाठः । 
“क्रननेय इद्धुकन्धायां सद्यश्चाणडालचोग्येतः । 
बभूवुः पश्चपएुच {च धष्टा वनचराच्चते॥ 

लेटात्तौवरकन्धायां गङ्गातौरे च प्रौनक । 
बभूव खद्यो यो बालो गङ्गापएत्तः प्रकौितः॥ 

ग ङ्गापुच्रस्य कन्यायां वौर्येग वेश्रघारिणः। 
बभूव वेशधारौ च पुचचो युङ्गौ प्रकौधितः॥ 
वश्यात्तोवरकन्धायां सदयः शख) वभूव इ । 
शष्डौयोषिति वेष्ातु पौरडकश् प्रकौतितः ४ 
चैत्रात् करणकन्धायां राजपुचो बभूव इ। 

राजपुचान्तु करणादागवौति प्रकोर्जितः ॥ 
चचदोर्यख वैश्यायां कोव्ैः परिकौ शितः । 
कलौ तोवरसंसरगाह्वोवरञ्च प्रकौरतितः ५ 
प्रकौर्तित द्यत्र पतितो सेवि इति वा भाठः। 
«लौवब्धां धौवरातं युच्चो बभूव रजकः खतः । 
रणक्यां तौवराच्ापि कोरालौ च बभूव इ ॥ 
नापिताङ्ञोपकन्धायां सखौ तस्य योषिति । 

्ंच्राद्वभूव ाघश्च बलवान् न्डगद्िसकः॥ 

सौवरात् युखिकन्धायां यभूजुः सप्त पुतच्तका;। 

ति कलौ इङ्जिखंस्गाद्भूषुदेस्य्मवः सदा ॥ 



+अ 

वणसं 

ब्राद्यणयाग्टधिवौगय ऋतोः प्रथमवासरे । 
इद्छित चोदरे जातः ज्ुदरस्तेन कौ तितः ॥ 
नद शौचं विप्रतुल्यं पलित ऋतुदोषतः । 
सदा; कोटिकसंसगदधमो जगतीौतसे ॥ 

त्तच्चदीर्यँर वरश्यायाचतोः प्रथमवासरे । 
जातः पच्चो महादस्यज्लवषां ख धनुर; ॥ 
नकार वागलौतश्च त्षचियो बारितस्तया । 

नेन जात्या स पुश्च वागतौतः प्रकौर्चितः॥ 

च्चवौर्येण गूद्रायाग्टतुदोषैण पापतः। 

बलयो दुरन्ता वभूवुर्बंच्छजातयः ॥ 
अविड़कर्णा; कराश्च निभेया रणदुष्नेयाः । 
शौ चात्तारविद्ोनाख दुद्घा धम्मवव्निता; ॥ 
्च्छात् कुविन्दकन्धायां नोलाजातिन्बशूव ह। 
जोलात् कुविन्दकन्धायां शराकः; परिकौ नितः ॥ 

त्रगंसङ्करदोषैण बहगख प्रठजातथः। 
ताखां नामानि संस्याश्चको व्रा वक्तु दिनः 

मः ॥ 
कैयोण्श्छिनौङुमारेग जालश्छ विप्रयोधिति। 
केद्यवौध्यंण अूदायां बभूवुब्ध्वो लना; ॥ 
ते च पाभ्यगुणज्नाश्च मन्ौषधिपरायणा,। 
तेभ्य जाता; शूदायां तै यालयाद्िणो 

सुषि ॥” 

इति ब्रह्मवे ्ह्षखङे \ ° अध्यायः ॥%॥ 
अपिच) 

“अथं जेषि विदद्धिः पश्चधरम्मो विगद्दित! } 
मरुष्याखामपि प्रोक्तो वैशे राच्यं प्रशासति॥ 

स महोमखिलां भञ्जन् रालषिंप्रवदः पुटा 

वर्णानां सङ्करं चक्रं कामो प तचेतस; ॥. 
लतः प्श्टति घ्नो मोदात् प्रमौतपतिकां च्ियम् । 

जियोजयव्यपरदयाये तं विगद्ेन्ति साधवः 1 
ताद्चणः चन्चियो ेश्वस्त्रयो वर्णां दिजातयः। 
"्वतुधं एकजातिस्तु गरदो नास्ति तु पश्म्नः॥ 
सव्ववर्गेवु तुल्यासु पनीष्वच्चतयोनिषु 1 
आनुलोम्येन सम्भता जात्या यास्त र्वति। 

स््ौव्वनन्तरजातास्रु हिजेरत्पाटितान् स्तात् 1 

सटश्रानेव तानादुर्माढदोषविगद्धितात् ॥ 
अनन्तरासु जातानां विधिरेष खनातनः। 

डयकान्तरासु जातानां षम्य विद्यादसु' 
विधिम् ।॥ 

जाखशात् वेश्यकन्धायासमबो नाम जायत । 
जिषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते+ 

्तच्िवाच्छ्द्कन्धायां कदाचारविद्धारवान्)। 

च्तच्चश्यूद्रवपुनेन्तुरुखो नाम प्रजायते ॥ 

विप्र्य चिषठ वणचु वृपतेन्शेयोङ्गेयो; । 
वैश्यस्य वं चेकख्िन् षडते५पसदाः च्छा; ५# 
ऋचियादिप्रकच्वायां छतो भवति जातितः; । 

वे श्यान्भागधरेदेष्ठौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ 
ूदराटाथोगवः चत्ता चरछालख्ाधमो बृखाम् । 
प्रेश्चराजन्यविप्रासु जायन्ते बथेसङ्कराः ॥ 
रुकान्तरे तादलोभ्यएदम्बषटोमौ यथा च्छतौ । 
न्ततततरेरे कौ टत् प्रातिलोभ्ये४पि जग्सनि १४॥ 
गद्या येएनन्तरख््ोजा; क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम्) 

रेट 
> 

वणस 

तसाननन्तरनगाजस्तु माठदोषात् प्रचश्चते ॥ 

ब्राक्चशादुकन्धायामाडतो माम जायते । 
अभौरोर्बषकन्धायामायोगयान्तु धिरः ॥ 

च्पायोगवख् क्षत्ता च चरडालख्ाधमो गृणाम् । 

प्रासिलोभ्येन जायन्ते ूद्राद्पसद्) स्त्रयः ॥ 

वैश्याग्भागधवरेदेषटौ चश्ियात् खत खव तु । 
प्रतौपमेते जायन्ते परेप्प्यपसद्ास्त्रयः ॥ 

जालो निषादाच्छदायां जाया भवति पुक्घसः। 

अूद्राच्नातो निषादान्तुसवे कुक्रटकः स्तः 

्तत्तजांतस्तथोग्रायां पाक इति कौनते । 
वेदेहफेन त्वम्बखयासुत्पन्नो वैण उच्यते ॥ 

दिजावयः सवणास्ु जनयन्त्धव्रतांस्तु यान् । 
तान् साषज्रौपरिखष्टान् ब्राद्या इति विनि- 

दिगरेत् ॥ 
व्राद्यात्त जायते विप्रात् प्रापाल्मा भूजकश्छकः। 
च्यावन्त्रवाटधानौ च पुष्यः शेख खव च ॥ 
मल्लो मल्ल राजन्धात् ब्रात्याच्निक्छिविरेव श्व। 
नट करगद्येव खश्रो द्विड् रव श्।॥ 
वेष्या त्त जाय्ते व्रात्यात् सुश्चन्राचाथे खव च। 

कारुषश्च विजन्मा ्च मैः सात्वत ख्व च ॥ 
अभिश्वारेण वर्णानामधैदावेदनेन च्च । 

स्वकन्भेसाश् त्यागेन जायन्ते वंसङ्रा, ॥%॥ 
सङ्कोगेयोगयोये तु प्रतिलोमागुलोमजाः । 
अन्धोन्यश्यतिषक्ताश्च तान् प्रचच्याभ्यग्नोषतः ॥ 

छलतो पेदेश्कदत्र चण्डाल नराधमः 
मागघः चत्तजातिख तथायीगत्र खव च ॥ 

रखते षट सहशान् वर्णान् जनयन्ति खणनोनिघु। 

मालायां प्रखयन्ते प्रवरा च योनिषु 

भर्या याशं वर्णानां इयोराल्मश्य जायते । 
श्ानन्तथात् खयोन्धान्तु तथा बाद्ेष्वपि कमात् ॥ 
वै श्र(पि काद्यान् सक्ह स्ततोफप्यधिकडूषि, 

तान्। 
परच्यरस्य दारेषु ज्ञनयन्ति विगरितान् \#॥ 
यथेव शूनो ब्राऋ्षण्यां बाद्य' जस्तु" प्रदूयते ॥ 
तथा बाह्यतरं बाद्यश्चातुवे प्रयते । 
प्रतिकूलं वज्नेमाना बाद्याबाह्तरान् पुनः। 
ना होत्रान् प्रयन्तो वर्णान् पश्चद्रोव तु ॥ 
प्रस्ाधगोपचारज्ञमदासं दासजौवनम् । 
सेरिन्ध' वागुराद्त्तिं खनौ दस्यरयोगवे ॥ 

मैचेयकम्तु वेदेदो माधकं संप्रखयति। 
मन् प्रशंसन्जख' यो षराताहोमइणोदये ! 
निषादो मामेवं खते दाख गौकम्भजोविनम् । 
केवतैमिति वरं प्राहूराग्धावैनिवाखिनः 
ऋछतवख्छभ्टतसु नारौषु गद्िताच्राश्नास च। 
भवण्डयायोगवोष्वेते जातिद्ोनाः एथकच्रयः + 
कारावरो निषादात्त चम्भकारः प्रयति । 
बेदेदकादन्रमेदौ बदिर्यामप्रतिश्चयौ ॥ 

त पाणसोपाकस्लकसारग्मवद्वारवान् । 

च््ाङ्िखिको निषादेन बेदेद्यामेव जायते ॥ 

चचखकेनतु सोपाको खलयसनटत्तिमान् । 

पुञ्चस्याम् जायते पापः सद्! खच्जनगद्धितः, ॥ 
निषादश्रौ तु च्चछालात पुच्च ममधाषकायित्रम् । 

वस 
्सप्रानगोचरं खते वाद्यानामपि गद्दिलम् ॥ 
सङ्करे जातथस्ेना; पिढटमादप्रद्ंताः। 
प्रच्छन्ना वाप्रकाश्रावा वैदितथाः खकम्भभिः ॥ 

सख्जातित्ानन्तरजाः षटसु ता हविजधन्निणः। 

शूडागान्तु सम्भागः सर्वपपध्वंसजाः स्छता; ॥ 
तपोबोजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । 
उत्कपेखापकषेख मनुष्येषिि जन्मतः ॥ 
श्रनकेस्तु क्रियालोपादिमाः चच्ियजासयः । 
इषलत्वं गला लो त्राद्णाद्शनेन च ॥ 
पौष्डका खोडद्रविड़ाः काम्बोजा जवनाः शकाः । 
पारदाः पद्ूबाञ्यौनाः किराता; दरदाः खशाः ॥ 
खवा रुपन्नानां या लोके जातयो वद्धिः । 
भ्नेच्छवाचखावाचः सर्वेते दस्यवः सहता; ॥ 

ये हिजानामपसदा ये चाप्यध्वंसजाः ख्छता;। 
ते निन्दितेवेनैयेयुदिंजानामेव कमभि: ॥*॥ 
खतानामश्वसारथ्यमग्बष्ठानां चिकितसितम् } 

किङेदकानां स्त्रौकाय्ये मागधानां वणिक्पथः ॥ 
मद्यघातो निषादानां तर्िखलायोगवस्य च । 
मेदान्धचुष्वमदृगनामारण्यपश्रुद्िंसनम् १ 
चच्यपुक्चसानान्तु विलौकोवधबन्धनम् । 
धिग्वणानां चिक्ये वेणानां भाखवाद्नम् ॥ 
ष्येद्यदमश्सश्रानेष शेलेघ्रपवनेष् च । 
वसेयुरेते विज्ञाना वज्नैयन्तः सखकम्भभिः \# ॥ 
श्वखालच्धपतचानान्तु वद्ि्नामात् प्रतिश्रयः 
्यपपाचाश्च कमा धनमेषां खगदेभम् ॥ 
 चासासि ग्टनचेलानि भित्नभाखछषु भोजनम् । 

का्षायसमलङ्कारः परिब्रन्या त नित्यशः ॥ 
नै; समयमन्विच्छेत् पुरुषो धम्ममाचरन् । 
श्वह्ारो भिचस्तेषां विवाइ; सट; सह ॥ 
अन्नमेषां पराधौनं देयं स्याद्धित्रभाजक्ते।! . 

रात्तौ न विचरेयुस्ते खामेषु नगरेषु च ॥ 
दिवा चरेयुः कायाथ चिद्धिता राजशाश्त्ेः 
च्यवान्धवं शवदरेव्र निष्रेहरिति स्थितिः ॥ 
वध्यांश्च इन्ध; सततं यथाशास्त्रं टृपाश्चया । 
ब्यवासांसि गज्ञोयुः शव्याश्ाभरखानि च ॥ 
वर्थापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् । 
आयाक्त्पमिषानाथै कम्मोभिः खे विभावयेत् ४ 
खअनाग्यतानिष्ुरताक्रूरतानिष्कियाल्मताः । 
परुषं थञ्जयन्तोह लोके कलुषयोनिजम् ॥ 
पिच बा भजते ग्रौलं मातुर्वोभयमेव वा । 
न कथष्नदुर््योनिः प्रतिं स्खां जिग्रच्छति ॥ 

कृकरे सस्पेपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्करः 
खंश्रयल्येव तच्छोलं गरोप्पमपि वा बहु ॥ 
शच लेते>पिविध्वंसा जायन्ते वकदूषकाः। 
राद्िकैः सह तद्रा" चिध्रमेव विनश्यति + 
जाद्चणा्ये गवार्थे वा रेवया गो? बुपरस्छतः 
स््ोवालाभ्यप्रपरततौ च बाद्याजां खिदिकारयम् ॥ 
अष्िसा सत्यमस्तेयं शरौचमिनियनिघहः + 
णतं खामासिकं धर्मे चातु मैर्छेनौष्मयुः १४॥ 
भूदढ्ायां ब्राक्षणास्णातः अ्रसा चेत् प्रजायते । 
अश्रेयान् श्रेयसीं लाति गच्छत्यासप्रमादूयुगात्¶ 

शबो माह्षशतामेति जाञ्चण्चेति शूद्रताम् । 



बणौधि 
ल चियाच्जातमेवन्तु वि्दादेप्या्यैव च ॥ 
अनाग्धायां खस॒त्पन्नो ब्राद्णात्त यडच्छया। 

जाद्यण्यामप्पनाखात्त श्रेयस्तं कति चैद्धवेत् ॥ 

त्रातो नाथामनाथायामाणादार्यो भवैदट्- 
गुणः । 

जातोप्प्यनाादाथायामनाश इति निञ्चवः॥ 

ताबुभावप्यसस्काचाविति धर्म्मो यवस्थितः। 

वैगुणख्याच्ज सनः पूवे उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ 
सशौचश्वेव सुचैचे जातं सम्यद्रते यथा। 
वथागाच्नात अआगायां खत संस्कारमर्हति ॥ 
बौ जमेक प्रशंसन्ति चै्रमन्ये मनौषिणः। 
बौजचेचे तयेवान्धे तच्रेयन्तु यवस्थितिः ॥ 
शेरे वौजसुतृ्टमन्तरेव विनश्यति। 
अवौजकमपि चेचं केवलं स्थच्छिलं भषेत् ॥ 
याङ्नोजप्रभावेण तिण्ेगजा ऋषयोढभवन् । 
पूचिताञ्च प्र्सूाञ्च तक्षाद्वौजं प्रश्रस्यते॥ 
चऋनाशमाथकम्भाणमायश्चानायकभ्मिणम् । 
खम्णधाात्रवोद्राता न समौ नासमाविति ॥* 

दति मानवे ६। १० अध्यायौ ॥ #॥ 
बशेवङ्करस्य कारणं दोषा यधा, 
अधम्म[भिभवात कषा प्रदुष्यन्ति कुलस्न्ियः 

्ोषु दद्ासु वष्थाय जायते वणसङ्रः 

सङ्करो नरकायेव छलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो देषां लुप्रपिण्टोद्कक्रियाः ॥ 
दोषेरेतैः कुलघ्नानां वं सङ्रकारकेः। 
उल्याद्यन्ते जातिधर्माः कुरधम्मंख श्राश्वताः। 

उच्छब्रकुलघममाणां मनुष्याणां जनादन!) 
नरके नियतं वासो भवनौद्यनुशुश्चमः 

दरति श्रीभगवद्गौतायाम् १ ध्यायः ॥ 

वणिः, पु, (कृणोति स्थलमिति । ठ ज च्ावरये + 
«सानसिवखेखिपणंसौति |» उणा० 8।९१९०७। 
इति अति; धातोन॑क च|) जलम् । इद्यणादि- 
कोषः 

बथा, स्तौ, ( ठण्यते मच्यते इति । एण मचे + 
कम्मेखि चभ । ततद्ाप् |) याएकौ। इति 
देमचन्धः॥ 

वाङ, छौ, ( वर्णा अह्ान्तेगयेति । च्यक्रु+- 
करये चम्. । सतद्टाप् । ) लखनौ) इति 

श्रब्दरनावलौ॥ 

बर्णाटः, धु, ( वर्णान् टंतीति। अट् +च्च् । ) 
मायभः। वचिच्रकरः। खीछतजौवनः। इति 

जदिनौ । 2,.५५ ॥ 
वला, [न् ] पु, ( वणे; अच्तर चात्मा खरूपं 

यस्य ) शम्द; । इति जटाधरः 

वथांधिपः, प, ( वर्यानां ब्राह्मशादौनामधिपः।) 
9 घपतियदः। यथा, 
4त्रोद्चशे श चचिये भौमभाख्रौ । 
चन्रो वैपयो वधः श्रे पतिम्ेन्दो$नधसे छने ॥? 

इ्लिष॥ 

शखवाश्याये वेद वणाधिप दृद मुभे चौरमे 
गादितौ च। 

इति च च्टोतिस्तश्चम् ॥ 

भ्र 73 

र< 

वर्णी 
वणाः, पु, (वये मदेतौति । अदं + अण् ।) सृद्गः । 

इति राजनिषेरट, 

वि, कौ, ( वण्यते स्तयते इति । वणं सुतौ + 
ष्न्।) र्णम् इति सिड़ान्तकौसदौ। 
(“ववैलिच्ाह्िरण्ये।"उणा० ४।१२३। इयतः 
अददिरण्ये तु वलिरिेव। कचित् पुलिङ्गोएपि।) 

वथिंकः, पु, (षणां लेष्यत्ेन सन्ति स्यति। 
वशं + ठन् । ) चेखक्रः । यथा,-- 
५ लेखके7 चर पाः स्युञ्चण्जवौकचष्डवः। 

बथिंको लिपिकरच्चाच्चरन्धासे लिपिलिविः ॥” 
षति हेमचद्रः। ३।१४८॥ 

वणिका, स्रौ, ( वणा अच्तराणि लेख्येन सन्त्यस्या 
दति । वशे + ठन् + टाप् । ) कठिनौ । यथा,- 
५“लेखन्धां कणिकापि स्यात् कठिन्यामपि 

विका ॥ 
इति इारावलौ । २६६१ 

मसिः। इति जिकाषशरेषः॥ का्चनस्य उत्- 
कषे; । यया,-- 
“वशेकाख्चारयेण्च्छीतु चन्दने च विलेपने। 
इयोनौ च्या दिषु स्तौ स्यादुत्कपे काष्नस्य च ॥” 

इति मेदिनौ। षै, १५२॥ 
वितः, चि, ( वणे+क्त।) स्तुतिदुक्तः। तत्- 

पायः 1 दलितः २ शर्त; ३ पणायित; ४ 
पनायित; ५ प्रणतः ६ परितः ई पनित; < 

मौयेः ६ अमिष्तः १० ईङ्कतः ११ स्तुतः १२। 
श्व्यमरः;। ६।२।११०॥ सुतः १३) इति 

बटाधरः । (विस्तारितः यथा, महाभारते। 

१।२।२०६. | 
“चतुचेमेतदि पलं वेराटं पम वणिंतम् ॥» 
कथितः। यथा, कथासरित्यागरे । १६। ३६। 

“सखभक्तस्तचच न मया दरिद्रस्यापि बणितम् ॥*) 
बणिनौ, श्ौ, (वर्यो सत्यस्य इति । वरं +- जिः 

खौप् 1) इरिद्रा। इति राजनिषेरटः; ॥ षमिता। 
शति हेमग्वन््रः। ३।१९५८॥ 

व्ण, [न्] प, ( वण अच्चराणि लेस्खलेन सन्त्य 
स्येति ¦ वशं + इनिः । ) लेखकः । ( वर्णां नल 
पौतादयः लेख्येन सन्त्यस्योत । रजिः।) वच 
करः । ( यथा, महाभारते। ६२ । ६६. । ५७। 

“अङ्ग रकुश्रसुञ्जानां पलाश्श्रवणिंनाम्। 
यवसैन्वनदिण्धागां कारयेत च सष्चयान् ५५४} 
वे + ^वथाँटू्रह्म चारिणि । ५ । २। १३8 ॥ 
द्रति द्निः। ) व्र्मचारौ। यथा,- 

4ब्रणौं स्पात् लेखके न्विचकरेएपि ब्रह्म 
चारिणि ६ 

इति मेदिनी । ने, १२० ॥ 
( वथा, कुमारे । ५।५२। 

“सखौ तदौया तसुबाच बणिनं 
निवोध साधो! तव चेत् कुतूहलम् १५) 

वेवि, चि ॥ (वर्णोत्तरपद्रात् तु “वम शौल- 
व्थाग्ताच्च ।*५ । २।१३२ । इति इनिः स्यात् 

यथा, कामन्दकौये नौतिखारे। २।१६। 

^वाजनाश्रापने शुद्धं विहा प्रतिग्रह; । 

# 

वत्तनी 
इृत्तिच्रयमिरं प्राइम गयो व्येषवणिनः 
ष्यष्टवणिनो ब्राक्चण्श्यत्यथेः॥ ) 

वः, ध, ( ठड संभक्तौ + “अलिटरौभ्वो निच ।५ 
उणा० ३।३८। इतिण;ः। सश्च नित्) 

नद्विश्रोषः। इव्युणादिकोषः॥ आदिद्यः। 
षति सचिप्रसारोणादिटत्ति;ः\ ( रेशविशेषः। 

इ्लयुच्छलईत्तः ॥ ) 
वत्तैकं, क्तो, ( वतैते इति। इत् + खल् । ) वत्तै- 

लोहम् । इति हेमचन्द्रः ॥ विदरि इति भाषा॥ 
( पूजके, चि। यथा, गो रामाथयै। २। 

१०७ । ९९ । ; 

«निवेश्य सेनां भरतः पड्धयां पादवतां वरः; 
च्भिगन्तु स काकुतस्थमियेष गुखवतैकः ॥*) 

वतेकः, पु, ( एत् + खल् । ) पच्चिविशेषः । भार 

शति भाषा॥ (वथा, मद्ाभारतै। २३। 

२,६१ ।१०३। 

“कौौशिकन्तु ततो हत्वा नरो जायति वर्तैकः॥” 
अस्य पर्यायो गुणाच्च वथा,-- 

^बत्तोको वर्तेकश्चिचरस्ततोडन्या वकाः ख्छताः। 
वक्तैकोए्मिकरः शौतो ज्वरदोषन्रयापद्ः। 

सरुच्यः शुक्रदो बल्यो वतैकाल्पगुणास्ततः ॥” 
इति भावप्रकाशस्य पूम्वखख दितौये भागे \) 
अश्वश्य चुर; श्व्यमरः। ३।३६।११॥ 

बका, स्तौ, ( वततैक~+-टाप्। “व्तैका शकुनौ 
प्राचाम् 1” इति वाक्तिकोक्रया म अत टत्वम् ।) 
वक्नैकपत्तौ। इव्यमरटौकावां रायसुकुटः ॥ 

वक्तेजन्ला, [न् ] पु, ( वत्तेनि अकाशप्रयं जन्म 
यस्य । ) मेघः । इति शब्दमाला ॥ 

व्तैनं, कौ, ( वरेतेठनेनेति। इत् + करणे च्छट ।) 
ठत्तिः । इ्व्मरः। २।६।१॥ ( यथा, भाग- 

षते । ७ ।११।२६। 

५ सम्मा च्लनो पलेपाभ्यां एदइमणडनवक्तते; ; 
खयष्छ मण्डिता मिखं परिष्टदपरिच्छट्ा ॥*) 

साघ्ारणवक्तंलम् । दति श्न्दरन्नावलीौ + 

वत्तं, को च्चौ, ( व्ेतेएनेनेति । टत् + च्युट् । ) 
तूलनाला। तकधौठः। लौवनम्। दति 

मेदिनौ । ने, १२६ । (यथा, माकंखये ।५०।७१। 
“देवतापिटमत्तयानामतिथौनाच् वक्नेनम् । 

यक्यावशेनात्ेन पषस्तस्य षं अल 1”) 

बीन, पु, ( वत्तते इति। ठत्+ “चअनुदातेतख 
इलादेः।” ३। २। १४६ । इति युच्च । ) 
दामनः। दति मेदिगौ । ने, १२५ ॥ व्तिष्यौ, 

चि। इ्द्यमरः।३।१।२६॥ (यथा, भाग- 
बतै। ३।२१।२९। 

“एष रेनभ्दिन; सगो ब्राशष्त्ेलो क्यदततेगः । 
तिङ्बृपिद्टदेवानां सम्भवो यच कम्नेभिः 1” ) 

व्तंनिः, प, पूम्मदेशः। इति च्रिकाण्डश्ोषः ॥ 
(श्रौ, वत्ततेनयेति । उत् + «टतैश्ज ।” ऊणा* 
२। १०७1 इति निः; पन्ाः! शलष्णल- 

दत्तः 4) 
वत्तनी, स्तौ, (वभैनि + छदि कारादिति प्रे सौष्।) 

पन्थाः । पेषणम् । इति शब्दरन्नावलौ 1 



# 

वत्तिः 
वक्षं मानः. पु, (षत्तते इति । ठत् + शरानच्व । सक्।) 

परयोगःधिकरशोभूलकालः । इति नैयायिका; ॥ 
कालत, चि । तथोः परशायौ । यदतनः; ९ 
अधुनातन; ३। दति राजनिर्घण्टः; ॥ वेया- 
करणमतेतु\ वआरव्वापरिसमाप्रिकैत्तमानः 
कानः! यथा । महाभारतं पटति। सतु 

वतुविध; । यथा,-- 
'प्रत्नोपरतद्चैव उत्ताविरत खव च। 
नि्यप्रटत्तः सामीप्य उत्तेमानख्तुविधः ॥* 
क्रमेणोदाहरणानि । मांसं न खादति व्यादौ 
पटं मंसभोजनं निवत्तंयति दव्थं;। दद 
कुमाराः क्रौडन्ति तदानौन्तगक्रौड़नाभावेभ्पि 
पूजक्रौडानां बुद्धौ दत्तेमागल्वात्। पव्वैता- 
स्तिष्ठन्ति भिद्यप्रडृत्तत्वात्। क्ष्व पञेतानां 
श्थितल्वे वत्तेमानत्वेपि भूलभविष्यत्कालाभ्यां 
खब्बन्धविवच्चया पन्वेतास्तस्णुः स्थास्यन्ति इव्यपि 
श्यात्। खामौप्यो दि विधः! ूतसामोप्यो भविष्यत्- 
खामोप्यञ्च । भूतसामौप्ये वथा । कदा आगतो- 
चि दति प्रश्रे अध्वख्दादेनैत्तेमानलात् रषो- 
महमागच्छामि इति अागरतोपि षदति। भवि- 
ष्यत् सामोप्ये'यया। कदा गमिष्यसि एति प्रभ 

वः 

(वर्ैते५नयेति । इत् + “टतैष्डन्द सि ।” उणा० 

8।१8४०। इतिदः) बाहुलकात् लोके५पि। 

योगकम्म तरेयम् । इय्य॒ज ज्वलदत्तः ॥ ) 
वभभिकः, पु, परिविश्चोषः। वटेर इति हन्दौ 

भाषा। ततपथ्चायः। वार्सिक; २ वर्तौ ३ 
गाञ्ञिकायः ४। अस्य मांसगुणाः। 

“तदच वार्भकं मांसं निर्होषं वौयपुष्टिदम् |” 
तदत् तित्तिरवत् ! इति रालनिषेयटः ॥ 

विका, स्तौ, वभैकपश्षौ। इद्यमरः॥ वल्मेनि 
वैत द्यच् वभः । स्वाय कः वकः । भारष 
इति श्यातः;। उतिलसिभ्यां तिकः; वर्चिका 
स््नौशिङ्गा। वाट्भार इति स्याता! नाम- 
इयमिदमिव्यमरदौपिका। वर्भिकेति च्िया- 
मोलप्रतिषिधाथे इयोरुपादानमिति माधवौ । 
रूपमेदप्रदशं गामिति रायसुकुट;ः। शति 
वज्गौका सारसन्दरौ॥ साश्व वटेर पच्चौर्ति 
नाश्रा स्याता । अस्या म!सगुखाः । 
^व्तिका मधुरा सूचा कफमारतनाश्िनौ ॥* 

ति राजवष्नभः॥ 

अजश्ङ्गो। इति राजनिषेरटः॥ ( वर्ति + 
स्वायं कन् । टाप्) वर्भिः। वाचि इति श्लिता 

व 
मणडलायितम् ४। इति शब्दरन्नावलौ॥ #॥ 

( यथा, भागवते । ५।१६९।५। 

व्यो वा अयं दौपः कुवलथकमलकोशाभ्यन्तर- 
नियुतयोजनविशालः समवर्त॑लो यघा पुष्कर- 

पत्रम् ५”) सम्यणेगभ॑टेत्तानि यथा 

सम्यणगभटत्तानि सखपद्मन्दद्पणाः। 

चक्रावश्टतिलकन्टदङ्कपुटण्ायकाः! 

` आवतते; कमठो लताग्ं छत्रमपूपकम् । 
अलवालमदहौजालचम्मकं शाणकादवः ॥**४॥ 

ठत्तानियथा,- 
^इत्तानि बाडनारङ्गस्कन्धघम्निक्लमोदकाः । 
रयाङ्गलावकककुत्कुभ्मिकुम्भाणडकाद्यः॥ 

कशेपाप्रसुलापाश्रालंटचापघटानेनम् । 

सदिकापरिखायोगपङ्हारखगादयः १ 
इति कविकल्पलतायाम् २ चषस्तवके ३ कुस- 
मम् ॥ 

वर्त॑लं, लौ, णनम् । इति र!जनिषेष्टः ॥ 
वर्तुलः » प, दलायविश्ञोषः। वाटुला । इति भाषा । 

यथा,- 

“कलायस्य चयो मेदा च्चिएटो वत्त लोएङटौ ।” 
इति शब्दमाला 

ख्षोभदं गच्छामि इति गमनक्रियमाणोदयमो- 
४पि वदति, इति सुग्धबोधटौकायां दुर्गादासः॥ 

अतेरस्कः, पु, ( वर्तो वततैनं राति रष्ातोति। 
रा+वादडुलकात् ऊकः) नदोभेदः। काक- 
गौडः । जलावटः । {इति मेदिनौ। के, २१२॥ 

व्त॑ला, स्री, ( वर्तल~+टाप।) तक॑पाठौ। 

इति हारावली । २१३२॥ टेकोर बाटल डति 

भाषा 

इति पलिता इति च भाषा। शदयुणादि- । 

व्ली, स्री, ( वत्त॑ल + गौरादिलात् ष् । ) । 

। 

कोषः ॥ #॥ सा प्रश्विधा | यथा,- 

^ पद्मख्च्रभवा दर्भगभषचभवायवा । 
श्रालजा वाद्रौ वापि फलकोपोहवाथवा। 

वर्तिका दीपक्नदेषु खदा पष्चविधा श्छता॥* गजपिष्पलौ । इति राजनिषेण्टः ॥ ( विवरण- 

इरपालः । यथा,- इति कालिकापुराशे ६< अध्यायः मस्या गजपिष्यलौशब्दे ्रातथयम् ॥ ) 
“मन्नौ पन्धिहरोभमाद्यो इाःस्थितो वैचधारकः। | वत्तिष्णः, चि, ( वर्तते इति। ठत + “चअलङ्कण् | वहम, [ न् ] कौ, ( वरनतेएनेनास्िन् वैति । इत् + 

दौःखाधिको वर्भरू्को गाटो दृखडवासिनि।॥ निराछम प्रजनोत्पचोत्पतन्छद् रचपतचपटतुडधु- | मनिन् । ) पन्धाः। इयमरः 1 २।१।१५॥ 

षति चिकाखश्रोषः॥ | स्चर इषाच् 1” ३ । २। १३९। इति| (यया, ऋगवेदे। १।५८५।३। 
वलो, छौ, (वरति इति। इत्+चअच्।| दृषयुच।) वत्तेनश्रौलः। तत्पायः । वत्तेनः “गोमातरो यच्छुभयन्ते अञ्जिभि- 

ततः कम्मेधारथः। ) लौदविशेषः। विदट्रि 
दति भाषा । इति केचित् + सत्पथायः। वरनै- 

सौच्म् २ वरशेकम् ९ लोहसङकरम् 8 नौल- 
कम् ५ भौशषलोहम् ६ नौलजम् 9 वर्तेलोद्- 

श्व्यमरः।३।१।२६॥ वत्तौ। इति देम 
चन्द्रः । ३।५३ 1 ( वथा, भङौ ।५।१। 
^निराकरिष्ण वतिय विवा परितो रणम् । 
उन्पतिष्ण सद्दिष्ण च तैरतुः खरदूषणौ ॥१) 

स्तनवु मुभ्ना दधिरे विरुक्मतः । 
वःधन्ते विश्वमभिमातिनमप- 

वर्माच्येषामनुरौयते चतम् ।* 
^व््मानि मा्गनिजुदद्य।* इति तद्भाष्ये 

कम् < । अस्य गुणा; । कटुतवम् । तिक्तलम्। वर्तिष्यमाण; जि, (इत् +भविष्यति स्यमान- सायणः ॥ यथाच रघौ।२।२०। 

शिशिरम् । कफदादपित्षनाशिलम्। मधु-| प्रद्ययः।) भविष्यतृक्ालादिः। वत्तेमानप्राग- ^पुरस्कता वर्कनि पाथिदेन 
रत्वम् ! पित्तदादश्यमगत्ष्ध। इति राज-| भावाश्रयः। ` इति राजनिषेण्टः॥ (यथा, प्रद्युहत( पायिवधभ्मपन्रया । 
जिधंशट; ॥ तदन्तरे स। विरराज चेनु- 

रिनच्चपामध्यगतेव सन्ध्या ॥* ) 
मेचच्छदः। इति मेदिनौ । ने, १९८ । ( यथा, 
चचवरद्यके। २।१० । 

“सिता सितण्च तच्छध्ये नेचयोम्मखलं हि तत् । 
प्रच्छादनं भवैद् व्मं चाचिक्रटमतः परम् ५?) 

बह्मेनिः, स्तौ, ( वत्तते इति। त् + “इतिच ” 
उशा० २।१०७। इति अनिः। चकारात् 
चछडागमोप्य्रेति केचित् । बह्म निरिति गोव- 

साहित्यद्पशे। ६।३०८। 

वनिः, खौ, ( व्ैतेदनया दति । इत् + ^ हपिषि- ठत्तवस्तिष्यमाखानां कथाश्चानां निदशकः 
रुष्िटरतिविदिच्छिदिकौभिभ्यश्च।” उखा० ४) संच्िप्राथेस्तु विष्कम्भ आदावङ्ष्य दितः ॥") 
२१९८ शति षन् । ) मेषजनिभ्ाखम् । भयना- | वर्तौ, स्रौ, ( वत्ति +शदिकारादिति डौष्।) 
नम्! रेखः! गाचादुखेपनौ । दौपदश्ा । | वन्ति; इयमरटौका ॥ ( वथा, महाभारते । 
({ था, भागवते । ५।११।८॥ ४।९१९। २६। 

“यथा प्रदौपो एसवततिमनश्रन् +'आसोद्भ्यधिका चास्य की; थियं प्रस 
शिखाः खघुमा भजति न्यदा खम् ॥* ) सत्ततः । 

दोपः । इति मेदिनो । तै, ५५॥#७॥ वर्ति-| निनाणकाले दौपस्य वत्तौमिव दिधच्चतः ॥*) 
विद्चेषो यथा, वर्तौ, [न्] ( वर्त॑ते इति। इत्+ शिनिः । )| हनः। इखुज्ज्वलद तोधा साधुः । ) न्धाः । 
“कतकस्य पलं श; सन्ध षं व्वा । व्तिव्यः | इति हेमचन््र; । १।५९॥ द्यणाशि कोषः 
पेन रसाञ्जनं चौभं विडङ्गानि मगःश्रिला। |व्त॑लं, चि, ( वसते इति) त् + बाहलकात् | वहं, क॒ पत्ति ्छदोः। इति कविकण्पदमः 
रुषां बरतिहंन्ति कासं तिमिरं पटलं तथेए ॥» | उलच् । ) गोलवस्ु । ततृपथायः। जिस्त-। ( चरा०-पर०खक०-सेट् ।) क, वह्वंयति । उष 

` इति गारुङ १९८ अध्याय; ॥ । खम् २ उत्तम् द। वममर; ¡ ९। ६।६६॥। क दौपषि्जेव पूत्तिच्छिदो पाठादिषटडा- 



^ - व 

वद्धनो 
चस्य प्राट्चरादिभ्यो मरनिद्यतां बोधयति) 

तेन कदाचिन् नरप्राप्रौ यगादौ उष क श्वस्य 
ठभ्यते इथयादि अस्य तु बहते इव्यादिमेद्ः 
इति दुर्गादासः ॥ 

वद्ध, को, ( वहेयति पूरयतीति । उहनं + अच । } 
सौसकम् । इति हेमचन््रः। 81 १०६॥ 

बह्वः, पु, ( वह्व॑ते इति । उध् ददने +अच् ।) 
ब्राद्यणयष्टिका। दति जटाधरः॥ पर्तिः। 

छेदः । ति वह्वधातवधेदश्ंनात् ॥ 
वड़ंकः, पु, ( वह॑ते इति। इध् + खल् । ) 

ब्राह्मणयटिका। इव्यमरः। २। 8। ६°॥ 

( वह्ंयतौति । बधं पूरणे ददने च + ण्वुल् । ) 
पूरके दके च, चि॥ 

वहंकिः, पु, ( बहते द्िनत्तोति। बद्धं + अन्व् । 
वदं कषतौति। कथ द्धिंसायां + बाहलकात् 
डि\।) व्ष्टा। इव्यमरः। २। १०। ६॥ 

(यथा, रामायये। १।१३1 ७। 

“कम्भान्तिकान् शिल्यकरान् वदवंकौन् खन- 
` कानपि। 

गणकान् शििल्यिनद्धेव तयैव नटनत्तंकान् 1) 

वडकौ, [न् ] प, ( बह्वको वरदरोभस्ति अस्येति, 
वद्ध॑क+शइ्नि।) वणेसङ्करजातिविशेषः। 
व्दति हिन्दी भाषा । ततृप्रायः। ष्टा 
वकि; ३ तच्ता8 खचधारः ५ रथकारः द 
रथकरः 9 काष्तट = काष्टतत्तकः ६ । इति 

शब्दरन्नावलौ ॥ (यथा, दहतृषं तायाम् । 
४३। २२. । 

५ अरभङ्ख बलभेदो 
नेभ्या नाशो बलस्य वित्तेयः। 
अथचयोः्चभद्ध 
तथाणिभद्ख च वहधंकिनः॥ ) 

बहन, जौ, (उष् च्छेदपृर्तोः + च्युट् ।) ददनम् । 
( वधा, मनु; । २। २६1 

^प्राङनाभिवह्वनात् पसो जातकम्मे विधौयते ॥*) 
ठ्धि;ः। इति म्रेदिनौ। ने, १२३ ॥ 

बड्धनः, चि, ( बह्ंयतीति। उष् + नन्यादिवात् 
ल्युः । यदा, वहते तच्छौल इति । उध् पूर्तौ + 
“अनुदात्ततच्चति।” ३। २,। १४६ । इति 
बुच् । ) वद्िंष्ठुः। एद्यमरः। ३। १। २८॥ 
{ यथा, ऋगवेद । ३। ३२। १२. । 

न्यन्नोदित इन्र वह्वनो भरूदुत प्रियः सुतसोमो 
मियेध: ॥* ) 

बद्धेनो, च्वौ, चटी। इति मेदिनौ। ने, १२६॥ 
खंमान्नेनौ। इति देमचन््रः। ४। २॥ 
सनालप्ा्विश्रषः।.वद्ना इति भाषा | यथा, 

“आलुः; स्तौ ककरौ परारी वह्नौ च लल- 
न्तिका ॥” 

दूति जटाधरः॥ #॥ 
प्रतिष्टादिकम्भेणि ततृप्रयोजनं यचा,-- 
“भ्रतिष्टा यस्य देवस्य तदाख्यं कलसं न्यसेत् । 

रेगान्धा पूजवेदुवान्भे अस्तरैव च वह 
नौम्। 

२९१ 
बद्वमा 

कलसं वद्ध नीषयेव गद्धान् वारूोष्यतिं तधा । 
पासन तानि सव्वाणि प्रणवास्वं जपेद् गुरः ॥ 
खचमोवं रत्रगभे वस्त्रयुग्मेन वैश्ितम्। 
सव्वधिधोगन्धलिप्रं पूजयेत् कलसं गुरः ॥ 
देवन्तु कलसे पूज्य उदन्या वचस्त्रसुत्तमम् । 

वह्ेन्धातु समायुक्तं कलसं भ्रामयेदनु ॥ 

वह्नौ धारथा सिषत्रमतो धारयेत्ततः । 
अभ्यवैप वह्व॑नौकुम्भं स्थण्डिले देवमनचवैयेत् ॥” 

इति गारुड ४८ अध्यायः ॥ 

वहमानः, पु, ( वधते इति । ठध इद्नौ + शानच् ।)} 
ररण्ठत्तः। इत्यमरः! २८।४।५११ (खस्य 
प्रायो यथा,-- 

“शुक्त ररणड अामण्हश्िच्नो गन्धद्ष्स्तकः । 
पचाङ्ुलो वहमानो दौधेदण्ठोष्यदरूकः । 
बातारिस्तरुणञ्चापि रुवुकश्च निगटते 1 

इति भाप्रकाश्स्य पून्वखण्छे प्रथमे भागे ॥) 
पशुभेदः। शरावः । ( वथा, महाभारते 1 ॐ) 

८० । १६ । 
“तथा गाः कपिला दोग्धौः खवल्छा; पाण्ड- 

नन्दनः। 
ेमश्टङ्गो रूप्यडुरा दत्त्वा चक्र प्रदश्चिणम् । 
स्वस्तिकान् वद्वंमानांख गन्दयावनांख काष- 

नान् ॥» 

अस्िन्र्ये क्लौवलिङ्गे४पि श्यते। यथा, तचरेव। 
१३ । ६४ । १२ । 

“मघासु तिलपूर्णानि वदेमानानि मानवः 
प्रदाय पृचपगशुमानिह प्रे च मोदते॥ 

तथा च सुश्रुते खचस्याने २६ अध्याये । 

“स्त्री पुचिणोे सवत्छा गौ वेह मानमलङ्ता । 
कन्धा मलत्पाः फलं चामं स्वस्तिकं म्रोदकादधि॥*) 
विष्णुः। दति मेदिनौ। ने, २०८॥ (वधा, 

मद्ाभारवे। १३ । १४६ । 8१। 

«वह्वंनो वहं मानश्च विविक्तः श्रुतिखागरः ॥*) 
जिनविशनेषः । वत्््धायः। बौर; २ चरमतौथं- 
छत् ३ मदावौरः देदाय्यः ५ अन्नातनन्दनः ६। 

इति हेमचन्द्रः ।१। २० ॥ धनिनां णद विररेषः। 

यधा, 
“सखस्तिको वदंमानञ्च नन्द्यावक्तादयोप्पि च॥ 

दति इलायुध्रः 
( यथा, इ तसंद्ितायाम् । ५३ । ३३ । 

^दइारालिन्दोपन्तगतः प्रद्चिणोढन्यः शुभक्तत- 
खान्य; । 

तदच वह्वंमाने ह्ारम्तु न दिशं कायम् ॥) 
खनामस्यातदेशः । यथा.- 

«प्राच्यां मागधश्रोणौ च वारेन्रौगौडराएकाः। 
बद्वंमानतमोलिप्नप्राग्ल्योतिषोदयाद्रयः ॥* 

इति च्योतिस्त्े कम्म चक्रम् ॥ 
{ भद्राश्वस्य कुलपन्ैतविश्रेष; । थया, माकं- 
्छेवे । ५६.।१२। 
^विश्रालः कम्बलः छषो जयन्तो इरिप्यतः । 

विश्चोको वद्वंमानख सपरेते कुलपमता; ॥” 
टदिविष्िरे; चि।॥) 

1) 

वपः 

वद्ुमानकः, जि, ( बहंमान~+ख्वार्थे खंक्ञादां ग 
कन् । ) एड्िविध्िष्टः | पु, शरावः । इद्यमरः, 
२।६।३६२४ ( यथा, महाभारते । १४ ।६५;६५| 

*श्ङ्गाराणि कटाहानि कलसान् वर्टमान- 

कान् ।“} 

स्वायं कप्रत्यये ररयटचतख ॥ (अाराचिकम् + 
इति महाभारतटौकायां नौलकष्टः ॥ वघ, 

मद्धाभारते। अ । ५५।8। 
“नटनरैकगन्धर्वेः पूंकेञंमानके;। 
निद्योदोगेच्च क्रौडद्धिस्तच स परिहिताः +") 

वपनं, कौ, नाड्ोच्छेदनम् । वथा. 
“अह्वराच्रे दशोधारं पातथेदूगुडसपिषा। 
ततो प्ापन षर नामादेः करणं मम 

करनेदं ततृच्चणाद्राच्रौ प्रभाते नवमौदिने, 
यथा मम तथा कार्यों भगवत्या महोत्छवः १ 

वापनं नाड्गेच्छदनम् । इति ति्यादिनच्म्। 

वद्धितं, चि, ( इध् + क्तः । ) प्तम् । दिन्नम् । 
पूरितम् । इति मेदिनौ। ते, १४८ ॥ ( पार 

पूशंम् । यथा, मनु; । ३। २२४ । 
^प्राणिभ्य!न्तपसंरह्य खयमच्रस्य बह्कितम् | 

विप्रान्तिके पितन् ध्यायन् शनकरुपनिच्तिपेत्॥ 

५अन्नस्येति टलतलोयायं षष्टी । वदित पूर परट- 

रादिपात्रम् ” इति तङ्गौकायां कुल् कभ; ५ 

इध +णिच + क्तः। इद्धि प्रापितम् । वथा, 
भागवते । 8 ।२३।९। 

५इदाल्मानं प्रधयसमेकदा व्ैणय अलम वान् ) 
चअाल्मना वद्धितार्चेषस्वानुखगेः प्रजापति; 1") 

विष्णः, चरि, ( वहते इति । उध+^“अलङ- 
भिति)” ३।२।१३६। इति षात् | ) 

वह्वंनश्रैलः। तत्प्रायः वद्धेनः२। इव्य- 
मरे; ।३।६।२८॥ (यथा, भट्िः।५।२। 

५निराकरिष्ण वर्भिष्ण वदह्िका परितो रणम् ¦ 

उत्परतिष्ण् खडि च चेरतुः खरदूषणौ ॥*) 
बह, करौ, ( वड़ते दौघौंभवतौति । टध् +“ ध- 

वपिभ्यां रन् ।* उणा्० २ २ । इतिरन् )) 

चम्ने। इशुणादिकोषः! ( यथा, अयञेवेदे। 
१४। १।६०। 

^त्व्टा पिपेश मध्यतोढदुवहुन््या नो अस्त 
समङ्गलो ५५} 

बर, सी, ( बं + गौरादिलयात् ङौष् । ) चर्छ- 
रच्ज;। वदो इति माषा । तत्पायः । नहो २ 

वरच्रा ३। इत्यमरः ॥ वह्नो $! इति भरतः 

वपः, [स्] ङ, ( ठणौते संएक्तं भवतौति । र 
^इङ्गशौङभ्यां खरूपाङ्गयोः पट् च |” उशा 
४।९००। इति असुन् पुड़ागमञ्च । ) रूपम् 

इद्टणादिकोषः ॥ ( यथा, ऋगेदे ।१।१४०।५। ` 
“च्ाद्स्य ते ध्वसयन्तो ठयेरते 

छष्यमभ्व' महि वपे; करिक्रतः +» 
स्लोचम् । यथा, तच्नेव । १।३६.।१। 
«कस्य क्रलवा मरुतः कस्य वपेसा कं याघ 

कं धूलयः +” 

«कस्य यजमानस्य क्रला करतुना सङ्गचछष् इति 
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व 

सेषः तथा कस्य यजमानस्य वपैषः स्तोत्रेण 
सङ्गच्छ \” ति तद्भाष्ये सायणः \) 

वे, गत्याम् । वधे । इति कपिकल्पदुमः ॥ (्वा०- 

पर०-खक०-सेट । ) वपति । इति दुर्गादासः ॥ 
वम्भ. [न्] जौ, (रेोति अच्छादयति शरौर- 

भिति। इ~+मजिन् ।) सजुच्रम् । इतमरः) 

२1८1 ६8४॥ (यथा, रघुः! 8।५६। 

“अभ्बभूयत वादानां चरतां साचशिञ्जितैः। 
वम्मभिः पवनो तराजतालौवनध्वनिः 1" 

फम् । इति निष्ट; । ३। 8 + यथा, हडत्- 
खद्ितायाम् । ५१।३। 

“द्ित्रभित्रक्लमिखातक्ररटकि- 

अषटरूचकुटिरेने सत्कु तेः । 
करपकियुतनिन्दयनामभिः 

शुष्क शौरे वह पण म्प भि: ४५) 
चम्मकण्टकः, पु, पपंटः। इति राजनि्षैत्टः;। 

{ दिडतिरष्य पपटश्रब्टं चिक्ञेया॥) 
वम्मेकषा, श्छ ( वम्मं कषलोति। कष + अच्च । 

टाप।) सप्रला। दति शब्दरब्रादलो ॥ चामार 
कषा इति भाष्ा॥ 

म्मा, [न्] पु, (ड + मनिन्) च्षयिच्य पड़तिः। 
यथा,-- 

५ श्रम्नान्तं ब्राञ्चणस्य स्यादम्माम्तं च्श्ियस्य च्च । 
गप्रदाखान्तकं नाम प्रशस्तं वरेश्यमूद्रयो; ॥» 

इति अ1इतश्वटतशातातपवचनम् } 

उन्लिः, पु, मद्यविशेषः । वानि इति भाषा। 
अस्य मांसगरुणाः। गुरुत्वम् । इव्यत्वम् | "कषाय- 

त्वम् । रक्तपित्तनाश्िलश्च! इति राजवद्लभः॥ 

( यथा, सुश्रुते।१।१३। 

^ वभ्मि मद्यवदाषबता दिन्नोत्रतङ्न्िः कव्व॑रा॥५ 

तथाच्च गुणा यथा,-- ` 
“उभ्निमद्यो इरेदातं पित्त रुचिकरो लघुः ४” 
इति भावप्रकाशस्य पूञ्खण्डे हितीये भागे) 

उन्मिनः, चि, (वम्मे करोतौति। वम्म + णिच । सतः 
कश्मेणि क्त; । वम्र सञ्जातमस्सेति । तच्च बा ।) 

वम्मेयुक्तः । शतसन्राहः । तत्पयः; । सब्र; २ 
सव्जः ३ दंशितः 8 यपूकङ्टः ५। इद्मरः। 

२।८। ६५ ॥ ऊपएकङ्टः ६ । इति सुभूतिः) 

{( यथा, गो० रामाय्यै) २।६१५।१५। 

“वजजिनां वभ्मिताङ्गानां करडस्य मम घायकाः। 
अद भिता प्रवेच्यन्ति शररोराणि मचेरिताः५१) 

वम्भोषः „ पै, मद्यविद्यषः। वामिरूष इति भाषा । 

अस्य मांखगुखाः ) वातनाश्ित्वम् । खिग्धत्वम्। 

यहदोषनाधिवश्चः। इति राजवल्लभः ॥ 
वश्य, चि, (वयते प्राते इति । वरत् क इेश्यायाम् 

+ “अच्चो यत्।* ३।१।६७। इति यत्।) 
प्रानम् ¦ इत्यमरः) ३।२१।५७॥ (यथा, 

भागव्वे।१।५।६। ` 

प्या घम्नादयखाथां मुनिवथावुकौजिताः। 

न तथा वासुदेवस्य महिमा द्यशुषसिंतः ॥) 
खेषठम् । इति सग्धवोधश्याकरणम् \ ( यथा, 
किराते । 9।२०। 

२८२ 

वव्वरी 
धमान" नगमभितः करेणवः 
पथ्यम्तस्थितजलद्ा दिवः पतन्तः \*} 

वथः, प, ( व्यते प्रा्येते इति। वर+ यत्) 
कामदेवः। इनि मेदिनीये, ४०॥ 

व्या, ष्ठो, ( त्रियते इति। ठ + “अवद्य पगय- 

चर्थेति।” ३।१९।१०१। इति अप्रतिबन्पे 
यत् ।) पतिंवरा । इत्समरः । २।६।० ॥ कन्धा । 
षति सुग्धवोधवयाकरणम् 1 

वञ्चणा, स्रौ, (वरियव्यक्तशन्टेन वशति शब्दायते 
इति। षण शब्द +च्यच्। टाप् |) नौल- 
म्विका। सदखमर;।२।३।२८७॥ नौला- 

कारवां मक्तिका षड्णा। भणभणिया र्ति 
ख्याता । मलछ्िकाख्यायं इद्येके ¦ वरिति वशति 
चव्यणा। वरणवण भण शन्टे पचादित्वादन् 
चछाप् । किंवा दणौते पूतिद्र्यं भजते एति 
हृष्टो विचि वर् । षण्तेरणि वणा ततः कम्भ- 
घार्ये वज््णा। इति तदङ्कौकायां भरतः 

वनरं, कौ, ( ठते वरयति नानागुखाभ इति। 

ड + “^कुगशरु ठव्विभ्यः ्वर् ।* उशा० २। 
१२३ । एति ष्वरच् । ) दिङ्कुलम् । पौतंचन्द- 
नम् ) षोलम् । इति राजनिधेण्ट; ॥ 

षव्यरः, पु, ( णोति दौषानिति। ठ +ष्वरच् ।) 

पामरः। सव्व नौचलाति;। के्;। वावरौ 
इति भाषा चक्रलः। देशविशेषः (तरश 
वाखिनि, पभरून्ि। यथा, माकडेय ।५७।६८। 
^काम्बोला दरजाद्धेव वव्धरा इपैवष्ठनाः ॥) 
पञक्चिका। इति मेदिनौ। रे, २०६॥ ठन्त- 
विशेषः । काल वाबुद् इति भाषा। तत्प 

्वायः। ससख; २ मर्त; ३ छष्यववधरकः 8 

सकन्दजः ५ गन्धपन्नः ९ पूतगन्धः 9 सुवा- 

इकः ८! अस्य गुणाः । कटत्वम् । उष्यत्वम् । 
स॒गन्वित्वम्। वान्तिविसपंविषत्वमदोषनाधि- 
त्वश् । इति.राजनिधेश्टः 

वव्यरकं, कलौ, ( वद्वर+खारये कन् |) चन्दन 
भेदः। तत्पश्षायः। षञ्चरोत्थम् ₹२ च्छेतव्य- 
रकम् ३ श्रौतम् 8 सर्गन्धिः ५ पित्तारिः ९ 
सरभिः 9 अस्य गुणाः ्नौतललम्। तिक्त 
त्वम् । कफमारुतपित्तकुषटकश्छव्रणनाशरिलम् । 
विशेषाग्रक्तदोषजिश्वश्च। एति राजनिर्घंश्टः ॥ 

षञवरा, श्छ, ( व्भरपृष्यस्येव अाललिरख्यस्या 
स्ति) वब्वेर-+च्यच्। टाप् ।) पृष्यभेदः। 

शाकभेदः; इति मेदिनी। रे, २०६. ॥ (वव्यै इति 

शब्दं रातोति। रा+कः।) मधिकाभेदः। 
शति प्ब्दरब्नावलौ॥ 

वरा, स्रौ, ( वन्यर+ टाप् । पञ्चे षत्वात् 

वरौ, ङौष्। ) चुदरदृच्चविश्रोषः। वायुह् 
षस्ति भाषा। ततृप्ायः। कवरौर तुङ्गो 
खरपुष्या 8 अलजगन्धिका ५ अजगन्धा ६ 

कवर 9 खरपुष्यिका<=। श्दयमरश्नन्दरना- 

बल्यौ ॥ तस्याः प्रकारा गुणा । 
^वव्यरौ कवरी तुज्ञौ खरडुग्धाजगन्धिका। 

पणसस्तच शष तु कविञ्जरकुरेरकौ ! 

वषे 
कालमारः कराल मलकः छष्णमल्िका । 

ज्र शुज्गएव्नेकः प्रोक्तो वटपच्स्ततोःपरः 
षञ्यैरौचितवं रूक्षं श्रौतं कट विदाद्दिश्व। 

तौच रथिकरं छट" दौपनं लघ्ुपाकि च। 
पित्तलं कफवातासखदहुलमिविषापदम् ॥” 

इति भावप्रकाशः 
वञरौकः, पु, (इशत इति । उण वरजे +^ 

ठलां इ रक् चाभ्यासस्य ।* उशणा० &।१६। 
इति ईकन् दिवेचनं अभ्यासस्य शगागमश्च । ) 
जाद्धणयच्िकारचः। कुटिलङन्तलः। इट 
णादिकोषः॥ अजगन्धिका। वादु तुलसौ 
इति भाषा। एति शब्दचन्द्रिका मदा- 

कालः। दूति हेमचन्द्रः ॥ तत्र पवमींयवका- 
रादौ पठितोभ्यं किन्तु मेदिन्यां चचैरोकश्यन्द- 
स्छायमर्थं; ॥ 

वजा, च्छौ, वञ्जरी । इति शब्दचन्द्रिका १ 
वन्नः, चि, ( इ + ̂ उष्भ्यां विन्।* उणा ६।५३। 

इति विन् । ) घ्रः । षद्यणादिकोषः 
वन्वरः, ध, ( उ+ वाडलकात् षरच् ।) उच~ 

विद्चेषः। बावला शति भाषा। तत्पायः 
अगलाच्च;ः २ कण्टालुः ३ नौच्छकरटकः 8 
मोश्टङ्गः ५ पंक्तिवौजःई दौषंकणटः 9। कषठा- 
न्तकः = दएबौजः ६ अनभचः १०। अस्य 
गुणा; । कषायत्वम् । उष्छत्वम् । कफकाषाम- 
रक्तातिखारपित्तदाषारोबाश्िवष्च। इति 
राजनिर्धंशटः ॥ 

वषे, पु, लौ, ( ष्यते षति। इषु ेचमे+ 
अच्विधौ भयादौनासुपसंष्यानमिव्यच । यडा 
त्रियते प्राते इति। + एतु वदिहनिकमिक- 

षिभ्यः स; ।” उणा०३।६९) इति सः।) 
इष्टिः ( यचा, मनुः । 8।१९०३। 
^विदुवृस्तनितवषु महोल्कागाष् संवे । 
अकालिकमनध्यायमेतैष मनुरब्रवौत् ॥” 
चम्बदौपांशः। वल्छरः। इव्यमरः ॥ (यथा, 
मनुः । ५ ।५३। 
^ वर्धटश्वमेधेन यो यजेत श्रतं समा; । 
मांसखानिचन खादेद् यस्तयोः पुण्यफलं समम् ५) 
जसोः । इति मेषिनौ। धै, २४॥ (वषे 
सौति । इष् + पचाद्यच् । ) मेषः । इति हेम- 
चन्र; ।२। ७६. ॥# ॥ अथ सप्रहनौपागां वषे- 
षशेगम्। तच जम्बदौ परय नववदेविभागो यथा। 
अते श्व छता: सप्र छवो हौपा च्यु 
शा्यलिकुशक्रौष्वश्राकपुष्करसंश्चा;। धिषा 
परिमाणं पून्वखात् पूनस्ादु्रोत्तरो यया- 
सस्य दिगुणमानेन वद्िः समन्तत उप- 

 कप्राः। च्षारोदेचुरसोदसरोदषटतोदक्ौरौोद- 
दधिमणखोदशह्ोदा; सप्र जलघयः। सप्ह्णौप- 
परिखा दषाभ्य्तरङ्खीपसमाना रकेकश्यन 
यथाचुपूनवे प्रपि वद्दहपेष एयक परित 
उपकश्पिताः। तेषु पनण्णेम्बाङा दिषु वद्दिद्मतौ- 
पतिरलुडत्तानाल्मजानगौप्रजिङय न्वा 
हिर्ण्यरेलोषटतएमेधातिचिवौतिष्ोचरखज्ञान् 



| 

चष 
यथासंसीन रकेकसिेकमेवाधिपतिं विदधे । 
सस्य इवारते च्लोकाः। 

^प्रिव्रतक्लतं कम्मे को तुङ्ग्या दिनेश्वरम् । 
यो नेमि{नचररकरोच्छायां प्रम् सप्तवारि- 

धन् ॥ 
छायां त्रन् समो निरस्यन् । 

“भूषं ख्यानं छतं चेन सरिहिरिषनादिभिः। 
सौमा च भूतनि हषे दौपे विभागश्रः॥*» 
शव पितरि शंप्रडत्तं तदनुशासने वत्तंमान 
च्यायौप्रो जम्बु्वौपौकसः प्रजा यरौरसवड्मा- 
वे्माखः पथगोपायत्। तदुपलभ्य भगवानादि- 
परुषः खदसि गायन्तौ पूव्वव्वित्तिं नामा्रस- 
मभिवापरयामास । तस्यास बाल्मजान् स 

राजवथ आयौधो नाभिकिंपुरुषद्रि वर्धेला- 

ठतरम्यक-हिररसय-ङकुरुभद्राश्वकेतुमालखंज्नान् 
जव पुत्रानजनयत् । चअायौध्रसतास्ते मातु- 
रनुयद्ादौतृपत्तिकेनेव खंहननवलोपेताः पितरा 
विभक्ता अल्मतुल्यनामानि वथाविभाशं जम्ब 
दौपवर्षायि वुसजुः। यस्ित्रव वर्षाणि नव 
योननसषख्ायामानि अदभिमेादागिरिभिः 
सविभक्तानि भवन्ति रखषां मध्ये स्ला- 
इतं नामाभ्यन्तरवक्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः 
ख्यत सौवयेः कुलगिरिरालो मेरदौँपायाम- 
खसुत्राइः कणिकाभ्रूतः कुवलयकमलस्य दैन 
इाजिंशत्खडइखयोजनविततो ले वोड्ग्- 
साइसं तावतान्तभूम्यां प्रविष्टः । उत्तरोत्तर 
शेलाटृतं नौलः; ऋत; इङ्गवान् इति च्रयो 
रम्यकदिरगसयङुरूणां वर्षाणां मयादाजिरयः 
प्रागायता उभयतः चारोदावधयो दिषडसर- 

योजनषटयव रकेकश्ः पूसा पूखादुत्तरो- 
रो दशाश्राधिकांशिन रेष्य रवादसन्ति। 
शवं दशियेनेलाटतं निषधो हेमङ्गटो हिमालय 

, इति प्रागायता यथा नौलादयः । ्ययुतयोल- 

` नोतृैधा इरिवषंकिंपुरषभारतानां वथा- 
संस्म् । सयेवेलाटतमपरे पूर्वण च माल्य 
वहन्धमादगावानौलनिषधायतौ दिवसं पप्र- 
यतु; कैतुमालभद्रा शयो; सौमानं विदधाते । 

भरतैप्प्यस्िन् वर्थ सरिच्छेलाः सन्ति व्व: । 
मलयो मङ्गलप्रष्णो मैनाकच्छिकरूट ऋषभः 
ज्रटकः कोख; सद्यो देव गिरिऋष्य्धकः ग्रीपलो 
वैङ्टो महेकरो वारिधारो विन्य: गुक्तिमागृच्च- 
गिरि; पारिपाच्रो बोरिच्रङ्रटो गोबहननो 
रवतकः ककुभो नौलो गोकासुख इन्कौल 

कामगिरिरिति चन्ये शतसह; शेलास्तेषां 

जितम्ब प्रभवा नदा नदाश्च सन््खस्याताः। 

रुताखामपो भारः प्रजानामभिरेव पनन्तौ- 
नामालन चोपष्य न्ति । चन्द्रवश्रा ताश्नपगौँ 
अवटोदा छतमाला वैहावसौ कावैरौ वैखा 
पयखिनो शकोरावर्ता तुक्गभन्रा रष्वैखा 
भौमरयो गोदावरौ निन्विन्था पयोष्णी तापौ 
रेवा प्रसा नम्भदा चश्भखतौ अन्धः शोनश्च 
नदौ मानदौ वेदद्धतिेधिङ्व्या तलिसामा 
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वषे 
कौशिको मन्दाकिनौ यसुना सरस्वती दश्रहती 
गोमतो खरयुरोघवती षषटवतौ सप्तवती 
श तहुखन्द्रभागा मर्टूठधा वितस्ता असिक्तौ 

विश्वेति महानयः। असिनेव द परपर ल्- 
जन्मभिः मुक्तलोह्िितछ्लषावणेन स्वारब्धेन 
कम्मेणा दिद्मानुषनारकगतयो बह्म आह्मन 
आरुपूर््ण सव्या द्योव सर्वां विधौयन्ते। 
यथावणेविधानमपव्गंख्च भवति॥१९॥ # ॥ 
अतः परं शत्तादौनां प्रमाण्लच्चयसंस्थानतो 
वधेविभाग उपवण्येते। क्षो जश्ुप्रमायो 
दौपाख्यातिकरो हिररसय उचत्यितो यच्नानि- 
रूपास्ते सप्रजः । तस्याधिपति; प्रियत्रताल्मज 
ष्अ्रलिङृस्तं होप सप्रवर्षाणि विभज्य सप्रवधे- 
नामभ्य आल्मलेभ्य अकल्य खयमाल्मयोगे- 

नोपरराम। अशिवं वयखं सभव्रं शान्तं 
चेममनच्डतमभयमिति वर्षाणि । ` तेषु गिरयो 
नद्यश्च सपतवाभिन्राता;। मण्िक्रटो वच्ज्ट 
इन्द्रसेनो च्योतिश्रान् सवण शिरण्यषटोवो 
मेघमाल इति श्तुरेलाः। चरणा बृमणा 
चअङ्ञोरसौो सावित्री भाता ऋष्वम्भरा 

स्यम्भरेति मद्ानद्यः;॥२५*॥ कचस्तु 

खमानेनेच्चुरसोदेनाटतो यथा तथा दौपोभ्पि 
शाल्मलो हवियुख्विश्रालः खमानेन सरोरेना- 
इतः परिटङ्क्ते। यज्नइवे शाद्मलौ ञ्चा 
यामा। तद्रौपाधिपति; त्रियत्रताद्मजो यच्च 
वाद; खसुतेभ्यः सप्तभ्यस्लन्नामानि शप्रवर्षाणि 
अभजत् । सुरोचनं सौमनस्यं रमयकं देवव 
पारिभद्रमाप्यायनमभिन्नातमिति । तेषु वर्षा- 

अयो नदश सपरैवाभिच्राताः! सरखः श्रतश्ङ्गो 
वामदेवः कन्दः कुस॒दः पुष्यवषः खदखन्ुति- 
रिति। अनुमतौ सिनौवालौ सरखतौ कद्र 

रजनौ नन्दा राकेति ५ ३६।॥*॥ रं सरो- 
दादट्बद्िूद्विगुणः खमानेनाटतो एतोदेन यथा 
पूवः छुशदौपो यख्िन् कशस्तम्बो देवछत- 
स्तद्वोपाख्यापनो ज्वलन द्वापरः सशष्य- 
रोन्विषा दिशौ विराजयति । तद्रौपपतिः प्रैव 
ब्रतो राजन् हिरण्यरेता गाम खं दौपं सप्तभ्यः 

खपुततेभ्यो यथाभागं विभज्य खयं तप चआति- 

तु । वसुवद्छदानमदएरुचिनाभिगुप्रसत्यव्रतविप्र- 

नामदेवनामभ्वस्तेषां वर्धे सीमागिरयो ग्य 
अाभिन्नाताः खपरेव । वथश्चतुःऽटङ्गः कपिल- 

श्विचङ्रटो दैवानौक ऊदंरोमा द्रविण इति। 

रखङ्ल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा 
देवगर्भा एतच्ता मन्माति ॥ 8 ॥#॥ तया 
बद्दः क्रौष्वदोपो हिगुणः समानेन चोरोदेन 
परित उपकप्र; । ठतो यथा कुशह्ौपो इतो- 
देन । यस्िन् क्रौष्चनामा प्यतरानो हौष- 
नामनित्तेक चस्ते । तस्िन्रपि प्रयत्नतो त- 
षष्टो नामाधिपतिः खे दषे वर्षाणि खप्न विभव्य 
वैष एुचनामस सप्र ऋकथादान् वषेपान् निवेष्य 
स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्छाण्यश्ख 
आल्मभूतस्य इरे्चरणारविन्दसुपनगाम । 
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अत्मा मधुरुहो मेषः सधामा भालिष्ठो 
लोदितानो वनस्पतिरिति इतष्टष्टसुता,; । तेषां 

वषेगिरयः सपैव नदाश्चाभिस्ाता; । शुक्लो 
ब्वेमानो भोजन उपवद्ंणो नन्दो नन्दनः 
सब्येतोभद्र इति । अभया अन्टतौघा वाका 
तौधेवती रूपवतो पविन्नवती मुद्धेति ॥५।४॥ 
र्वं परस्तात् च्षौरोदात् परित उपवैश्तः 
श्राकदौपो दाचजिंशल्चयोजनायाम; समानेन 
दधिमण्डोदेन परौतः । यिन् हदिशाको नाम 
मद्रु; खच्े्नयपदेशकः । यस्य छि महा- 
सरभिगन्वसतद्वौपमनुवाखयति । तस्यापि प्रैय- 
ब्रत खवाधिपतिर्नान्ना मेधातिधिः। सोप्पि 

विभ्य सप्रवर्षाछि पुच्चनामानि तेषु खाल्मजान् 
एरोजवमनो ज ववेषमागधुस््रानौकचि्नरेफवह्- 
रूपविश्वाधारसंज्नान् निधाप्याधिपतौन् खयं 

भगवत्यनन्त अवेश्नितमतिस्तपोवनं प्रविषैश्र् । 

रुतेषां व्षमथ्यादागिरयो नद्यश्च सप्त सपैव । 
देशान उरुश्टङ्खो बलभद्रः शतक्ेशरः षहख- 

खोता दैवपालो महानस इति। अनवा 
अयु उभयस्यरिरपरालिता पष्दपदौ वद्च॑ख- 
श्ुतिनिजष्टतिरिति ॥६।#॥ रवमेव दधिमणखो- 
षात् परतः एष्करहौपस्ततो दिगुखायामः सम~ 
न्तत उपक्ङप्तः समानेन खादूदकेन खस्थ 
वद्धिराठतः। तद्रौपमध्ये मानसोत्तरनामेक 
रुवाव्याचौनपराचौनवषेयो्म धादाचलः अथयुत- 
योजनोच्छायायामः । यत्न तु चतद्धु दिन 
चत्वारि पुराणि लोकपालानाम् । यडुपरिषटत् 

खथरथस् नेरु" परिक्रामतः संवतृसराल्मकं चक्र 
देवाहोराचाभ्वां परिभ्रमति। तद्ौपस्याधि- 
प्रतिः प्रैयव्रतो वौतिद्ोचरो नाम तस्या्मलौ 
रमणकधातकनामोानौ वधेपतौ नियुज्य खयं 
पूम्नजवद्धगवतृकम्भश्रौल च्यास्ते। तहषेपुरषा 
भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं खकम्भकेण कम्मंयाराध- 
यन्ति ॥ ७ ॥ इति करीभागवते ५ स्कन्धे १।२। 

१६ । १६. । २० अध्याया; । # । अपिच) 
“कन्ये ह्वे दश पुत्ता सब्वाट् कुष्ठिश्च ते उभे) 
ते खथ भातरः श्रूराः प्रजापतिसमा दश ॥ 
चअमोधश्चाणिबाहश्च मेधा मेधातिचिर्बपुः। 
च्योतिष्मान् दतिमान् इयः सवनो भिर ख वा। 

मेधानिबाइमिन्नास्तु चयो योगपरायणः; । 
जातिखरा मद्ाभागा न राज्याय मनो. दधुः ४ 

प्रियत्रतोर्भ्यधिश्छत्तान् खप्र सप्रप् पाथिवान्। 
ज्ौपेष तेष धर्मण हप स्तां निबोधमे । 
जब्बदौपे तथामौधं राजानं शतवान् पिता । 
छचदौपेश्वरश्चापि तेग मेधाविधिः च्छतः ॥ 

्ाख्यले तु वपुद्मन्तं च्यो तिद्मन्त कुश्ाहये । 
कौष्वदौपे वुतिमन्तः इयं पाकाय सतम् ॥ 
पुष्कराधिपतिष्धोव सवनं छतषागृ सतम् । 

मदावौतो धातुकिश्च एुष्कराधिपतेः सतौ ॥ 
दिधा शत्वा तसो वै पुष्करे ख न्यवेशयत् । 
श्यस्य पुताः सप्रासच्रामतसताधिवोधमे। 
जलद मारच पृङकमारो मणोषकः । 
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कुशोत्तरोभ्य मोदाकौ सप्रमस्तु महाहमः ॥ 
तत्नामाङ्कानि वर्षाणि शाकदौपे चकार खः। 

सथा दुतिमतः सप्र एतांश्चापि निबोध मे ॥ 
कुशलो मनोण्नमश्चोष्यः प्रधानश्वान्धकारकः। 
सनिश्च दन्डभिखैव सप्तमस्तु तथावरः 
तेषां स्वनामधेयानि क्रौ द्वप तथाभवन् ।#। 
च्योतिद्मतः कुशद्धौपे एुचचनामाङ्कितानि वे ॥ 

तज्ापि सप्त वर्षाणि तेषां नामानिनेश्टश॒। 

उङगिलं धेुमसेव दवैरथं लम्बेव च ॥ 
तिमत प्रभाकरप्तेव कपिलख्धापि सप्रमम्। 
वपुष्मतः सताः सप्र शाद्यलेशस्य वाभवन् ॥ 

श्त इरितचखव जौग्धतो रोहितस्तथा । 
वेदतो मानसश्चेव महौघः इप्रभस्तया॥ 

सयैव शाल्मले तेषां खनामानितुसखप्नपे 
सप्रमेधातिधः एच्ाः चद्वौपेश्वरस्य ये ॥ 

तेषां नामाङ्ग दौँपस्तदभे सप्रभिट तम् । 
पन्ये शान्तभयं वषे शिशिरन्तु सुखोदयम् ॥ 
चानन्द शवश्धव तेमकष्च तथाध्रुवम्। 

ज्च्ेदौपादियुक्तष शाकड्ौपान्तिकेषु च ॥ 

भ्तेयः पष्पस धर्म्मो वर्ण श्मेविभागजः ।#। 

यानि किंएुरषाद्यानि वच्नेयत्वा िमाङयम् ॥ 
सखमायु रूपश्च बलं धम्भञ्च निद्यश्ः। 
पणष्डस्पेतेषु वषष्ु सव्ये साधारणं स्तम् ॥ #॥ 

च्यासौघ्राय पिता पूरये जम्बुदौपं ददौ हिज । 
लस्य एतच्चा वभूवुद्ि प्रजापतिखमा नव ॥ 
च्यष्टो नाभिरिति ख्यातस्तस्य किंपुरुषोऽनुजः । 

इरिवषेस्ततौयस्तु चतुरथोभूदिलाढतः ॥ 
रम्य पञ्चमः पत्तो रयः षड उच्यते। 

ङुरस्तु सप्तमस्तेषां भदाश्चचखाषमः चतः + 
नवमः केतुमाल तन्नाच्ना वधेखं स्थिति; ।#। 
यानि किंपुरुषाद्यानि वच्नेयित्वा हडिमाहयम् ॥ 
तषां खभावतः; सिद्धिः सखप्राया दयपनरतः । 

विपयो न तिप्वस्ि जरान्डद्यभयं न तच्च ॥ 

चम्माधम्मेा न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः 
न वे चतुर्व॑गावस्या नाश्रमा; क्रतवो न च ॥#॥ 
चऋपौप्रनोर्नाभिश् ऋषभोगभृत् स॒तो हिज । 
ऋषभाद्वरतो जज्ञे वौरः एच्चशताहइरः 
सोठभिभिच्यषेभः पच्च मदाप्रब्रन्यमास्थितः । 
तपस्तेपे महाभागः पुलदह्ाश्रमसं श्रयः ॥%॥ 

हिमाङं दथियं वधे भरताय ददौ पिता। 
लसा भारतं वपं तस्य नारा महामनः ॥ 
भरतस्याप्यभूत् एचः समतिर्नाम धान्मिकः । 

सद्िन् राच्यं समावेश्य भरतोऽपि बनं ययौ ॥ 
रतेषां पुचचपौचरेख सप्रदौपा वसुन्धरा । 
प्रियव्रतस्य पुचस्तु सक्ता खायम्भवेएन्तरे ॥ 

खुष खायम्भवः सगे; कथितस्ते हिनोत्तम । 
पून्बमन्वन्तरेश्रस्य किमन्यत् कथयामि ति \” 

इति माकंश्डेयपुराणे खायम्भवे मन्वन्तरे सुवन- 
कोषः \ # ॥. न्यच । 

खत उवाच। 
«केतुमा गराः कालाः सँ पमखभोजनाः । 
च्जियश्योत्पलपन्ाश्च जोवन्ति च वर्षादुतम् ॥ 

२२८४ 
४२। 

वष 

भद्राश्वं पुरुषा, शक्ताः च्तियश्न््रयुसन्निभाः। 

द्श्रवपेसहस्ाणि जेवन्ति वायुभोगनाः 1#॥ 
रम्यके पुरुषा नार्थो रमन्त्यारचजतप्रभाः। 
द्शवषेवदसाणि शतानि दशपख्च च ॥ 
जौवन्ति तच सच्वष्या न्धपोधफलभोजनाः । 

हिरण्मये हिरण्याभाः स्वं च लङुचाशनाः॥ 
रखुकाट्शसहस्ाणि शतानि दश्पश्च च । 

जौवन्ति कुरवषे तु श्वामाङ्गाः चौरभोजभाः 

सन्व भिधनजाताश्च निव्यं सुखनिषेविणः) 

च्वन्द्रहौपे महादेवं यजन्ति सततं शिवम् । 

तथा किंपुरुषे विप्रा मानवा देमसच्निभाः। 

दशवधेखदख्ायि जोवन्ति श्दभोजनाः 
यजन्ति सततं देवं चतु. तिं चतुर्मखम् । 
ध्याने मनः समाधाय खदा वा भक्तिसंयुतः ॥# 

तथा च इरिवषण्पि महारजतसत्रिभाः 

दशवषेसषखाखि जौवन्तीन्तुर खाश्रिनः ॥ 
तन्न नारायणं दैवं विश्वयौनिं सनातनम् । 

उपासते खदा विषुः मानवा विष्णुभाविताः॥ 
तच्च चन्द्रप्रभं गुं गुहस्फटिकनिम्भलम् । 

विमानं वाष्दैवस्य पारिजातवनाश्मितम् ५ 

च्तुर्दारमनौ पश्यं चतुस््लोर णसं युतम् । 
प्राकारदेशभि्यैत्तं स॒गन्धख्च ससुद्मम् ॥ 

स्फाटिरोमंणतर्य॑क्तं देवराजण्होपमम् । 
सवण स्तम्भ सदस स्वतः खमलङ्कुतम् ॥ 

देमखोपानसंयुक्तं नानारनोपशोभितम् । 
दियचिंहाखनोपेतं सर्श्रोभाखमन्वितम् ॥ 

खरोभिः स्वादु पाणौ नेदीभिद्ोपश्रोभितम्। 
नारायणपरः, शुदधरकेदाध्ययनतत्परैः ॥ 
योगिभिच् खमाकौये ध्यायङ्धिः एरषं चरिम् । 
स्तुवद्धिः-खततं मननेन मस्यद्धिश्च माधवम् 
तच्र देवादिदेवस्य विष्णोरमिततेजसः । 
राजानः स्कालस्तु मदह्दिमानं प्रकु्ते ॥ 

गायन्ति सेव न्ति विलाखिन्धो मनोरमाः । 
च्ियो यौवनश्चालिन्यः खदा मणडनतत्परा; ॥ 
इलाटते पदमव! जम्बफलरसाशिनः 

` चयोदग्र सदसा वर्षाणां ३ स्थिरायुषः 

भारते तु च्छियः एलो गानावर्णः प्रकौ्तिताः। 
नानादेवाशैने युक्ता नानाकन्भाणि कुरति ॥ 
परमायुमेतं वैषां शतं वर्षाणि सुव्रताः । 
नवयोजगसाङस्ज' व्षेमेतत् प्रकौ तितम् ॥ 
कम्मभूमिरियं विप्रा नराखामाधिकारिखाम् । 
मदनो मलयः; सद्य; खदह्धिमानृ च प्तः ॥ 

वश्यश्च पारिपाचश्च सत्रा कुलपरताः। 
इन्द्रदौपः; कशरेरमांस्तान््रव्णो गभस्तिमान् ४ 

नागदौपस्तथा सौम्यो गन्धस्य वादश; । 
च्यन्तु गवमस्तेषां इोपञ्च खागराहतः ॥ 
योजनानां षद्कन्तु इपोभ्यं दचिणोत्तरः । 
पून्वं किरातास्छस्यान्तं पञ्चमे यवनास्तथा + 
ज्रञ्चणाः चनिया वश्या मध्ये ुद्रास्तथब च । 

इव्यायुधवणच्याभिमैसैयन्यच मानवा; 

खवन्ते पावना नदाः पब्तेभ्यो विनिःखताः। 

प्रवहख्न्रभागरा च खरयूवेदना वथा ॥ | 

। 

वष 

शरावती वितस्ता च विपाश्या देषिका कुड; 
गोमतौ धूतपापा च बाहुदा च दश्रदतौ॥ 
कौशिकौ लोष्धिता तेव िमवत्पादनिःटता; । 
चैदण्छतिग्वदमतौ व्रतत्नौ निषिदा तथा॥ 

पर्णाखा वन्दना चेव सदानीरा मनोरमा । 
चम्मेखतो तथानूपा विदिश्चा वेदवद्पि ॥ 
शिशुः श्शिन्यपि तथा पारिपाचाश्रयास्तथा। 
नम्भदा सुरसा शाना दशार्णा च मद्धानदौ ॥ 

भन्दाकिनौ चित्रकूटा तामखा च पिशाचिका। 
व्विचरोत्यला विपाशा च माज्जना बाडुवाहिनौ। 
हिमवत्पादजा नद्यः; स्पापडरा ठृणाम् । 
तापौ प्रयोष्णौ जिषिव्या शौघ्रोदा च महागदौ 
चेत्वा प्रेतरणौ चैव वलाका च कुसदतौ । 
तोया चैव महागौरो दुर्गा चान्तःशिला तथा॥ 
विन्यपादप्रखतास्तु नद्यः पएणखयललाः; शुभाः । 
ऋषधिङ्च्या चिखामा च मन्दगा मन्दगामिनो॥ 

रूपा पानाशिनौ चेव ऋषिका वंशकारिणौ। 
शुक्तिमत्पादसं जाताः सपापडरा णाम् ॥ 
र्सां नटुपनदयशच्च शतशो हिजपुङ्वाः 

सत्वा; पापहराः पुण्या; खानदानादिकम्मेसु ॥ 
ताखिमे कुरुपश्चाला मध्यदे शादयो चनाः 

पूर्नं देशादिकाचचोव कामरूपरनिवाखिनः॥ 
अौडाः 
था परान्ता; सौराः शद्राभौरास्तथा- ` 

व्व॑दाः 

मानका मालवाश्चव पारिपाच्चनिवासिनः। 

सौवौराः सैन्धवा इणा; श्रा्ला; कन्धनिवा- 
सिन; ॥ 

मद्रा वासास्तथागबहा; पारसौकास्तयेव च । 
सां पिवन्ति सलिलं वसन्ति सरितां सदा॥ 

चत्वारि भारते वषं युगानि कवयोभनुवन् । 
छतं चेता दापर ख कलिखान्धन्न न कचित् ॥ 
यानि किंपुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ महषयः । 
नतष्ठ शोको नायासो नोहेगः चुद्धयन्न च ॥. 
सख्या; प्रा निरातङ्का; सनवडुःखविवष्निताः । 
रमन्ते विविपोभपीः सर्व्वा स्थिरयौवनाः ५ 

इति क्रभ्मेएराओे 88 अध्यायः ॥ 
परं वामनपुराये १३ अध्याये ्रर्यम् ॥४॥ 
प्रभवादिषदिवर्षाणि वत्यरश्न्दं द्रष्ट्यानि। तच्न 
षषठिधा पूज्या देयो यथा,- 
५ खंवह्यरप्रमाशेन देयः छल्वा पुरो हि ता; । 
यष्ट्या विधिना तात सन्वंकामप्रखिहिदाः॥ 
महभयविनाशाय मह्ारिएवधाय च। 

मद्म्युद्यकामाय सदासिदधिफलाय च । 
पूजयेत् तदूयजेदरवौं षटटिधाः परमेश्चरीम् ॥ 
ऋतुनागकता पौड़ा यच्तरच्तोग्रहोद्धवा । 
संवत्यरमहादोषजन्भचचैसुपमदंना॥ 
केतूल्काश्निरादूतो भौमाकंचितमाबुलाः । 
शमयेद् यजमानस्य देवौहोमरतस्य च ॥ 
मखलादिविध्वानेन मदहाखानाभिषि चनै;.। 
चरलंपूंपुष्यवपलरःताभिपूजनेः ॥ 
मङ्गला मङ्गलं घरे विधिना पूजिता सगे { ४ 

ङ्गमगधा दा्तिणा्याचच स्वश । 

1. ~= ~ अक सनक कन्कक क ऋक 

१. 

क मकान 



वषणिः 
उत्यातश्चोभनिर्घातविक्लतानं शमाय च। 
कथयामि महाप्राज्न श्दगस्रेकमनाधुना ॥ # ॥ 
मङ्गला विजया भद्रा शिवा शान्तिष्टंति; चमा। 
ऋद्धिठ ह्रच्रतिः सिदिस्तुष्टिः पष्टिः भिया उमा॥ 

दौभिः कान्तिर्य शो लच्यौ रौश्वरौति प्रकोत्तिता । 
विंश्ताख्ोत्तमा देयः सत्वभावव्वस्िताः 

प्रथमं संस्थिता वल्य! सनसिदहिप्रदायिकाः।२० 
ब्राञ्चौ जयावतौ शाक्रौ अजिता चापरा- 

चिता ॥ 
जरन्तौ मानसौ माया दितिः; शेता विमो- 

नो। 

श्ररण्या कौशिकौ गौरौ विमला ललितालसा॥ 
च्यरन्धतौ क्रिया दुर्गां राजसा इति वायुना । 
मध्यभागे स्थिता देयो बगानामशुभापदा \२०॥ 
कालौ रौद्रौ कपालौ च घरटाकर्णा मयुरिकौ । 
वहरूपा सुरूपा च चिने्रा रिपुद्ामग्िका॥ 
मादेचरौ कुमारौ च वेव्यवौ सुरपूजिता: । 
बेवख्ठतौं तथा घोरा करालो विकटादिभिः ॥ 
चिका चैति धातुख्या देयच्तरेलोक्यविश्रुताः । ` 
पूजितव्या सुनिश्र् ! सथ्यक्रामप्रसाधिकाः ॥२०॥ 

चिदश्रासुरगन्धवेथत्तरच्तोगयेनताः 
. भावकालाश्रवा; काथद्र्रूपपलप्रदाः 

प्रलयेकश; समस्ता वा कततैया सुनिखत्तम | । 

अथवा युगभेदेन पञ्च पञ्च प्रपूजिताः ॥” 

स्ति देवौएुराे संवल्मरदेवताविंशतिविधि- 
नामाध्यायः ॥ ( वेके, चि । यथा, भागवते । 
&। ९९ । २० । 

“नमान्यभौच्छं नमनौयपादं 
सरोजमस्पौयसि कामव्ेम् ॥” ) 

बधैकरौ, स्तौ, ( वै ततृखचनं रवेण करो- 
तौति। व्षे+छ+टः। डौप्। ) भिल्िका। 
इति हेम्नः) 8 । २७८२ ॥ 

वषेकेतुः, धु, ( वर्षस्य ट्टः केतुरिव । खति वभे 
भूरिश उत्पन्नत्वादस्यय तथात्वम् ।) रक्तपुननेवा। 
इति राजनिधेगट; ॥ ( अलकंवंग्रौयकेतुमतः 
पुत्र; । यथा, हरिवंशे" ३२।.४०। 

^ चछेम्यस्य केतुमान् पृच्चो व्ेकेतुस्ततोग़भवत् ॥”) 
वषेकोषः, धर, (वर्षस्य वह्परस्य कोष इव । सव्व 

स्नानवत्वात् तथयातल्मस्य । } देवत्नः। इति 

न्दरन्नावलौ ॥ ( वषेस्य अन्तःस्थितफलकोष 
इव कोषः। ) मासः;। इति शब्दमाला ॥ 

वषेजं, चि, (वर्षात् जातमिति । जन् +डः ।) ठष्ि- 
जातम् । वल्मरनातम्। जबह्वौ प्रजातम् । 

ह्ौपांगश्रजातम् । मेषघजातम् । इति वभशन्द- 
पूञ्जनधातोडप्रययेन निव्यन्नम् ॥ 

वषश, जौ, ( ठष् +-च्युट् । ) ठष्टि; । इति श्न्द- 
रत्रावलौ ॥ (यथा, माकंखडेयपुराये। १०४।२१। 

. «तमेव सुश्चतः स्वै रसं परे वर्धेणाय यत् । 
सरूपरमाप्यावकं भाखंस्लसौ मेषाय ते नमः ॥*) 

वषि, स्तौ, ( ठष् +च्यनिः। ) वैनम् । कतिः । 
शदयुणादिकोषः॥ क्तुः। वषेथम्। इति 
संचिप्रषारोणदिटत्ति;॥ 

२९५ 
॥ 

वषट 

व्षेपव्येतः, पु, ( वर्षाणां भारतादौनां 
पञ्चत इति मध्यलोपौ खमासः।) वषेविभा- 
जकगिरिः। वथा, 

“हिमवान् हेमक्रटञ्च निषधो मेरुरेव च । 

चेत्र; कथो च श्टङ्खौ च सप्ते वषेपव्धताः 
इति इारावलौ ॥ 

वभेपाकौ, [न्] प, (वरे वधाकाले पाको?स्स्येति । 
वषेपाक + इनिः । ) आन्रातकः। इति डेम- 
चन्द्रः । 8। ९१८ ॥ ( तथास्य पथायः। 
«खआच्नातको वपेपाकौ |“ इति व्रेदकरत- 
मालायाम् ! ) 

व्षेपुष्या, स्तौ, ( व वेका पुष्यं यस्याः । ) 
ख्टेवौलता । इति रालनिषगटः ॥ (खद्देषौ- 
लताश्न्दे४स्या विटतिर्घंया । ) 

वषे प्रियः, प, ( वर्षो वषेणं परियं यद । ) चातक- 
परच्चौ । इति निकाखडगनषः॥ 

वषेवर;, पु, ( बरतौति । वर च्ावरओे + अच् । 
वर्षस्य रेतो वर्षणस्य वर चआवरकः। ) परः । 
इ्व्यमरः। ९८।८।६॥ खोला। इति भाषा॥ 

( यधा, रनाषल्याम् ₹ द्धे । 
“नष्टं व्षवरमेगुष्यगणनाभावादपास्य जपा- 
मन्तः कचचुकिकष्ठुकद्छ विश्रति चासादयं 

\ वामनः ॥* } 

वषेटहिः, स्तौ, ( वर्षस्य ठद्धिराधिक्यं यज्न। ) 
जन्भतियि;। इति सात्तंयास्कादश्रंनात् ॥ अथ 
जक्तिथिलत्म् । तन्मलमासे न कर्तं चाद्- 
मासौयसेन सावकाश्रत्वात्। न च तस्य सौर- 
भाखौवत्वं तथाते तन्मासे तत्तिधेः कदाचिद 
प्राप्तौ तद्ध ततृ यलो पापक्तेः। न चेष्टापत्तिः 
प्रतिसं वह्यरन्तदिधावात्। यथा ब्रश्पुरायं 
गे च । 
“स्ये जन्मदिवसे जातेमेङ्गलपाखिभिः 
शुरुदेवाभिविप्राश्च पूजनया; प्रयतः 

खनचच्रश्च पितरौ तथा देवप्रनापतिः । 
प्रति संवत्धरैव कत्तंयश्च मद्ोतवः ॥ 
खासेस्तिल्धा सः । प्रजापतित्रेद्ा । सथा च 
तत्तियिम्धिल्व्य । 

^“ तिज्लोदत्तौं तिलज्ञायौ तिलद्ोमौ तिलप्रदः । 
विलस्क् तिलवापौ च षट्तिलौ नावसौदति ॥ 

मङ्गलपायिभि; अभिप्ेतावखिहिमङ्गलं तद्ेतु- 
तया मोरोचनादिकमपि मङ्गलं तेन त- 
गुग गुल्वादिपाणिभिरि्येः। तथाच शय 
चिन्तामणौ । 
५गुड़दुग्धतिलानद्याच्लन्मसरन्ये बन्धनम् । 
गग गुलु" निम्बसिद्धाे दून्यागोरो चनादुतम् । 
संपूज्य भागुविक्नेशौ महषि प्रायैयेदिदम् ॥ 
चिरजौवी यथात्वं भो भविष्यामि तथा सुने)। 
रूपवान् वित्तवां स्व शिया युक्तश्च सन्भेदा ॥ 
माकंखछेय मद्धाभाग सप्रकंख्पान्तजौवन । 
आयुरिषयथंचिह्ठययेमसाकं वरदो भव ॥* 
खगचचप्ेति खनचचं अन्धिन्धाद्यन्तर्गं तजष्म- 
कालोननच्चचम् । नामकरखे तथा दद्रेगाद् वच्छ 
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माणत्र्यएुराणीक्तप्रणवादिनमोपन्तन माव 
पूजाविधानाच्चै। तदन्नाने खनच्चचाय नम 
दयक्ञेख्यम् ॥ # ॥ पूजायामर्ध्यानन्तरं पाद्य 
माह मक्छपएराणम् । अध्ये पाद्यादिकश्लन्न 

मधुपक प्रयोजयेत् । पादयानन्तरं अध्यैमाह 
नरसिंहपुराणम् । पादाष्योव ढतौ यया चतुरयाध्य 

प्रदापयेत् । तोयया पुरषडक्तौयढतौयया 
ऋचा। उभयक्रमदशंनादिच्छाविकल्पः। इति 
ओीदत्तः॥ #॥ ग्रीपरतिखवद्ारनियेये। 
“नवाग्बरधरो भूत्वा पूजयेच्च चिरायुषम् ॥” 
तथा । 

^ दिसुजं जटिलं सौम्य सुट" च्विरजौ विनम् ! 
माकंखयं.नरो भव्या पूजतेत् प्रयतस्तधा ॥ 

सतो दौर्षायुषं यासं रामं प्रौणिं छपं बक्तिम् । 
प्रजादणष्च इनमन्तं विभौषरमचयाचैयेत् ॥ 

रामोभ्च परशुरामः । च्विरजौविसाडचर््याते । 
द्रौणिरश्नत्यामा ॥ # ॥ तथा, 
^खनच्चचं जच्मतिधिं प्राप्य सम्यजवयेन्नरः 
-घषटौष्च दधिभक्तन वषे वधं पुनः पुगः ॥ 

योगियाञ्जवस्कयः 
५“ श्ायेन्नाराययं निद्यं खागादिष च कम्भु । 
तद्धिष्योरिति मन्तेय स्याद्य पुगः पुमः 

गायन्तौ वेष्यवौ ह्येषा विष्यो; संखरणाय वे ॥* 

ध्यायेत् रेत् । ख च मन्तः । 

“तद्विष्णोः परमं पदं खदा पश्जन्ति खरयः। 
दिवौव चन्तुराततम् ॥* 

वामनपुराख्म् । 
५सममङ्गलमङ्गच्छं वरेख्य' वरदं श्भम् । 
भाराययं गमस्क् सन्यकन्भाणि कारयेत् । ४५ 

शसङ्कुख्पाकरये निन्दामाडइ भविष्यपुराणम् । 
५+खङ्कुक्पेन विना राजन् ! यत्किच्ित् कुरते 

जरः । 

परलश्ार्पा रपकं तस्य धन्भस्याह चयो भवत् १५ 
जद्चपराणम् । 

भ्र वादिसमायुक्तं नमस्कारान्तकौन्तितम् | 

श्गामशन्यसत्वानां मन रद्भिधोवते ॥ 
आअभमेव विधमन गन्धपुष्पे भिषेदयेत् । 
.रफेकस्य प्रङुर््वौत यथोदिष्टं क्रमेय तु ॥४ 
गन्ध पुष्यमाचरं पर्चो प्वारादयासम्भवे । 

“मन््राच्छतगुखं प्रोक्तं भ्या लचगु णोत्तरम् । 
` भक्तिमन््रसमेतन्तु कोटि कोटि गुणोत्तरम् ५ 

सव्ये कर्म्मोपरेशकं दिणादिभिरचयैयेत् । 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च तती गुरुम् । 

- न प्यते गुरु नरो्तत्राफला क्रिया ॥* 
इति मद्छपुराणशचनात् ॥ # ॥ 

वतः कम्भानन्तरं तिलदहोमस्तु पूजितदेवता- 
नामभिः कायः। 
^रुकेकां देवतं राम खसुदिष्य यथाविधि. 
चतुच्ेनतोन ध्मश्च नाच्जा च प्रखवादिना॥ 
होमन्रद्यमयेकेकं रतस स्यन्तु होमयेत् ४” 

इति विष्धर्म्मो्तरदधेनात् ४ 
रवं छोने खाहाकता च मनर । 
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“खवा हावसाने जुहुयात् ध्यायन् बे म्रदेव- 
ताम् ॥* 

इति च्छते: ॥ 
अशक्तौ तु दैवौषएराणम् । 
“द्ोमो सहादिपूलायां शतमष्टोत्तरं भवैत्। 
अष्टाविंशतिरद्टौ वा यथाशक्ति विधौयते १५ 
स्कान्दे । 

“खख्डनं नखरश्रानां से युमाध्वानमेव च । 
अमिषं कलष्ं हिंसां वषेठद्लौ विवच्नेयेत् ।” 
च्पध्वानं अध्वगमनम् । कलहइमित्यत्र सङ्गर- 

मिति कथित् पाठः। सङ्गर युम् । वषेटहौ 
जश्मदिने ॥ #॥ ठडइमनगुः। 

“गते जन्मनि संक्रान्तौ श्राद्ध चभ्भदिने तथा । 
च्थस्यश्यस्यश्ंने चेव न खायादुषटवारिणा।॥ 
खश्छनि पुत्तजस्भनि । च्योतिषै। 

खात्वा जन्मदिने च्ठियं परिहरन् प्राभ्रोद्य- 
` भौद्टां शिवं 

मद्छु ष्मो चयतो दिजाय ददतोपप्यायुखिरं 
वह्धते। 

शक्तन् खादति यच्च तस्य रिपवो नाशं प्रयान्ति 
भ्रवं 

सुडक्त यस्तु निरामिषं स हि भवेव्लन्मान्तरे 

पण्डितः ॥*#॥ 

दौपिकायाम् । 

^“ जन्मचचयुक्ता यदि जन्मास 

यस्य भुवं जन्सतियिभेवेचचे । 
भवन्ति तहत्छरमेव याव- 
चैरु्यसम्मानसुखानि तस्य ॥ 

छत न्तङ्गजयो जारे यस्य जन्मतिधिरभवैत् । 
अदृचयोगसंप्राप्रौ विघ्नस्तस्य पदे पदे ५” 
छतान्तङ्जयोः ्निमङ्गलयोः । 
“तस्य सर्ववौषिधिखाणं सष विप्रसुराश्वैनम् । 
यद्धाबुदिश्य होमो वा याणां प्रौतिभिच्छता। 

खौरारयोटिने सक्ता देयाङृचे तु काञ्चनम् ॥ 
सरा मांसौ वचा ङु परोकेयं रजनौहयम् । 
श्रटौ चभ्यकयुस्तञ सर्व्वोषिधिगण; च्छ: ॥* 
रजनौदयं दरिद्रा दारइरिग्रेति। रतवं 
पचादौनां यदम् । कषायावयवगहये मब्छ- 
एरायविष्णुधरम्मोत्तरयोस्तथा दशनात्! तदू्- 
थया,-- 
“रषा पचाखि साराखि मलानि कुञमानि च। 

ख्वमादौनि चान्यानि कषायाख्यो मयः सखतः; ५* 

च्पादुर्वेदोक्ता परिभाषा । 
५ङ्गएप्ययुक्ते विद्ितन्तु खलं 
भागेभप्यदुक्तं समता विधेया ॥* 

तत्र क्रमः;। तिलोहत्तैनम्। तिलदुक्तजकेन 

क्षायम् । नववस्तरपरौधानम्। गुगगुलुनिम्य- 
विद्वाथेडू चा-गोरोचनाल्मकजन्भग्रन्िं ` दके 
पाणौ वक्नीयात्। गुरुदेवायिविप्राश्च पूज- 
नौयाः। खनचत्रं पूजनौयम्। अचर च। 
ष्ठा खातौ शवणा ब्ज्ञोवे। ऋगध्चिरो 

नपुषि स्यात् । पूषि च एन्ष्षुष्यौ । चलं 
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ल्वस्त्रौ च्तियां शेषाः । इदयनेन लिङ्ग निसंयः ॥#॥ 
जन्सनत्तत्रादौनां गोपनमाहइ विष्णुधम्मोंत्तरे । 

«मो पचेच्नन्नत्तच्रं धनसार एडे मलम् । 
प्रभोरप्यपमानञ्च तस्य इश्चरितञ्च यत् \* 
धनखारं चनश्रेष्ठम् । मलं दधिद्रम् ॥ पितरौ 
प्रजापतिः दर्यो गणपतिर्माकंखेयख् पूजनोयः। 
तत्र पांनमन्तौ । 
^चिरजोवौ यथात्वं मो भविष्यामि वथा सुमे) 

रूप्रवान् वित्तवांद्ेव भिया युक्तश्च भश्दा ॥ 
माकंखेय महाभाग सप्तकश्याम्त जवम् । 
च्पायुरिद्टाथेखिइययेमसराकं वरदो भव ॥* 
ततो अास्परशुरामाश्वत्यामन्पवकिप्रडाद्- 
इन्मदिभौषणाः प्ूजनौयाः । ष्यपि पूज 
नौया। 

“जैलोक्ये यानि भूतानि ख्यावराखि चराथि 
च्व । 

ब्ररूविषणुशिपैः वाद्ग रचां ङनैनु सानि मे 1” 
इति मद्यपुराणौयं रच्चाथे पठेत् ॥ # ॥ 

पिमा पादय्रदयक्रमस्तु षिष्य॒पुराणादुत्नेयः। 
यथा,-- 

^ छषणोपि वसुदेवस्य पादौ जमाह सतरः । 
देवक्या महावा हुवे देवसदायवान् ॥» 
शवष्च । 
५सहखन्तु पितुर्माता गौरषैणातिरिष्यते ॥ 
दति मजुवचनं पितुरपेच्चया यत् ख्ख मातु- 

गौरिवघक्तं यत् पोषणरक्षाधेम् अतव 
मवु; । 

“ब्दते भतैरि एचस्तु वाच्यो मातुररदिता ॥* 
वाच्यो गद्ेणोवः॥%॥ गुडदुग्धतिलप्राने तु 
मनः । 
«सतिलं गु इ संमिश्रमञ्जज्यद्वे मितं पयः । 
माकंष्डेयवरं लब्ध! पिवाभ्वायुष्छदेते ॥ 
अत्र वेदिकेतरमन््रपाठ शद्रादेरप्यधिकारः 

जन्ति; प्रागुक्त्रद्चएुराणोयत्वात् पौणंमा- 
स्यन्तमाखाद्रः ५ # । जन्मतिधेरभयदिनलामे 
तु देवौपएराणम् । 

“बुगाद्या वषेठद्धिश्च सप्रमौ पादतौभरिया । 
रवेरदयमौच्यन्ते न तत्र तिथियुग्मता ॥ 

घखइये जन्मतियियेदि स्यात 
पूण्था तदा जग्मभसं यतेव । 
असङ्गता भेन दिनदइयेर्पि 

पूज्या परा या भवतौ यनात ॥” 
भं नच्तचम् । परवचनं टददाजमाचै्छे४पि । 
पूव्वाह्ध तिथि नच चलाभ रवेदं लच्यते। 
“नचचे खण्डिते येन प्राप्तः कालस्तु कममणः । 
नचत्रकम्भाखयत्रोव तिथिकम्म तथेव च ॥ 

इति इह दस्यतिक्चनात् ॥ 

खण्डिते खखहययुक्ते येन नचतजखणछन विद्ित- 
कालः प्राप्तः । गचचरधे तु लेधायनमाकैष्छेयौ । 
“तन्नच्चमदडोराचरं यभ्मिन्नस्तं गतो रविः । 
अन्मद्रुदेति सविता तच्र्त्रं दिनं छतम् ५* 

दति तिथ्यादितच्वम् ॥ 

बषः 
वर्षाः, खो भुन्वि, ( वर्षो वषेयमसख्यास इति । 

वपं + अशे ादित्वात् च्। टाप्। यदा, नियन्त 
इति । उ + “इतुवदौति ।” उणा० ३। ६९। 
तिसः) ततष्टाप् ।) खनामख्यात ऋतुः) 

तत्पायः। भ्राट् २। इव्मरः ।१।४।१६॥ 
चघनकालः ३ जलायेवः प्रद् ५ मेषागमः ९ 
घनाकरः 9 । इति श्॒ब्दरत्रावलौ। प्राटषा८। 

षति चिकाण्डशेषः॥ ख च ऋतुः सौरश्रावण- 
भाद्रमासदहयाल्मकः । अषापएादिमासचतुद्या- 

तकख । व्याद्यस्य प्रमाणम् । यथा। तपस्त 
परस्यौ रैशिराटतुः। मधुश्च माधव वासन्ति- 
काठतुः। खुक्रश्च शुनि येश्चातुः । अयेत- 
इदगयनं देवानां दिनम् । नभाश्च नभस्यश्च 
बापिकाडतुः। इषश्च उष्णे श्1रदाटतुः । 
खष्ाश्च सस्यश्च देमन्तिकाडतुः। अयेतद्- 
दच्िणायनं देवानं राति;ः। इति मलमास- 
तत्वष्टता श्रुति; ॥ शेषस्य प्रमां तत्र ॒चातु- 

मस्यव्रतनियमच् यथा । वाराद्े। ` 
< आषाटएशुकहादश्यां पौयंमास्यामथापि वा । 
चातुर्मास्यव्रतारम्भ' कुयात् ककटसंक्रमे ६ 
अभावे तु तुलारकँएपि मन्रेख नियमं ब्रतौ । 
कार्तिके ुक्ञदादश्यां विधिवत्तत् समापयेत् 
च्तुरधापि डि तचौरे चातुर्मास्यं व्रतं गरः । 
कारिकां शुक्तपचचैतु इादश्यां तदशमापथेत् ॥* 
माच्छे। 
^ चतुरो वाधिकान् माखान् देवस््ोल्यापना- 

बधि। 
सधुखर। भवैचचिद्यं मरो गुडविवण्नं गात् 
केलस्य वच्णं नादेव सुन्दराङ्ग प्रजायते । 
कटुतेलपरि यागात् शत्रुनाश प्रजायते ॥ 
लभते सन्ततिं दौ स्यालौपाकममभच्चयन् । 

सदा स॒निः खदा योगौ मधुमांसस्य वच्नं नात् ॥ 
निराधिरनौंरुगोजस्वौ विष्णुभक्तश्च जायते । 
रु्कान्तरोपवासेन विष्णुलोकमवाश्रुयात् # 
घारणान्नरखलोन्ाश्च गङ्गाच्ञानं दिने दिने। 
ताग्बलवव्ननाद्धोगौ रक्तकणद्च जायते ॥ 

तत्यागात् सुलावण्यं स्वे ख्िग्धं वपभेवैत् । 

पलव्ागान्त मतिमान् बहुपुत्रश्च जायते ॥ 

नमो नारायणायेति जप्रानश् नलं पलम् । 

पादाभिवन्दनादिष्णोलंमेद्गोदानजं पलम् ॥ 
खुवमादिनत्रतेः पाथ तुल्मियाति केश्वः ॥ 
सनत्कुमारः;। 

५इद्ं ब्रतं मया दैव ! गद्धौतं पुरतस्तव । 
निखिघ्नां सिद्धिमाप्नोतु प्रसन्ने तवयि कैश्रव । ॥ 
खहौते५स्िन् अते देव यदापूर्णे वष्ट भ्विये ! 
तन्मे भवतु सम्ये लत्प्रसादाच्जनादन ! \* 
खमाप्रौ च। 
दरदं व्रतं मया देव छतं प्रौद्ये तव प्रभो । 
गूनं सम्पतौ यातु लत्प्रसलादाच्लनादेन ॥*#॥ 

अतिमधिकछलद्य काठकगद्यम् । 
^शकराचरं वेदाम गगरे पश्चराचकम् । 
वषभ्योभच वर्षा मां चतुरो षेत् ॥” 



॥४५। 

वषाशः 

शुतदशक्तविषयम् । ऊर वार्भिकाभ्यां मासाभ्यां 
जेकख्थानवासौ दति शोक्तेः । इति ति्यादि- 
त्वम् ॥ वत्तौ वशनौोयानि यथा,-- 
“वर्षासु घनगश्िखिखयष्ंसगमाः पङ्कम्टलो- 

ददौ । 
जातौकदन्बकरेतकभव्छानिलनिन्नगाहलि- 

, प्रीति; ४ 
दूति कविकल्यलतायाम् १ सवके ३ कुसुमम् ॥ 
(रवत्वाललच्चणादिकं यथा,-- 

“सखचघगवारिद्वारिखमाङला 

निखिलभूः प्रबलोद्कपूरिता। 
खमद्वातकरा विदिश्रोदिथो 
सदितकौटल्लमिप्रभवा महौ ॥ 

, नौलश्स्यइरितोचष्ुला मदौ, 

ल्यकासलिलसं्चता सरित् । 

इन्द्रगोपकविराजिता धरा 
परङ्कभ्रूषयविभूषिताचषसा॥ 

पच्ोकूजति कानने च सरसो स्बानाम्बपूणां तथा 
खा मानस्मात्रनन्ति कमलान्धन््ानतां यान्ति 

च्व ॥ 
गच्ने नेघमेन्द्रकन्दरदरौशस्याठता श्यामला 
भावं पवनस्य कोपनकरो वर्षतु; शोभितः॥” 

“किञ्चिद्षम्मा भवेद शस्यानां एता भवेत् । 
बहश्स्या भवेद्वा वाररिपूणां सरिनृसुहुः ॥ 
बहूदकधरा मेषा वद्टष्टा घनखनाः। 

र्वं गुखसमायुक्ता वर्षां जेया ऋतूत्तमाः ॥ 
ताञ्च वातकफौ ङुप्रौ जायेते द बयां शश्म् । 
इति चात्वा भिषक् अः कुादस्य प्रति- 

क्रियाम् ॥ 

खेदनं मरनं पथं निजात शयनन्तथा । 
गौररामारतं शस्तं यायाम क्रमविक्रमः ॥ 
कट्न्बक्षारप्रसाः सेया बातककापष्ाः। 

जिरूहा वस्तिकमभादाः कफवातरुलापड्ाः ॥* 
दूति हारीते प्रथमे ख्याने चतुर्येएध्याये ॥ 

< आटामग्लानवपुषामन्िः सन्नोभ्पि सौदति। 

वर्षासु दोषदं ष्यन्ति तेरसबुलम्बागबुदम्बरे ॥ 
खतुषारेण मरता खद्सा शौतशेन चच । 

` भूवाष्येणास्बपाकेन मलिनेन च वारिणा॥ 
वद्धिेव च मन्देन तेध्वियभ्योन्यदू चि । 
भजेत् साधारणं सव्वसुष्मणस्तेजनष्चयत् ॥ 
अखयापनं शुडतनु्जौख धान्यं रसान् शतान् । 
जाङ्गलं पिशितं युषान् सध्वरिष्टं चिरन्त- 

नम् ॥ 
खौवच्ैलाप्य वा पश्चकोलावच गितम् । 

दिशं कौपं उतष्डाम्भो भोजनग्छतिदु दिने! 
अक्ताष्लवणस्हं संशुष्कं चौ तवह्यघु । 
अपादचारौ सुरभिः सततं पिताम्बर; 
म्ये वचेदाष्य श्तेतश्रौ कर वच्जिते । 
नदौचलोदमन्यादहःखप्नावाखातपांख्यजेत् ॥” 

इति कवाभटे खच्रख्यने ढतौवे?ध्याये ६) 
च्षोश्ः, पु, ( वेस वत्यरस्य अंशः । ) मासः । 

इति जिकाखदचेषः ३ 
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वर्षीया 
वर्षाघोषः, प, (वर्षास॒ घोषो महान् श्ब्दोऽस्य ।) 

महामण्डकः । इति राजनिषेगटः ॥ 
वर्षाङ्गः,प,(वषेस्य वत्यरस्य अङ्गमिव । अभिधानात् 

पुसछम् । ) मासः । इति हारावलौ । २८॥ 
वर्षाङ्गौ. स्त्री, ( वर्षासि अङ्गं वस्या; । तत्र जाता- 
छर बद नादस्यास्तथात्वम् । ) पुननेवा। इति 
शब्दरत्रावलो ॥ ( विषयोभस्याः एुगनं वाशब्द 
च्चातययः॥) 

वर्षाभवः, प, ( वर्षास भवतौति। भर+ अच् । 
वर्षासु भव उत्प्तियेस्य वा।) रक्तएुननेवा । 
इति राजनिषग्टः ॥ वर्षालाते, चि॥ 

वर्षाभूः, प, ( वर्षाञ्च भवतौति। भू+किप्।) 
भेकः। इव्यमरः;।१। १०।२३॥ (अस्य 

पर्यायो यथा, 

“मणक: वगो मेको वर्षाभूदेदरो इरि; + 
इति भावप्रकाश्स्य पूम्बखक्छ हितौये भागे) 
इदगोपः। इति राजनिषंग्ट; ॥ श्रूलता । इति 
भेदिनौ। मे, १८॥ 

वर्षाभूः, श्लौ, ( वर्षा मवतौति। भू+किप।) 
एननेवा । इति मेदिनी । भ, १८॥ ( यया, 
सश्ते खचख्याने ४५ अध्याये । 
“तिलपणिकावर्षाभूचिचम्दलकपोतिकालगुन- 
पलाखछकलायप्रशटतौनि ॥”) मेकौ। इति भरत- 

तरूपरलताकरः ॥ वर्षाभवे, चि ॥ 
वर्षाभ्वौ, स्तौ, (वर्षाभू + डौप् ।) भेकी । इ्मरः । 

१।१०।२.४॥ पुननैवा । इव्यमरमाला भागुरि ॥ 
वर्षामदः, पं, ( वर्षास॒ माद्यतौति । मद् +अच् |) 

मयरः । इति केचित् ॥ 

| पु, ( वर्षाम्भो उटिजलं तस्य 
पारं उपवाखान्ते पानं व्रतमिव यस्य ।) 

ातकपच्चौ । इति केचित् ॥ 

वर्षारात्रः, पु, (वर्षाणं राचिः। ततः समासान्तो- 
च् ।) वर्षाकालौनराचि;। इति पलिङ्गसंपरह- 
टौकायां भरतः ॥ 

वर्षाधिः, [स्] पु, ( वर्षासु अच्चिदौप्निरस्य।) 
मङ्गलग्रहः । इति न्दर त्रावलौ ॥ 

वर्षालङ्ायिका, श्लौ, एक्रा। प्दमरटौकायां 
भरतः ॥ 

वर्षावखानः, पै, ( वर्षाणामवसानमन्र । ) शरत्- 
कालः । इति राजनिषेरटः ॥ 

वधिकं, चि, वर्षासस्न्धि । वषेसम्बन्धि । वर्षा न्दत् 
व्षशन्दाच्च परेख ष्थिकप्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

वधिः, चि, अतिशयटद्वः । अयमनयोरतिशयेन 
ठः इव्यय टस्थाने वर्षादेे इष्प्र्ययेन 
निष्यत्रः ॥ 

वर्षौयान्, [सृ] चि, ( अयमनयोरतिशयेन इदः । 
इद्ध + इ्यस॒न्। वर्षारेशः । ) अतिटद्ध; । तत्- 
प्रश्चायः। दशमौ २ व्यायान् ३। शमर; 
१।२। २३९ + ( यथा,-- 

«“अयोड्श्ाद् भगैद् वास्त रणक्छस श्यते । 
इडः खात् खप्रतेर्ूं वरषोधान् नतैः परम् 1” 

द्रति तिः ।) 

बं 
वर्षुकः, चि, ( वंति तच्छौल इति । ठष + “लघ 

पतपदस्याभूडषदनकमगमशरभ्य उकम् ।* ३। 
२।१५४। इति उकभ । ) वषेणकत्ता । उष 

धातोनैकप्रद्ययेन निष्यव्रः॥ (वथा, भट, 

२।३७। 
“लम्मः प्रसाद् हदिजमानसानि 

दयौ वष॑का पुष्यतचयं बभूव । 
निर्याजमिज्या वहते वच्च 
भूयो बभाषे सुनिना कमारः ॥”) 

व्षैकाब्दः, पु, ( व्ष॑कश्चासौ अन्दद्चति कम 
धारयः । ) वेण प्रौलमेषः। इति जटाधरः ॥ 

वलः, जि, ( वषं जायते द्ति। जन+डः। 

खप्रम्या अलुक् ।) वर्षाकालजातः। वल्धर- 
जातः । सप्नभ्यन्तव्ेशन्दपून्वकज नधातोडेपत्य- 
येन निष्यन्न;॥ 

वर्धोपलः, पै, ( वर्षाणासुपलः । ) मेचभवश्रिला । 
करका। इव्मरः। १।३।६२॥ (यथा, 

इ तसं तायाम् । =६।२४। 
«^वर्षोपलववच्नातं वायुस्छन्धाच सप्रमादथ्रम् । 
दियत किल खादि घेस्त डित्परभं मेषसम्भूतम् ॥*) 

वषट, [न्] जौ, ( वषेति इष्यते वेति। ठष्+ 
मनिन् ।) शरीरम् । (वथः, कथाखरितृसागरे । 

२।५। 
“दद्र च समौपेस्य पिश्चाचागां शतटं तम् । 
कायभूतिं पिशाचं तं वश्रोणा शरालसन्निभम् ॥*) 
प्रमाणम् । इव्यमरः।) ३।३। २९३ ॥ प्रमाश- 
भचोन्नतिरिति खामौ ॥ ( वथा, महाभारते । 

१।३१।८॥। 

“अथापश्यदषौन् इखान् अङ्कोदरवश्ंखः । 
परलाशडन्तिकामेकां वदतः संहतान् पयि ॥*) 

इयत्ता । दति भरतः॥ अतिसुन्दराङतिः। 

इति मेदिनौ। ने, १९८१४ ( उन्नते स्थिरे च, 
चि। यथा, ऋग्वेदे । ९० । २८। २। 

“+सरोरुवद्ठषभस्तिमश्टङ्गो 

वषं वरिमन्ना एयियाः ।* 
"वद्मनृशन्द उन्नतवच्चनः स्थिरवचनो बा।* 
इति सद्धाष्ये सायखः ॥ व्षौंयान् । यथा, भाग- 

वते। ५।१८।३०। 

^ॐ नमो भगवतेण्क्रूपाराय खमखत्वगुखषिशने- 

चाय नमोभ्नुपलग्ितश्यानाय नमो वष्मेये 
ममो भूरे नमोप्वस्थानाय नमस्ते ५” “वगम 
वधौयक्े।” इति सङौकायां शरीघरः ॥) 

व, लौ, शरोरम् । इति इिरूपकोषः ॥ 

वद्धे, क वधे, दौप्रौ। इति कबिकल्पदुमः ॥ 
( चरा०-पर ° -वधे श्क०-दोप्रौ अक° -चेट् । ) 
डेषोपधः । क, वदेयति । इति दुर्गादासः 9 

व्च ड चेय इति कविकसख्पदुमः ॥ ( भ्वा०- 

व्याला -अका०-सेट ।) ड, वेते ्रनौ खेष्ठ 
च्यादिकषेः ॥ 

(बोरे, जो, ( केयति दोप्यते अति । वे +` 
अश्र 1) मयुरधिचछम् । रमर: । ९।५। ३४१ 
(अचा, महाभारते 1 १९ । ६२० । ४। 



1) 

बहिणः 
“यथा षद्धाखि चित्रा विभति सलगाश्नः। 
तथा बहुविधं राजारू्पं कुन्त धम्मे वित् ५५) 
भर्थिपणेम् । इति भरतः+ ( बदेतौति। इद 
डौ +अच्) ) पचम् । एति शन्दरत्रावलौ 
(यथा, रषुः। ६। १७) 

«विलासिनौ विभरमदन्तपच्च- 

मापाण्डरं केतकवद्धेमन्धः । 
परिथानितम्बोचितसन्निवेश- 
विपादटयामास बुवा नखा; \*) 

परौवारः। इति हदेमचन्रः॥ 

वणं, क्ती, ( वद्ंतोति। इद ठौ +च्ः। 
बद्धेयति श्रोभते इति। वदं दौप्रौ + चर्व ।) 
पत्रम् । इति शब्दरन्ञावलौ ॥ 

ब(ब)द्दिः स्], पु, ( उ'हति बह्वति इति । टि 
उद्लौ + “ंदेनैलोपञ्च ।” उथा० २।११० इति 
इखि; नलोपश्च।) अनिः इति मेदिनौ। ते, ३६॥ 
दौभिः। इद्युशादिकोवः ॥ यत्तः। इति हेम- 
श्वनद्र;॥ (यथा, ऋगवेद । 9 । 9५।८। 

ननो गोमह्धौरवदेद्ि रत 

सषो अणश्वावत् पुरुभोजो असे । 
मागो बदिः पुरुषता निदेक- 

यं प्रातस्वस्तिभिः सदानः ॥ 

^नोप्काकं ब्धिवंन्नम्। "इति तद्भाष्ये सायणः॥) 
चिच्रकम्। श्त्यमरः॥ ( दृहत्राजस्य पुत्तः। 

यथा, भागवते । ६।१२।१६३२। 

“दृ द्राजस्तु तस्यापि वद्दि्रसखात् छत- 
ञ्जयः ॥*) 

व(ब) द; [स्] द. लौ, ("इति वहते इति । ठद्डि 
डड्धौ + “ट देनंलोपश्च ,” उखा २।११०। 
इति इसि; नलोण्ड। ) कुशः इति मेदिनौ। 
से, ६३ ॥ ( यथा, कुमारे । ९१६१॥। 

“अवब्दितवलिपुव्या वैदिखन्मागंदच्चा 
{नियमविधिजलानां वदह्दिषाष्ठोपनेचौ ॥*) 

वष्टिः [स्] खौ, (ठहतीति। इष्डि षौ + सिः 
नलोपश्च) ) यन्थिपयेम् । इति श्न्दरता- 
वलौ ॥ 

वद्दिःपुष्यं, कौ, ( विं दीं पिस्तदयुक्तं एुष्यमस्य । ) 
यस्धिपयंम् । स्व्मरटौका्यां भरतः ॥ 

वद्हिःगुद्मा [न्], पु, (वद्दिषा कुशेन दष्दिचि यच्चेवा 
शुश्रतैनो यस्य ।) अजिः। इयमरः ।१।१।५७॥ 

वदि, कौ, ( बहिरिव तिषतौति । खा ~+ कः।) 
वद्दि्ठम् । ज्रौवेरम् । इद्यमरभरतौ ॥ 

वद्दिकुस॒मं, कौ, ( वदि व्ेयुक्तं कुसुमं यस्य । ) 
मन्धिपणेम् । इति शरम्द चन्द्रिका ॥ 

ब(व)दिणः, पु, ( बद मख्यस्येति । वद + ̂  परल 
ब हभ्यामिनच् ।” इति इनच् । यदा “बडल- 
मन्धज्रापि ।” उखा° २।४६। र्त्र वद्धे बल 
प्राधान्ये । बद्दिणो मयरः । रव्यज॒ज्वलदत्तोक्ा 
इनच् | ) मयरः; । इत्यमर; । ९।५।३०॥ 

( यथा, मनौ । ९२। ६५। 
ददुम्दरिः शु नान् गन्धान् पचश्चाकनतु बद्दिगः। 

श्वावित् कृतात्रं पिविश्चमद्वताच्रबु शद्यकः ॥” 

देल्ट 

वरिष्ठं 
ङ्घ । तगरम् । तत्पशथायो यथा,- 

“कालानुसा््ये तगर कुटिलं मधुरं मतम् । 
च्यपरं पिखडतगरं दखडदस्तौ च वद्धिम् ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पून्वखचछे प्रथमे भागे ॥) 

वद्ियवादनः, प, (वद्धो मगरो वाइन यस्य) 
कारिकेय । इति इलायुधः ॥ 

वहिष्वजा, स्तौ, ( वहीं ध्वजो वादनं यस्या; । ) 
न्तौ । इति चिकाग्गरोषः ॥ 

वदिपृष्य, कगे, ( वदि वद्श्रालि एष्य यस्य ।) 
म्थिःपयंम् । इत्यमरः । ₹।8। १३० ॥ 

वहदर्व्नोतिः, [स्] पु, ( व्दिषि यज्ञे च्योति- 
रस्य ।) वद्धिः इति हेमचन््रः। 8। १६8४। 

वष्ठिमुखः, प, ( वद्दिरप्िमुःखं यस्य । ) देवता । 
दद्यमरः;। १।१।६॥ 

वद्दिषदः, [द्] पु, ( वद्दिधि यमौ कुशाखने वा 
सौदन्तियेते। वद्दिस्+सद्+किप् । एषो- 
दरादित्वात् साधुः ।) पिटगणविग्रेषः। यथा, 
“अयज्वानश्च यज्वान; पितरो ब्रह्मणः सुता; । 
अपिखात्ता वद्दिषदो दिधातेषां यवस्ितिः॥” 

इति कौन १२ अध्याय; ॥ 
अपिच) 

५+अपसद्यं ततः छत्वा सथं जाग च भूतले । 

अमिखातास्तथया सौम्यान् इविद्मन्तस्तयोश्र- 
पान् ॥ 

सकालिनो वद्डिषद अज्यपांस्तपेयेत्ततः 

तपेयेच पिद्टन् भत्वा सतिलोदकचन्दनः॥ 

दभेपाणिस्तु विधिना हस्ताभ्यां तपयेत्ततः ॥ 
अत्र केचित् पिटटधर्म्मातिदेशात् दिचपिद्टुखा- 

मपि अञ्जलिचयदानम्। तदसत् | 

नकच्यवालं नलं सौम्यं यममथमणं तथा । 
च्यमिख्वात्ताः सोमपाश्च वद्धिषदः सत् सद्छत्॥” 
ति न्दोगपरिश्िरेन विशिरेकाञ्चलिविधा- 

भात् । इव्याद्धिकतत्वम् ॥ (एधुवंशजस्य विः 
द्व निः पचत; । यथा, भागवति । ४२.४।८ - ६. । 

^ विद्धा नाद्धाविङ्धानिविदूराखत षट सुतान् । 
वद्िषदं पयं शुज्ञं टष्य' सद्यं जितव्रतम् ॥ 
वद्धिषतस महाभागो इवि्खाजिः प्रजाप्रतिः। 
क्रियाकान्तेषु निष्ानो योगेषु च कुरू ॥* 

ब्दिषि यक्ते सौदतोति। यश्नस्ये, चि। यथा, 
ऋभ्वेदे । २।३।३। 

५ख च्या वद मरुतां शर्धो अच्यत 
मिन्द्रं नरो वद्दिषदं यजध्वम् ॥") 

वद्दिष्कणः, पु, ( वष्ठिंदींप्रिरेव केश इव यच्य। ) 
च्यनि;। इति ्रोचिष्छशशन्ददश्रंनात् ॥ 

वदि, कौ, ( वर्िषि तिष्तोति।, स्था+कः। 
चऋम्बाम्बेति घत्वम् । ) इद्धौषैरम् । इत्यमरः ॥ 

( यथा, सुश्रुते उत्तरतन्त्रे ११ अध्यायः । 
“खद् विद्ध्यादथवानुेषं 

वच्िंदशु्छोसरकाषटकुटटः ॥” 
चि, ठडतमः! इति खायखः । यथा, चऋग्~ 

वेदे) ३। १३।१। : 

^प्रदो देवायापये वद्दिडमशरैखो 4" ) 

बलयः 

वबा, [नम्] पै, ( वहेमस्यास्तीति। वदं + 
श्निः) ) मयरः । इव्यमरः॥ (यथा, ऋतु- 

संदहारे।२।६) 
“सदा मनोज्ञाभ्बुदगादसोतसुकं 
विभाति विस्तौशंकलापग्रोभितम्। 
सविभ्नमालिङ्गनचुम्बनाकुलं 

प्रहृत्तं कुलमद्य वद्डिणाम् ॥* 
प्राधागभखम्भूतः कश्वपपुचविश्ोषः । 
महाभारते । १। ६५ । ४७। 

“सिद; पूणे ख वद्धं च पूर्णाय महा- 
यशाः ४१) 

वल, भि ङ संवरणे) इति कविकल्पदुम: ॥ 

(भ्वा०-व्ाह्म>-सक०-सेट ।) मि, वलयति बाल 
यति। ड, वलते धनं लोकः संटणोतौखथयः । 
इति दुर्गादासः 

बक्भि स्तौ, ( वलभि+ छदिकारादिति वा 
वलभौ, डौष् । ) वड्मौ। इति शब्दरना- 

वलौ अमरटौका च॥ (यथा, कथासरित्- 
सागरे 1 ८७ । १२। 

^ इभ्यं प्रासाद वलभौष्वन्विष्यन् सोएभ्मभनरिभि ॥” 
पुरौ विशेषः । यथा, भट्टिः । २६। ३५ । 

«५काथमिदं विदितं मया वलभ्यां 

श्रीधरसेननरेन्रपालितायाम् । 

कौर्भिरतो भवतान्रषस्य तस्य 
चछेमकरः चितिपो यतः प्रजानाम् ॥*) 

वलयः, पु ज्गौ, ( वलते अआडणोति इस्तादिक- 
मिति। वल + “वलिमलितनिभ्यः कथन् ।* 

उखा० ४। ६६। इति कयन् । }) खर्गादि- 
रच्ितप्रकोष्ठाभरणम्। बाला इति भाषा। 
सत्यायः! च्यावापकः ₹ परिद्ाथैः ३ 
कटकः ४। दत्यमरः॥ पारिहाथः५ शंखकः६। 

ति श्रन्दरन्नावलौ ॥ कम्ब: 9 कुलम् ८। 

इति जटघरः॥ (यथा, रामायशे। २। 

३२ ।५। 

सदेम तरेमीणिभिः केयरैग्ेलयेरपि ॥ 
मण्डलम् । यथा, माकंर्छये । २० । ४६. । 
“अश्रान्तः सकलं भूमेवेलयं तुरगोत्तमः । 
समर्थः क्रानतुमकण तवायं प्रतिपादितः ५” 
अखिविभरोषः। यथा, सुश्रुते प्ारौरसख्याने 
५ अध्याये) 

«^ कप्रालरचकतरूणवलयनलकसं धानि \* 

<पाणिपादपाश्वेष्ट्ोदरःसु वलयानि ४” 
क्रेयवोक्तासिकम्मविश्नेषः। वथा, सुश्रुते ।१।१९। 
«तलत्र रोगाधिष्ठानभेदादभिकम्मे चतुर्घाभिद्यते। 

तद्यथा वलयजिन्दरलेखाप्रतिखारणागौति दषन- 
विश्चेषाः ५ # ॥ वेष्टनम् । यथा, रुः) 

१।३०॥ 

“सवैलावप्रवलयां परिखौकूतसामराम् । 

च्यनन्धश्रासनासुन्वौ' शर श्रासेकपुरोमिव ५५) 
व्यः, पु, ( वलयवदाछतिर ख्यस्यति । अशं 

च्ादित्वात् अच्) अष्टादश्गलरोगान्तगेव- 
गलरोगविद्धेषः;। यथाऽ 

चथा; 



बलवां 
© 

भ्वलास रख्वायतसुन्नतच्च 

श्नोयं करोत्पन्नगतिं निवार । 
तं सञ्येवाप्रतिवाय वीये 

विवनव्नैनौयं वलयं वट्न्ति ॥” # ॥ 
चथ गलरोगाणां चिकिल्छा। 
“कच्ठ रोगेष्व दमो सस्तो च्लौ ने स्यादिकम्भभिः । 
न्विकित्कख्िकित्पन्तु कुशलो खमाष्वरेत् ॥ 

` कथं दद्याच दान्वौंलड्निम्बत।च्छंकलिङ्गनम्। 
इरौतकौकषायो वा इतो माच्तिकसं युतः ॥ 

कटुकातिविषादार्पाठाह्स्ताकलिङ्गकाः । 

गोगजक्यिताः पौता; कण्डरोगविनाशनाः ॥ 

ष्दीका कटुका चोषा दान्नों तक् चिष़ला 
चनम् । 

पराठा रखाञ्जनं टवा तेजोहति छचुखितम् ॥ 
चछौद्रयुक्तं विधातययं गलरोगे मद्ौषधम् । 
योगास्खेते चयः प्रोक्ता वातपित्तकफापडहाः॥ 
 जवायजं तेजवततीं खपाठां 

रसाञ्जनं दार निशां सछष्णाम् । 

चौय र्यात् गुटिकां सखेन 
तां धास्येत् सख्गलामयेष ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ #॥ 

वेला | कङ्कणम् । इति जटाघरः\ ( दणय॒ह 
विशचेषः। यथा, कामन्दकौये नौतिषारे। 
१६ । ४५। 
^ुखाख्यो वलयद्योव दखमेदाः सटुव्नेयः ६) 

बखथितं, चि, ( वलयवत् छतमिति । वलय + 
वतृकरोतीति णिच् तत; क्तः। यह्वा, वलयं 

वदाक्लतिर्नातमस्यति । वलय +- इतच् । ) वेष्टि- 
तम् । इव्मरः ॥ (यथा, गौतमो विन्द । ११।९.६। 
५नौजलनलिनमिव पौतपरागपटलभरवलयित- 

ष्ढलम् ॥” 

यथा च, व्रागिमङ्गके। 
५ दन्धनमालावलयितबाद्ः 
परघनहरये साचाद्राः। 
रणाय वनभञ्जनवौरः 
कौतैनपतने मक्षश्ररीर; \”) 

, षल्िरः, चि, ( वलते खंटणोति चद्धुसतारामिति। 
बल + बाहलकात् किरच् ।) केकरः। इय 
मरः ॥ 

ब(व)लिशं, कौ, ( वलिना गन्ववद् दय्यादुपदारेण 

श्यति हनति मत्पानिति। शो +कः ।) वड़- 
म् । इति श्न्दरन्नावलौ॥ 

व(ब)लिद्िः, ( वलिना अाङारोपदहारेण 
मल्यादौन् श्यति विनाशवतौति। शरो+ बाह 
कात्र किः। ) बद्िश्म् । इति शब्दरता 
वलौ ॥ 

व(ब)लि्रौ, स्त्री, ( वलिधि+शदिकारादिति 
खौष् । ) वडशम् । इति शन्दरलावलौ ॥ 

ब(ब)ल्कां, कौ, (वलते इति। वल संवरे + ̂ “वशे- 
` र्कः!” उणा० 8। ४० । इति इकः) पद्म 

खलम् । प्रचि विश्रेषे, पु । इति बिडान्तकौसुद्या- 
छखादिटत्ति; उणादिकोषश्च । 

व(ब)ल्कः, पै, ( वल संवरणे + कः निपातितश्च । 

. २९८९ 

वल्गनं 
ब(व)लूलः, चि, बलवान् । वलश्न्दात् गोढयेद्या- 

दिनाऊलप्र्ययेन निव्यन्नः। इति सुग्धबोधयाक- 

रणम् ॥ अस्य पवगींयवकारादित्वेएपि तच्रा- 
लिखितत्वादच्र लिखनम् ॥ 

वल्क, क भाष्ये । दति कविकल्पदुम ॥ ( चुरा०- 
परर०-खक०-सेट् । ) क, वल्कयति। भाषणं 

कथनम् । इति दुर्गादासः ॥ 
व(ब)ल्कं, ज्ञौ, (वलते इति । बल संवरे + “क~ 

वस्कोल्का; ।“ उखा० ३। ४२। इति कप्रय- 

यान्तो निपातिवः। ) वल्कलः । ( यथा, रघौ । 
८।११। 

^गुखवत् सुतरोपितश्चियः 

परिणमे हि दिलोपवंशजाः। 

पद्व तरुवल्क वाखशां 

प्रयताः खबमिनं प्रपेदिरे \*) 

श्रल्कः । इति मेदिनौशन्दरब्ावच्यौ ॥ खण्डम् । 
इति विश्व; ॥ 

पह्िकालोत्र; । इति राजनिघंरटः ॥ 
वल्कतरुः. पु, ( वल्क प्रधानस्तररिति मध्यलोपौ 

समासः । ) पूगटत्तः, इति राजनिषंगटः ॥ 
बल्कदमः, प, ( वल्क प्रधानो इमः । ) भूज्नेरचः। 

इति राजनिषं्टः ॥ ( विवरणमस्य भूव्नैशन्दे 
च्रातयम् ॥ ) 

वब(ब)ल्कलं, कै, ( वलते संटणोतीति। वल + 

बाड्लकात् कलन् । ) त्वचम् । इति राज- 
निषेष्डः ॥ उालव्विनि इति भाषा ॥ 

व(व)ल्कलः, पुं ज्ञौ, ( वलते खं टगोतौति । वस + 
बाहुलकात् कलन् । ) टच्तत्वक् । वाकल र्ति 
भाषा । तत्पथावः। त्वक् २बल्कम् ३। इत्य 
मर; ॥ तचा 8 त्वचम् ५ चोचम् ६ चोलकम् 

ॐ प्रस्काम् = ल्कम् ६ क्तिः १० छलौ ११ 
शचवोतकम् १२। इति श्न्दरन्नावलौ । ( यथा, 

महाभारते । १। १५६ । २। 

“लौ तु पूर्य कालेन तपरोयुक्तौ बभूवतुः , 
च्ुतपिपाखापरिश्रान्तौ लटा वल्कलधारिणौ ॥*) 

वल्कला, स्तनौ, ( वल्कलं + टाप् । } शि लावल्का । 

इति राजनिधंयटः ॥ 
वल्कलोघ्रः, पु, ( वल्कप्रधानो लोधर; । ) पड्िका- 

लोध्रः । इति राजनि्ंशटः ॥ 
वल्कवान् [ त् ] पु, ( वस्कः शल्कोखयस्सेति । 
वच्छ + मतुप् । मस्य वः।) मद्छयः। इति 
चिकाखश्चेष; ॥ वल्कयुक्ते, चि ॥ 

वल्किलः, पु, (वल्कोएस्यास्तौ ति । वल्क + इलच् ।) 
कण्टकः । इति शब्दर तावल .॥ 

वल्कतं, कै, वल्कलः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
वलग, गतौ । इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०-पर०- 

अक०-सेट्। ) वल्गति । पयं क्ञुतगताविति 

भङ़मक्षः । इति दुर्गादासः ॥ 
वलगनं, ज्ञौ, ( वल्ग + ब्य॒ट् । ) श्चुतममनम् । 

बहभाषगम् । वल् गधातोभाषेठनट्प्र्ययेन 
-निष्यन्नम् ॥ । 

वल्मीकः 
वल्गा, ख्छौ, ( बल्ग्यतेोनयेति । वलम 

करये घञ् । टाप् ।) दन्ताखिका। लागाम् 
शति भाषा। तत्पायः) अव्ेपणो र 

रग्सिः ३ कुशा ४। दति हेमवचन्रः + (यथा, 

राजतरङ्गिण्याम् । ५। ३४७ । 

«बल गन्मध्येएछवाराणां वृ्यति वायवाज्िना। 

वलगाङ्नोटूवहह्लम्बं शिरस्वं वामपाणिना ॥*) 
वल्गितं, क्तौ, ( वलग् +भावे क्तः। ) अश्वस्य 

विश्चेषगमनम्। तत्तु वैगेन विच्िप्रोपरिष्रणम्। 
षद्यमरभरतौ शतममनम्। (यथा, शिशुपाल- 

वधे । २।२७। 
“चऋनिर्लोड्तिकास्य वागजालं वाग्मिनो टथा। 

निमित्तादपराद्वेषोधारुष्कस्पेव दल गितम् ॥*) 
बद्भाषणष्च ॥ 
व(ब) गुः, पै, (वलते,इति । वल प्राने + “वजेगु - 

क्च ।* उखा०१।२०) इति उप्रब्रयः। 
गुगागमखख घातोः।) छागः, सन्दरे, चि। 

इति मेदिनी । ओ, ९५ ॥ ( यथा, रघौ ।५।६८। 
“सद्रल गुना ब॒गपदुन्सिषितेन तावत् 

श्द्यः परस्यरतुलामधिरोहतां इ । 
परस्यन्दमानपरषेतरतारमन्तः 

चन्ुस्तव प्रचलितथरमर् पद्मम् ॥*) 

ब(ब)लगुकं, जौ, ( वलगु+संत्वायां खां वा 
कन् । ) चन्दनम्} विपिनम् । पणम् । रुचिरे, 

चि। स्व्यजयः॥ तत्न पवगौंयवकारादौ लिखि- 
लोगं श्रन्दः। असराभिस्तु तत्रालिखितत्वादच्र 
लिखितः ॥ 

वलगुपन्चः, प, ( वलगु मनोजं पत्रं ॑यस्य । ) 
वनस्ङ्ः । इति शब्दश्वन्द्रिका ॥ 

वल्गुला, स्रौ, (वलग लातौति। ला+कः। 
टाप् ।) वाङ्कचो। पचिविश्ेषः। शेषस्य 

पयायः । चक्रविष्धा २ दिवाना ३ निशा- 

चरौ 8 खरिणी ५ दिवाखापा ६ मासे ॐ 
माढबाह्िणौ ८। इति राजमिणः ॥ 

वलगुलिका, च्छ, ( वल्गुल+संन्नायां कन् । 
टापि अत इतश । ) तेलपायिका | यथा,- 

«+बलगुलिका सुखविद्धा परोष्णौ तेलपायिका॥ 
दति देमचन्द्र;॥ 

( थथा, कथासरिल्धागरे । ५५ । ७६ । 

“ततो वल गु लिकातस्तं छा पटमदग्र यत् । 
ख चिच्रलत्तां चिचरस्थां राञ्नेमदनसुन्दरौम्॥") 

वल्य, ड भचथे। इति कविकशष्पदुमः ॥ ( भ्वा०- 

ऋअल्म०-सक०-सेट् । ) वस्ते च्च लोकः । 

इति दुर्गादासः ॥ 
वस्थं, ङौ, ( वल भच्तये +भावे ल्युट् । ) भच 

शम् । इति हेमचन्द्रः; ॥ 

वद्िकः, प जौ, वद्ोकः। इति शब्दरतावलो ॥ 
वद्िकिः, पकौ, व्छ्ौकः। रमरटौकायां 

भरतः ॥ 
व(ब)द्मौ कः, प, कौ, (वलते इति) वल संवरये + 

«“वअलोकादयश्च।“ उशा० ४।२५। ईव्यत्र 

बलतेम्मागमञ्चेति उच्नुलदततोक्ा कौकननो 



वल्मीकः 
निपातः । ) उयौका्लतच्डलिकास्तप;। तत्- 

प्यायः! वामलर;२ नाकुः३। इत्य 

मरः ॥ दस्सिकः 8 बादकः ५ वास्मौकि; ६ 
वाद्धिकिः ७) इति तडौकायां भरतः ॥ पुग- 

लकः = श्रक्रखहा६ शमिभ्लकः१०। इति 
शब्द्रन्नावलौ ५ #\ (यथा, मेषटूते । १५। 
“बल््मौकाात् प्रभवति धलुःखणखमाखणड- 

कस्य ॥* ) 
वनृण्टत्तिकया श्रौ चनिषेधो यथा। विच्य॒एरा- 
शम् । 
“उद्दौ कम्धिकोत्खातां टदमन्त जलां तथा । 
प्रौचावश्रिष्ां गेडाच नादद्याल्लपसम्भवाम् । 
चपन्तःप्राणयवपन्नाख्च हलोत्खातां म करे 

माम् ॥* 

इ्त्याद्भिकाच्वारतकत्वम् ॥ # ॥ 

देवप्रतिष्ठायां ानात् पूजे श्िल्पिदोषभ्रान्यथे 
तन्ष्टल्तिकया च्षालनं वधा,- 

^वद्धौकन्टत्तिकाभिस्तु गोमयेन सुभखना । 

चछालयेत् शिच्धिसंस्यर्शदोधाणासुपश्चान्तये ॥* 
वद््मौकन्टद्ादिच्लाने मन्रविशेषादुपादानात् 

मन््रानादे्रे गायत्नौति ग्रूलप्ाणिलिखितात् 

सायच्चया तत्तभ्मृलसन्नेय वा चानं कारयि- 

तथ्यम् । तया क्लानं यथा,-- 

“ख 1पयेत् प्रथमं देवं तोधेः पश्चविधैरपि। 
पष्चान्तेः पश्चगयेः पशन्टत्ि्टकेरपि ॥ 
्टत्तिका करिदन्तस्य पव्वेताश्वखुरस्य च । 

कुश वद््ौकसम्भूतं न्हत्प्र कसुदौ रितम् \* 
इति देवप्रतिडातश्वम् ॥ 

वद््मौकः, पु, ( वद्मौक 
उत्यत्तिकारख्त्वना ख्यस्य लि । , च्!) वाद््मौकि- 
सुजिः। रोगविशचेषः। इति विश्वः अय 

बद्धौकरोगस्य लच्तणम्। 

^स्रौवां सकक्षाकरपाददटेशे 
सन्धौ गले बा चरिभिरेव दोषैः । 
ग्रन्थि; स वद्ममौकवदक्रियाणां 

जातः कमेरोव गतप्रदृद्धिः ॥ 
सखेरनेकेख्वतितोदवद्धि- 
विंखपेवत् सपति चोत्रतागैः। 
वल्दरौकमाहुभिषलनो विकारं 
लिष्यधनौकं चिरजं विशेषात् ॥ 

गौवा छकाटिका। अष; सख्कन्धः। क्ता 
बाहुमधलम् । गलः कच्छः । वद्छमौकवदिद्धनेन 
प्रचुरश्िखरत्वसुचत्वमवगाएग्डलत्वश्च छषच्यते। 

निष्प्रयनौकं उपचारायोम्यम् ॥ #॥ अथ तस्य 

च्िकिल्छा। 

^ श्स््रेणोतलव्य बस््ौकं च्ारानिभ्यां प्रषा- 
शयेत् । 

विधधानेनानव॑दोक्तन ्रौधयिला च रोधयेत् । 

बल्यौकन्तु भवैदूयस्य नातिटद्ममन्भलम् । 
तच्च खं शोधनं शत्वा शोणितं मोचयेद् भिषक् ॥ 
कुलत्थिकानां मेश गुड्च्या लवेन च। 
आरोवतषट् खले दन्तो ननेस्तरोद "च ४ 

वल्ल 

बद्यल 

डे ७9 

वह्लको 
श्यामागलेः सपललेः शक्तुमिभेः पेषयेत् । 
सुच्िग्यच सुखोष्यञ्च भिघक् तसुपवाइयेत् ॥ 
पक्क तडा विजानौयाहतौः स्रा यथाक्रमम् | 

अभिन्नाय गतीौभ्डित्वा प्रदिद्यान्मतिमान् 

भिषक् ॥ 
संरोध्य दृषटमां सानि चारेण प्रतिसारयेत् । 
त्रं विशं विच्चाय रोपयेन्मतिमान् भिषक् ॥ 
मनःशिलालभल्लातखच्यलागुरुचन्द्नः। 

चातौपल्लवतक्र ख निम्बतलं विपाचयेत् ॥ 

वस्दमीकं नाशयेद्धि बडु च्छिद्रं बदव्रणम् । 

पाशिपादोपरिष्टात्त छद बेहभिराटतम् ॥ 
वद््मौकं यत् सश्रोपं स्यादन्य तद्धि विजा- 

नता ॥* 

मनःशिलादं तैलम्) इति भावप्रकाश्ः। 
( अस्य टद अवद्ारेण रोगनाशितवं यया,-- 

^ ्ौदरसषैपवद्ौ कन्टत्तिकासं युतं भिषक् । 
गाएसुत्छादनं कुथादूरुस्तम्भे प्रलेपनम् 1” 

षति पदयकचक्राणिसं यदे ऊरसतम्भाधिकरे ॥) 

वद्धौकिः, पर, वस्मौकः। इति शब्दमाला ॥ 

व्मीकण्ं, कौ, ( वद््ौकस्य श्ौषेमिव शौषे- 
मस्य । ) खोतोग्ज्जनम् | इति राजनिषेशटः ॥ 

वस््मौक्रटं, भै, ( वद्धौकस्य वद्यौकसख्चितं वा | वल्लरि 
क्रटम् । ) वस्मौकः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

त् क श्निपूद्योः। इति.कविकलर्पदुमः॥ 

( अदन्तचुरा०-पर०-खक०-सेट् । 

वर्टलयति अववच्यलत् । इति दुर्गादासः ॥ 

वल्ल, इ खंवरणे। इति कविकल्पदुम; ॥ (भ्वा०- 

चऋज्म०-खक०-चेट्। ) ड, वह्लते धनं लोक 
संटणोतीव्य्थः। इति दुर्गादासः ॥ 

क्लः. पु, ( वक्ते संडृणोतौति । बह + अच् । ) 
गुञ्खाच्रवपरिमाणम् । वथा; 

“वक्ञच्विगुञ्ञो धरश्च तेण्टौ । 
इसि लौलावती ॥ 

हिगुञ्ञा । इति व्रेदकपरिभाषा । (वथा,- 
विषटङ्कवलिग्नेचछदन्तो बोजं क्रमाद्हु । 

दन्तयभ्नमदितं यामं रसच्छिपरभेरवः॥ 

ब्ल योषिख चारस्य रसे च सितया खड ॥ 
इति वेद्यकरसेन्द्रसारखंग्रद्े ज्वराधिकारे।) 

खा गुञ्ञा । यथा, 
ग्वेधमद्ितयोन्मिता तु कथिता गुञ्जातया 

खादरेया 
वष्लो वक्ष चतुटयेम भिधलां माघा मतसर चतुः । 

इत्यादि राजनिषेगः, ॥ 
वबह्लकौ, छो, ( वल्लते इति । वष्ठ + कुड । गौरा- 

दित्वात् डौष् । ) बौशा। इव्यमर; \ ( वथा, 
रिरश । ८४।१११। 

“वल्लकीं वायमानो {दि सप्तखरविच्छिताम् ॥) 
खष्लकौटतच्तः। इति रालनिषंयटः \ ( अच्या; 
पश्चायो वथा, 
न्वज्ञकौ गजभच्या च सबडहा इरभौरखा। 
मद्ेरणा कुन्द्ररकौ क्षत च वङुखवा ॥* 
इति भावप्रकाश्यख पूम्बखङ् प्रथमे भागे 1) 

वह्लषो 
वह्लभः, पु, ( वल्ल सं बरओे + “रासिवदलछ्िभ्याख् 1” 
उणा०३।१२५ 1 इति अभवच्) दयितः । 

अध्यनत्तः। सल्लत्तगतुरङ्गमः। इति मेदिगौ। भे, 

१८॥ (जद्धु्वशौयवलाकाश्वस्य पुचः। ख च कुश्रि- 

कस्य पिता! यथा, महाभारते 1 १३।४।५। 

^वह्मभस्तस्य तनयः साचाष्वम्मं इवापरः । 

शि कस्तस्य तनयः खसाचसमदुतिः ५) 
वल्लभः) चि, ( व्ल +- अभवच् । ) प्रय; । ( यथा, 

कामन्दकैयनौतिखारे । ५।९६। 
^पुच्चेभ्यच्च नमस्कथात् वह्लमेभ्य्च भूपतेः ॥) 
अध्यच्तः। इव्यमरः॥ अध्यच्लोएच गवाध्यक्च;। 

षति खामौ॥ 
वल्लभपालकः, चि, ( वक्लभागां अश्वषि्येषाणां 

पालकः । ) अश्वरचचकः। इति भूरिप्रयोगः ॥ 
वक्लभा, स्तौ, प्रिया । यथा,- 

५प्रेयसौ दयिता कान्ता प्राओैशा वह्लभा श्रिया। 

हृदयेश प्रायसमा प्रष्टा प्रययिनौच सा॥* 
इति हेमचन्रः॥ 

वह्लर, जौ, (क्षते इति । वल्ल + अरन् ।) छष्णा- 
गुरुः! एति राजनिषेगटः ॥ मञ्जरिः। इति शब्द 
रन्रावेलौ ॥ ग्नम् । कुञ्चम्) इति धरणिः ॥ 

श्तौ, ( वल्ल +किप्। वलं खशंवरणं 
बह्लरौ + ऋच्छतोति। ऋ~+व्यचद्;। छदि- 

कारादिति वा डोष।) मञ्चरौ। इयमर- 
भरतौ ॥ ( लता। यथा, कुमारे । ४। ३१ । 

«अनपायिनि संखयदुमे 

गजभसे प्रतनाय वल्लरौ ॥*) 
्विचर्धलम् । मेथिका। इति राजनिषंटः ॥ 
( अस्या; परथायो यथा,-- 

«मेथिका सिथिनिमयिदौंपनौ बद्ुपुच्चिका। 
बोधिनौ बह्कबौजा च लातिगन्वफला तथा ॥ 
वज्ञरौ चेव कामन्था मि्पएष्याच् करवौ। 

कुशिका बहुपर्णी च पित्तजिदायुगुद्धिधा 

इति भावप्रकाश्स्य पून्भखण्ड प्रथमे मागे ॥) 
बह्लवः, ध, (वहन प्रीतौ + किप् । वकल प्रीतिं 

वातीति। वा~+कः।) गओोपः। इव्मरः। 
( यथा, माचे। ११।८। 

^दततरकरदच्वाः चिप्रतेशाखरेके 
दधति दघनि धौरानारवान् वारिणौव। 

प्श्िनमिव सुरौघा; सारसद्गरमेते 
कलखिसुदधिगुन्नौ' बल्लवा लोडयन्ति ॥) , 
भौमसेनः। इति मेदिनौ। वे,४४ + (विराटनगरे 
कडावाखकाले रवास्य रतन्नाम आसौत् । 

यथामद्धाभारते । ४।२।१। 
<पौरोगवो ब्रुवाणो बल्लवो नाम कमतः । 

वक्षवः, चि, ( वल्लमानण्दं वावौति। बा~+कः।) 
खपकारः । इ्खमरः॥ 

बह्म, चौ, ( वह्लव + ङौष् । ) वक्लवजातिष्ौ । 
वक्लवपनौ । तत्पश्चायः। अभौरौ २ गोपिका 
मोपौ 8 महाभरूत्रौ ५ गोपाकिका६। इति 
श्ब्दरन्रावलौ १ ( यथा, किरातै । ४। १७। 

उपस्थास्यामि राजानं विराटमितिमे मवि;॥*) ` । 
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॥ ॥ 

बह्मुर 
“स मन्धरावल्गित-पीवरस्तनौः 
परिश्रमक्ञान्तविलोचनोतपलाः । 
निरौच्ितु' नोपरराम वह्लवौ- 
रभिप्रतृत्ता इव वारयोषितः ॥*) 

बलिः, स्तौ, ( वल्लते संठणोति ठच्तादौनिति। 
वक्त + “सव्धधातुभ्य इन् ।” उणा० 81 १९७ ॥ 
इतीन् ।) लता) इव्मरटौकायां भरतः॥ 

(यथा, महाभारते । १२। १५८४ । १३} 

«वल्ञिर्ेटयते उक्तं स्तद्यैव गच्छति ॥”) 
एेथिवौ । इति शब्दमाला ॥ 

वल्लि करटकारि का, स्तौ, (व्लिरूपा कण्टकारिका) 
अभ्िदमनौच्लुपः। इति राजनिधणटः ॥ 

बल्िदूना, स्तौ, ( वल्लिरूपा दूवा।) माला- 

दूञ्ा। इति राजनिघेर्टः ॥ 
वल्िश्ाकटपोतिका, स्त्री, { वल्िप्रधाना प्राकट- 

पोतिका।) शलपोती। इति राजनिषेराटः ॥ 
वह्लि्धरणः, पु, ( वक्िप्रधानः रणः । ) अन्यन 

पणँ । इति राजनिषंण्टः ॥ 

वल्लौ, च्छ, ( वल्लि + डौष । ) लता। इन्यमरः ॥ 
साच भूमिप्रसारा वपेमाचश्यायिनौ क्रा 

श्डाद्या। ( यथात्व। 

“विदारौखारि वारजनौ गुड्च्योएज्टङ्गौचेतिवललौ- 
संज्ञः 1” इति सुश्रुते खचस्थाने ३८ अध्यायः ॥ 
यथाच, रामायणे1२।८०।६। 

लतावल्लोख गुल्मां च स्थाननश्सन र्व च। 

जनास्त चक्रिरे मागे छिन्दन्तो विविधान् 

इमान् ॥१) 
अजमोदा । इति मेदिनौ । ले.३८॥ फेवभिका । 
चयम् । इति राजनिधेयटः ॥ 

वल्लो गडः, पु, ( बल्लौरूपो गडः । ) मद्धविग्रेषः। 
भोला इति वालिकड़ा इति च भाषा) अस्य 

गुणाः। लघुत्वम् । रूच्त्वम् । व्नभिष्यन्द- 
त्वम् । मरुत्करत्वम् । सत्वम् । कपफनाग्रन- 

त्व्च। इति राजवल्लभः ॥ 

वल्लीजं, ज्तौ, ( चह्मयां लतायां जायते इति। 

जन +डः । ) मरौचम्। इति राजनिषेरट्ट- 
शन्दचन्दरिके ४ (वधा, ददतं दितायाम् ।८।१३। 

«भाद्रपदे वल्लीजं निष्यत्तिं याति पू््छश्रस्यश्च॥") 
वल्लोवदरौ. स्त्री, ( वह्लोरूपा बदरौ । ) भूवबदरौ । 

इति राजनिघेगटः ॥ 
वक्लोस॒हः, पृ, (वल्लौषु जातो सद्ग) मङुद्कः। 

इति राजनिर्धगटः ॥ 
वह्लोठ च्चः, पु, (वल्लौ वत दीर्घो टचः ।) सालटकच्चः। 

इति राजनिधेरट; ॥ 
वह्लर, क्र, ( वल्लते अआव्रियवे लताद्िनेति । 

बल्ल + बाइुलकात्नच्छरच् । ) कुञ्चम् । मञ्जरी । 
चेत्न् । निलंलस्थानम् । शादलः । इति हेम- 
चन्द्रः ॥ गहनम् । इति मेदिनौ। रे, २१९०॥ 
विश्वघररन्रावलौषु वह्नरमिति पाठः 

बह्जरं, चि, (वह्लयते से व्रियते इति। वह्न + ^खच्नि- 

पिञ्ञादिभ्य ऊरोलच्ौ |” उणा० ४।६०। 
शति ऊरच्।) आतपादिना शुष्कमांसम् । 

२०९ 

वशंव 
इद्यमरः। २।६।६३॥ ( तस्याभच्यतं यथा, 

मनु; । ५।१३। 
«निमव्नतश्च मद्छादान् सौनं वहूरमेव च ॥» 
“वज्लरं शुष्कमांसम् 1” इति तद्कौ कायां कुल क- 

भट; ॥ ) शूकरमांसम्ं। इति मेदिनौ। रे, 
२१० ॥ वनच्चम्। दाहनम् | ऊषरभ्रूमिः। 

इति देमचन््रः॥ 

वह्नय, स्तौ, (वक्ष + भावै घञ । वल्लाव संवरणाय 

साधुः। वक्ष+यत्)) धाच्रौटच्चः। इति 

इारावलौ ॥ 
व(ब)ख्वजः, पु, ( वले पते जायते इति । जन् 

+डः; । ) उलपः! इति हेमचन्द्रः ॥ वाव इति 

ख्यातद्टणम् । इत्यमरः ॥ वलते सुवं वेष्टयति 
विश्रादित्वात् वप्र्यये वल्व; पडत; तत्र जाता 

वलजा; इलयन्धे । सखभावात् बहुत्वे वस्वजाः । 
खको वसन इति भाव्यकारवचनादेकत्वमपि 
अतरव सुमनोश्रोवल्वनादर््वेति पान्चिक- 
बहुत्वे क्रमदौश्वरद्धचम् । इति तद्ौकायां 

` भरतः ॥ (यथा, मनु; । २।४३। 

“सञ्चालाभे त॒ क्या कुशराष्सान्तकवसखजः । 

निटता यन्थिमैकेन तिभिः पञ्चभिरेव वा ॥) 
च(ब)खजा, च्छ, (वलये परति जायते इति । लन 

+डः । डाप् । ) ठणविश्रषः । सावे वागे इति 

हिन्दी भाषा) तताय; । इषौ २ ठरचुः 
३ टण्वखखलना8 मौक्गीपचा ६ दष्टा € 
पानौयाश्रा 9 उष्च्चुरा < । अस्या गुणाः । 

मधुरल्म् । श्ौतत्वम् । पित्तदाइढषापदत्वम्। 

बातप्रकोपणत्वम्। खुच्यत्वम्। कण्ठशुह्िकारि- 
लष्च। इति राजनिषेणटः ॥ 

वलट, क त्विधि। इति कविकल्यदुमः ॥ 

पर०-अकण०्-खेट्।) क, वलयति) 

दौप्तौ । इति दुर्गादासः ॥ 
बलद, ङ प्रो्धे। इति कविकण्यटुमः ॥ ( भ्वा०- 

च््रात्म०-अक०-षेट। ) ङ, वलते घनौ श्रेः 
स्यादिल्धैः 

वश्र, लुस्यष्ि। इति कविकल्पदमः ५ ( अदा०- 

पर०-सक०-सेट् । ) लु, वष्टि धनं लोकः । इति 

दुर्गादासः 
व्रं, दै, ( वश् + ^“वशिरण्यो रपसं ख्यानम् 1” 

३।३।५८। इयस्य वार्भिकोक्ा अप् ।) 
इ्च्छा। प्रभुत्वम् । अयत्तता। इति शब्द 

रनावलौ॥ (यथा, मह्ाभारते। १९ । 

१३8६ । ७ । 
«वश्च बलवतां घम्मैः सुखं भोगवतामिव ॥) 

वशंवद; चि, ( वश्चं तवाहं वश इति वाक्यं बद- 
तौति। वश + वद् + ^प्रियवशरे वदः खच्“ 
१।२।३८। इति खच । “च्यरदिषदग्तस्य 
सम् ।* ६।३।६०। इति सम् ।) वशं वदति 
यः! आयत्तकरवाक्धवक्ता। इति सुग्धवीध- 

थाकरणम् ॥ ( वश्रौभूवः । यथा, राजतरन्गि- 
याम् । ४1 ३६५ 1 
भ्व जहार दुराचारो भूग्टत् लोभवश्रंवदः॥”) 

(चरा०- 
लिषि 

वशिकः 

व्रः, चि, (वष्टौति। वश + अच् ।) आयत्तः । इति 

शन्दरब्रावलौ॥ (यथा, कथासरित्वागरे 1 ८।१७। 

^गुणाप्नोएपि तदाकण्ये ष्य; वेदवश्रो- 
एभवत् ॥*) 

व्रः, प, (वश् +भावे अप्) च्च्छा। दति 
संकौगेवगे अमरः॥ ( उश्यते इष्यते इति । 
वश्च + कभ्मेणि अप् । ) वैेश्याखहम् । आय- 
ततता । प्रभुत्वम् । इति चिकारद्रेषः॥ जन्म। 

इति हेमचन्द्रः 

वश्का, स्तौ, ( वश्रोन अयत्ततया कायति श्योभते 
ति। कै+-कः। ) वश्या नार। इति शब्द 
रनावतौ ॥ 

वश्रक्रिया, स्त्र, (व्रस्य क्रिया करणम् |) दध्र 

करणम् । तत्पायः । संवदनम् २। इत्यमरः 

मणिमन््रौषधे व्ैप्रौकरणं संवदनं संपूर्वयो वटि 
जेश्ौकरणे भावेभ्नट् । संवदना च दवि 

केचित्। करणे५नटि वश्रक्रियासाघने मखि- 
मन्त्राद्ावपि। जयश्िय; संवदनं यतस्तदिति 

रषुः। संचलनं दति पाठान्तरम् । इति 

तज्गोकायां भरतः+ 

वशगा, श्रौ, ( वशं गच्छतौति। गम+ः।) 
वश्रोभ्ूता। इति श्ब्दरत्रावलौ ॥ (यथा, 
इइत्संहितायाम् । ४३। ३२ ॥ 

गाङ्गादिवाकरसुतानलचारुहारां 

धाच्च ससद्ररसनां वशगां करोति ॥* 

अस्त्रे वाच्यलिङ्ग रखवायं शब्दः! यथा, 
महाभारते । ४ ।६।९१२। 

^ददानिते इन्त वरं यमिच्छलि 
प्रशाधि मद्यान् वशगोगखयडं तव ॥*) 

वशा, स्रौ, ( वशर स्यहि-+अच् । टाप । “वशि 

रर्यो रुपसंखानम् ।* इति अप् वा!) बन्धवा । 
( अस्या घनं राज्रा रश्चितथ्यम्। यथा, मयुः 

=| २८। 

«व शाएपुचासु चैवे स्यादरच्चं निष्कुलाञ्च च । 

पतित्रतास च स्त्रौषु विधवासखातुरासु च ॥*) 

सता । योषा । स्नौगवौ। करिणौ। इति मेदिनौ। 

शे, १३ ॥ ( यथा, कथासरित्सागरे । ६।११०। 

“असिच्यत स ताभिश्च वशाभिरिव वारणः॥*) 

बन्ध्या गवौ। इत्यमरः ॥ (यथा, ऋग् वेदे।२।७।५। 
वं नो अखि भारतासे वश्ाभिरुच्चभिः॥ 

^वग्राभियेन्याभिर्गोभिः।*दति तद्ाश्ये सायशः 
वश्रौश्रूता। यथा, गारुड । १८३ अध्याये । 

“सप्रभिमेच्चितं छत्वा कर वौरस्य पुष्यकम् । 
श्लौशामसे भामचयेचच चणाद्रे सा व्या मवेत् ५१) 

ब्रशाण्यकः, प, ( वश्या अघ्यकः। प्रचुरवश्ा- 

वक््वात् तथात्वम् । ) शिशुमारः । इति शब्द 
रनावलौ ॥ 

ब्रश्ापायौ [न्], पै, ( वशां पिवतीति। पा+ 
शिनिः। ) कुक्षरः। दति शब्दमाला ॥ 

वशि, जौ, ( वश्च + भावै इन् । ) वश्रिवम् । इति 
श्न्दमाला ॥ 

बश्िकः) चि; गून्यम् । इद्यमरः । ३।९।५१॥ 

८ 



वशिष्ठः 
वशिका, श्छ, (वश्यो बश्रौकरणं साध्यतनाख्यस्या 

इ्ति। वश्र् +ठन्। ) अगुरुः । इति शब्द 
चचदन्धिका ॥ 

वशिता, सौ, ( वशिनो भाव । वशिन् + तल् । } 
वशिवम् । इति हदेमचन्र; ॥ ( वथा, भाग- 

वते । ११६।९५।१६॥ 

“नारायणे तुरौयाश्ये भगवंच्छन्दश्रम्दिते । 
मनो मयादधद्योगौ महम्भा वशितामियात् 1”) 

वशित, कौ, ( वशिनो भाव; । वशिन् +त्व। ) 
ऋअयत्तत्वम् । ( यथा, षडे । १। 
^श्रास्तरं सुचिन्तितसपि प्रतिचिन्तनौय- 
साराधितोभ्पि बृपतिः परिशङ्नौयः। 
अङ् स्थितापि युवति; परिरत्षणीया 
शास्त बृषे च युवतौ च कुतो वशििलम् \*) 
शिवस्याटे च धान्तमं तच्च विद्धेषः। यथा,-- 

“अनिमा लषिमा प्रापि; प्राकाभ्यि' मदमा 

तथा । 

ईेशितख वशश्च तथा कामावशायिता ॥” 
वशित्वं सवातत येन खतन््रश्चरति इव्यमर- 
टौकायां भरतः 

वश्िनौ, स्तौ, (वश्यो वश्नौकरणं साध्यत्वेनाख््यस्या 

इति। बश् +इनिः। डौप् 1) वन्दा । शमौ 
उच्चः । इति शन्दरन्रावलौ ॥ 

षशिर, जौ, ( उश्यते इष्यते इति । वश + बाह- 

लकात् किरच् । द्धा, विं वश्रलं रातीति। 
रा+कः)) सासद्रलवणम् । इव्यमरः॥ 

विरः, पै, (वश्+किरष् |} गजपिप्यलौ। 
इत्यमरः; ॥ ( अस्य पायो यथा,- 

«करिपिप्यलौ करुणा कपिवल्लौ कपिल्िका । 

अथसौ वशिरश्चापि गजाह्ा गजपिष्पलौ ॥* 

सुलिटा इति स्यातः । अस्य पायो यथा,- 

“पावैतेयश्च करभो वशर; कपिपिप्यलौ । 
चामातासौ कवित्मोक्त; यावतः चितोएपरः#” 

इति वेद्यकरनमाला \) 
च्यम् । इति रालनि्चैणटः ॥ अपामागे; । इति 
मेदिनौ । रे, २०८॥ व्वा । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

वशिष्ठः, पै, ( वश्रवतां वशिनां खेष्टः। वश्रवत्+ 
इष्टन् । ̂ विन्सतोलं क् । ”५।३।६५ । इति लुक् ।) 
यद्वा, बरिष्; । एषोदरादित्वात् साधुः । व्यस्य 

निरुक्तियेया, महाभारते । १३ । ६३।८६.। 
“वशिषधोएख्ि वरिष्टोण्सि वश्ये वासणद्धेष्वपि। 
वशिता वासाच वश्िदति विद्धि माम् ॥*) 

खनामख्यातसुनिः । तत्पायः; । अरुन्धती- 

लानि;ः२। इति हेमचन्द्र; ॥ अरुन्धतौनायः; ३ 

वाशिष्ठः ४। इति शब्दरनावलौ॥ सतु त्रह्मणः 

प्राेभ्यो जातः। तस्य भाथा कदेमकन्था अर- 
न्वतौ । एुचाः सप्तषेथः। इति श्रीभागवतमतम् ॥ 
च्पिच। 

“वशि तथो््नांयां सप्र पुच्तानजौजनत् । 
कन्याश्च पुरौ काकतां स्रश्रोभाखमन्विताम् ॥ 

रजो गाजोडवाहूश्च मवनश्चानवस्तथा । 
सतपा; शुक इयेते सप्त एुच्ता सद्टौनसः 

३०२ 
वशीक 

स्वं तपसखिन; प्रोक्ताः खतं यक्घेषु भागिनः। 
अयज्वानश्च यज्वानः पितरो ब्रक्मणः सुताः; ॥* 

इति कौम्मं १२ अध्यायः 
मित्रावरुणयोः एचः । यथा,-- 

«दति एष्टा नरेन्द्रेण कश्यताभिति भूपते । 
वशिष्टं चोदयामास; समस्तास्ते तपोधनाः ॥ 
सुनिभिः प्रेरितः सोपि यथावद्यतमानसः । 
योगमास्थाय सुचिरं मैचावरुगिराल्मवान् ॥* 
अन्यच । 
^ सिच्रावरुण्योश्चव कुण्डिनो ये परिश्चुताः। 

रखकाषयासत्थवान्य वशिष्ठा नाम विश्रुताः 

रते पर्चा वश्िषठानां स्छता दयकादघ्रव तु । 
्ष्टावैते समासात ब्रह्मणो मानसाःसुता; १५ 
इति वह्िपुराशे इतधेबु विधिवारादप्रादुभावा- 
ध्यायौ ॥ 

वश्नौकरणं, कौ, (वश्र +- छ + भावे ल्युट् । अभूत- 
तद्धाषै चिः!) मखिमन्त्ौषयैरावत्तौकरणम् । 
इति भरतजटाधरौ + अस्य पयायः वश्रक्रिया- 
श्न्टे ब्ररटयः ॥ #॥ तत्साधनौषधानि यथा, 
“ब्रह्मररौ वचा कुष्ठं परियङ्ुनागकेशरम् । 

दद्यात्तामबृलसं क्तं सौ णां मन््ेय तह््म् ॥* 
ॐ नारायणाय खादेति । ५ ८ 

“ताम्बूलं दौयते यस्य ख वश्रौ स्यान्न संशयः ।» 
ॐ इरि इरि खाडा॥ १ 

“गोदन्तं इरितालख् संयुक्तं काकजिहया । 
चे छतवा यस्य शिरे दीयते च वश्चौ भवेत् १२॥ 
खञ्जरीटस्य मासन्तु मधुना सद पेषयेत् । 
ऋतुकाले योनिलेपात् परुषो दासतामियात् ॥३॥ 
अगुरु गुग गुलुश्ेव नौलोत्पलसमन्ितम् । 

गुडन धपयित्वा तु राजद्वारे परियो भवेत् ॥४॥ 

श्वतापरएजिताण्डल पिष्टं रोचनया युतम् । 

यं पश्येत्तिलकेनैव वश्रौङुान् तृ पालये ॥५॥ 
काकजिह्ा वच कुष्टं निम्बपत्रं सकुङ्कुमम् । 
ात्मरक्तं सभावेयं वश्चौ भवति मानवः ॥€॥ 
ॐ नमः सबेसत्वेभ्यो नमः । सिद्धि" कुरु कुर 

खाद । 
सप्त भिम न्तं छता करवौरस्य पुव्यकम् । 

स्त्रौणामसे भामयेच चणाह्धे सा वशा भवेत् ॥७॥ 

जद्दण्डो व्वा पत्रं मधुना सद पेषयेत् । 
च्ङ्खेपाच्च वनिता नान्यं भक्तारमिच्छति ॥त्ा 

लं जयन्त्या वक्रस्थं यवदारे जयप्रदम् ॥९॥ 
श्टङ्गराजस्य श्लन्तु पिष्टं शुक्रण संयुतम् । 
अच्तिणो चाञ्जयित्वातु वश्यैकुश्यात्ररं किल॥१० 

अपराजिताशिणां दद्यान्नौलोत्पलसमन्विताम् । 
तालेन प्रदानाच् वशौकरणसुत्तमम् ॥११॥ 

चतुःषटटिकलाः पोक्ताः कामश्ा्छे वग्रौकराः 
आलिङ्गनाद्या बृ्ीणां कुमायथादेवशौकराः 

१२॥ 
रोचनां नागपुष्याणि विच्छपुष्यं प्रियङ्गवः । 
क्ष्मं चन्दन देव तिलकेन जगडे ॥ १३ ॥ 
इरालभा वचा कुष्टं कुङ्कुमं रतावरी । 
तिलतेचेन संयुक्तं योनियेपात् वशो नर; ॥१४॥ 

वशोकं 
निख्केाषटस्य धूपेन धूपयित्वा भगं च्यः । 

सभगास्यात् साच रुद्र पतिर्दासो भविव्यति।॥ 

१५॥ 

माद्िषं नवनौतख् कुष्ट मधुयणिका। 
सौभाग्यं भगवेपात् स्यात् पतिदांसो भवेत्तदा ॥ 

१५६ ५ 

पश्च रक्तानि पुष्याणि एथग् जात्या समाहरेत् । 
कुङ्कुमेन समायुक्तमात्मरक्तसमन्वितम् ॥ 

पुष्येण तु स पिष्टाच्च रोचनायां समेकतः। 

च््िया पखाङछृतो रुद्र तिलकौोभ्यं वश्रौकर;॥ 
१७ ३ 

ब्र्मदण्डो तु पुष्येण याने पाने वशौकेरः॥१८॥ 
ॐ गं गणपतये खाद्धेति । 

अयं गणपतेमेन््ो धनविद्याप्रदायकः ॥ 
ष्ममष्टसदसख् जप्ता बहधा शिखां ततः 

दअवद्धारे जघ; स्याच्च श्तजाप्यान् नृणां प्रियः 

१६ ॥ 
तिलानान्तु इताक्तानां छष्णानां रुदर होमयेत् । 
अष्टोत्तरसदखन्तु राजा वश्य स्तिभिद तरै; १२०॥ 
दकारं सविसगेख् प्रातःख-यसमदुतिम् । 

स्लोणां ललाटं विन्धस्य वश्तां नयति भ्रुवम् ३ 
२९॥ 

यस्तु जुहयादयुतं शुचि; प्रयतमानसः । 
इष्िमाच्रे सदा तस्य वशमायान्ति यो षितः॥२२॥ 
मनःशिला पचकख्च सगोरोचनकुङ्कुमम् । 

रश्मि; छते च तिलके दासौ बशतामिवात्॥ 

२३ ॥ 
सहदेवो श्टङ्गराजः सितापराजिता वचा । 

वेनैव तिलकं छतवा तैलोक्यं वश्रतामियात्॥९४ 
गोरोचना मौनपित्तमाभ्याख छतवत्तिकाम् । 
यः पुमांस्तिलकं कुयादामहस्तकनिषवा । 

ख करोति वशं सव त्रैलोक्य नात्र संश्रयः ॥ 
२५॥ 

गोरोचना महादेव ऋतुश्ोखितभाविता। 

ततः शताच्च तिलकान्सागवं यं निरौ चते । 
तञ्च खपे वशं कुथात्रा् कार्यां विचारणः॥ 

२६ ॥ 
नागेश्वर परलयं चक् प््त्च हरीतक । 
चन्दनं काषटखच्यला रक्तशालिखमन्विता । 
रतेधूपो वश्रकर; सरवाण दवेश्वर ॥ २.७ ॥ 
रतिकाले महादेव पाव्ैतौप्रिय शङ्र। 

निजश्क्रं ण्ौला तु वामहस्तेन यः पुमान् । 
कामिनौ चरणं वामं लिम्पेत् सस्यात् च्ियाः 

पिव; ॥२८॥ 

सन्वच्च महादेव पारावतमलं मधु । 
खभिलिप्रन्तु लिङ्खं पे कामिनौ वश लद्धवेत् ॥२६॥ 
एुष्याणि पञ्चरक्तानि हत्वा यानि कानिच) 
त्डलख प्रियङ्कुष्च पेषयेदेकयोगतः । 

अनेन लिप्रलिङ्गस्य काभिनौ वश्नतामियात् ॥” 

३० ॥# 
इति गारुङ़ १८३ । १८९ । १८६. अध्यायाः ॥ 

^अथान्धत् खं परवद्छ्ामि वश्रौकरणसुत्तमम्। 



वशीरः 
येन विज्ञानमात्रेण मन्त्राः सिद्धयन्ति तत्च्चणात्॥ 
प्रतिमां कारयेदेवि ! प्रलेन रजतस्य च। 
पलद्धंन महेशानि ! साध्यस्य प्रतिमां शिवे ॥ 
इरितालं पलादं हरिद्ाचूणेकं तथा । 
गत्त छत्वा साइंहस्तं यत्र निःचिष्य सुन्दरि! ॥ 

रक्तासनं तच दत्वा विशरोत्तदृतमानषः। 
च्तुरिच्चु महेशानि! पताका विनिवेशयेत् ॥ 

रक्तासने चोपविश्य पूर्वास्यो जपमारमेत् । 
पूजाया नियमं देवि ! जानौह्ि नगनन्दिनि॥ 

तिलपूगेषटं तत्र स्थापयेत्तत्र देशिकः । 
प्राप्रतिष्ठामन््ेण प्राणान् संस्थापयेद् बुधः ॥ 
अधः छत्वा पूजयित्वा प्रवालमालया जपेत् । 
दशसाइखजापेन प्रयोगार्हो भवेत्ततः ॥ 
प्रणवं पून्चसुचाय मावावीजं ह्वितौयकम्। 
का त्वे वल्ञाकिनौयुक्तं वामकरेनदभूषितम् ॥ 
ततो रक्तपदं ब्रयाच्ासुखे तदनन्तरम् । 
साध्यताम ततो न्धस्य वशमानय तत्परम् ॥ 

वद्धिजायावधिम्भन्तो जपेद् गशसदस्रकम् । 
दश्ांग्रादिप्रमाणेन होमार्दौँश्च समाचरेत् ॥ 
प्रातः खाला इविव्याशौ सुचिभरूवा जिते- 

द्यः) 

प्रातःकालं समारभ्य जपेन्सथ्यन्दिनावधि ॥ 

जपे खमापे देवेशि ! इनेदिने दिने शुमे । 
जातीौपुष्यस्य होमेन वशयेन्रात्र संशयः ॥ 

कपर रभिधितेस्तनोयैस्तपेयेत् परदेवताम् । 
पून्बे प्रणवसदव्य चास्त्रं प्रवदेत्ततः॥ 

तपेयाम्बमिनायान्तं मन्त्रं जानौदि सुन्दरि । । 
अनेनव विधानेन संतप्ये परदेवताम् ॥ 

सिद्धिः प्रयोगादषैश्ि ! जायते नाच संशयः । 
च्भिधैकं ततः कुर्यात् शङ्करि प्राणवल्लमे ॥ 
प्रणवश्च मद्ेश्रानि | चासुखां तदनन्तरम् । 
अभिषिश्चामि तत॒पञ्चात् दन्ते नाभिधिश्चयेत् ॥ 
तद श्रंेन देवेशि ! ब्राह्मणान् भो जयेत्तदा । 
रवं छते मदेशानि ! वश्रौकरणसुत्तमम् ॥ 
जायते नार सन्देहः सद्यं सदयंन संश्यः। 
कामतुल्यच्च नारौणां रिपूणां शमनोपमः ॥ 
यावल्लौवितपय्न्तं सरबाण दवेश्वरि!। 

जायते नात्र सन्देहः सल्य' सुरगणाचिते ॥४॥ 
श्चेतापरालिताग्धलं पेषयेद्रोचनादुनम् । 
श्रतेनामन्ितं सत्वा तिलकं कारयेत्ततः ॥ 
वश्ययेन्नात्र सन्देहः सद्यं सद्य महेश्वरि ! । 
चन््रदर्यो यदि ठया तदा निष्यलभागभवेत् + 
रक्तवस्त्रेव चासुरं तोषयेद हयततः । 
सवणे दच्चिणा देया वित्ताबुखारतः प्रिये ! 
अदान्ते म्ल पूजां कुर्या त्तस्या वरानने ! । 
पश्चदिनेप्रयोगेण राजानं वशमानयेत् ॥ 
तव प्रौ महादेवि ! कथितं सुवि दुलंमम् ॥* 

ति इह त्रौलतन्त्रम् ॥ 

वश्रौभरूतः, चि, वश्यतां प्राप्रः। अवशो वश्रो 
भूत द्ये चिप्रव्ययेन निष्यन्नः 

बरौर, पु, ( वश् + ईरन् । ) गजपिप्यलौ । इति 
जटाधर; ॥ 

३०३ 
वष्क 

वश्यं, कौ, (वश्य वश्ौकरणाय खाघु। ^तच्र 
साधुः।* 81४ ।६८। इति यत् ।) लवङ्गम् | 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

वश्यः, चि, (बश्यमधौनलवं गत इति। वश् + 

नवं गतः ।” ४।8। च| इति यत्|) 
च्रायत्ततां गतः । तत्पर्यायः । प्रेयः २। इद्य- 

मरः ॥ वश; ३ । इति शब्द्रन्रावलौ ॥ ( यथा, 

माकंखूेयपुराणे । ३६.। १७ । 
“डत्वं सेयमानास्तु सिंहशाट्दटूःलकुञ्जराः। 
यथा यान्ति तया प्राणो वश्यो भवति 

योगिनः ॥* 

अमिघ्रस्य पश्चमः एच्तः। यथा, माकेखेये । 
५३ । ३8 । 
“इरि वेषेस्त तौयस्तु चतुर्थोभभूदिलाटतः 
वश्यश्च पच्चमः प्रो हिरण्यः षड उच्यते॥*) 

वण्यका, ख्छी ( वश्या+खा्यं कन् ।) वशगा 
स्त्रौ । इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

वश्या, स्तौ, (वश्य + टाप् । ) वश्ौभरूता नारी । 
ततुपर्यावः । वशगा २ वश्चास्या ३ वश्यका ४। 
दति श्रब्दरन्रावलौ॥ ( यवया, उत्तरराम- 

चरिते १ अङ्क। १। 
«यं ब्राञ्चणमियं देवौ वाग् वश्येवाजुवन्तेते । 
उत्तरं रामचरितं तत्प्रणौतं प्रयोच्यते ॥” ) 

वध, वधे। इति कविकल्पदुम; । ( भ्वा०-पर०- 

खक०-खेट् । ) वघति । इति दुर्गादासः ॥ 
वषट्, अय, देवोद् श्यकद्विस्त्यागमन्रः। इव्य- 

मरः ॥ साहा रौषट् वौषट् वषट् खधा रते 
पश्चशन्दा देव ड विदाने वद्धसुखतौ. वतन्ते । 
देवाय इविषो दानं देवदविद्ानं तत्र देवा 
इन्द्रादयः । अच्र पितरो देवता इति ख्छतेस्ते- 
पपि देवाः इवि्ानि इत्यनेन ख्ते मन्त्रा इति 
ख ितम् । इति भरतः ॥ ( वथा, ऋग वेदे । 

१० । १९५ 1 ६॥ 

५दति त्वा ठदिोतरस्य एतच्चा 
उपस्तुता ऋषयोएवो चन् । 
तांश्च पाड्डि एण्तच्च खरौन् 
वषड् वषडयर््वासो अनचन् 
नमो नम इद्यूध{सो अनच्तन् ॥” ) 

वषट् कारः, पु, ( बषट् इवस्य कारः करणं यत्र । ) 

देगोर्श्यकयागः । वतपर््यायः । देवयन्नः २ 
आहति; ३ होमः 8 होम् ५। इति हेम- 
चन्द्रः ॥ ( यथा काते छतृषड इदु णादिकेषु 
कारश्रन्देन वा समासः; । यथा वषट्कारः। 
खाद्ाकारः॥) 

वषट्ल्लतं, चि, (वषडिति मन्त्रे छतम् ।) इतम् । 
इूव्यमर; ॥ 
“अमौ तन्तु यद्वयं तत् स्याच्च वषट् - 

कतम् ॥” 

इति शब्दरन्रावलौ च ॥ 
वष्क, ङ गतौ। इति कविकल्पदमः ॥ (भ्वा०- 

पल्म०-खक०-सेट् ! ) क्िपि वट् । ङ, वण्कते । 
षति इर्ताटासः ॥ 

वसतिः 
वष्कयः, पु, ( वष्कते इति । वष्क गतौ + बाद 

लकात् अयन् । ) रकष्ायनो वल्य: । दव्यमर- 
टौकायां रायसुकुटष्टतशाकटायनः॥ 

वष्कयणी, स्तौ, ( वष्केय णकडहायनो वल्य: । 
वष्कयिणौ, | तेन नोयते इति। नौ+क्िप् । 

गौरादिलात् ङौष्। ^पून्नपदात् संन्नाया- 
मगः;। =।४।३। इति शत्वम् । वष्कयि- 

णोति पाठे। वष्कयोभख्यस्या इति। “अत 
इनि ठनौ ।» इति इनिः। अट् कुपाडिति 
यत्वम् ।) चिरप्रता गौ; । इत्यमर; ॥ ^वष्कते 
परिक्रामति वष्कयश्विरकालौनवत्;ः वक्ना 

इति श्यातः। ष्क इ गतौ नान्नौति अयः 
वष्कयस््ेकहायनो वत्य इति कोषः तद्योगात् 
वष्कयिणभैे नेकाजादिति इन् । वव्कयणौति 

पाठं गोटरेव्यादिनापामादिलात् नः नदा- 

दित्वादौप् । इष्यस॒षतौ गवेषितवष्कयिणौति 

खदन्यषमध्ये गदसिंदः ।* इति तङ्ौकायां 
भरतः ॥ 

वख, रे खौ निवासे। दति कविकल्यदमः ॥ (भ्वा०- 
पर०-अक०-अनिट् । ) रे, उस्यात्। व्यौ, 
अवाल्यौत् । इति दुर्गादासः ॥ 

वस, क सोषच्छिदोश्च। इति कविकर्पदुमः॥ 
(चुरा०-पर० -अक०-खक०-च सेट् ।) से दृह 
प्रौतिः। क, वासयति वबन्छुः। चकारात् वधे 

चच। इति दुर्गादाखः ॥ 
वख, त् कवासे। इति कवषिकल्पहमः ॥ ( अदन्त- 

च्ुरा०-पर०-अक०-सेट् । ). वसयति। इति 

दुर्गादासः ॥ - 
वख, य ड इर् सूभ्भ। दति कविकल्यदुमः ॥ 

(दिवा०-पर०-अक०-सेट् । उदित्वात् क्राचेट् ।) 
य, वस्यति । उ, वसित्वा वस्वा । इर्, अवसत् 

च्वासोत् अवसत् । सनात् पुषादिल्वान्निदयं 

ङ, द्यन्धे । स्तम्भ दह. नन््रतारद्ितोभावः। 
यो वस्यव्यरिष्विति इलायुधः। इति दुगा- 
दासः ॥ ५९९ 

वस, लड सतौ । इति कविकण्यदमः ॥ ( अदा०- ` 
च्प्राह्म-सक०-सेट । ) स्ततिरिड आच्छादन- 

पूम्बकधारणम्। लड, वस्ते लोकः; व्रम् । 
इति दुर्गादासः ॥ 

वसतिः, च्छो, ( वख निवासे + “वद्डिवस्यभिभ्य- 

चित् ।* उणा० 8 । €०.। इति भावाधि- 
करणादौ अति; ) 1 वाखः। ( वथा,चअमरु- 
श्रतके। ११। 
“धरं वारिधरद् वारि किरतः श्वा निशौये 

ध्वनिं 

दरवो ् ुखदश्णा विर्न बालां व्विरं 
ध्यायता । 

अध्वन्धेन विसुक्तकण्डकरुशं राजौ तथा क्रन्दितं 
सामौयेत्रजतो जगस्य वसतिथमि निष्ठा 

चथा ॥*} 

याभिनौ । निकेतनम् । इति मेदिगी ! तै, ९५११ 
(यथा; ञ्ञमारे! 8 । ११। 



वसन्तः 

4रजनौतिभिरावगुख्ठिते 
पुरमा घनशबन्दविक्तवाः। 
वसतिं भिय | काभिनां प्रिवाः 
त्वटते प्रापयितुः क इश्रः ॥* ) 

वसतौ, स्तौ, ( वसति +छदिकारादिति डौष।) 
वासः! यामिनौ। निकेतनम् । इति मेदिनौ। 

वे, १५०॥ 

वसनं, क्तौ, ( वस्यते आच्छादयतेनेनेति। वस् + 

ल्यट् । ) वस्त्रम् । इयमरः ॥ (यथा, गौत- 

गोषिन्दे। ९।१२। 
^वद्सि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं 

इलइतिभौ तिमिलितयस्सुनाभम् । 

केशव्टतदलधररूप 

जय जगदौश् इरे ! ॥” 
वसनमिति। वस् +भावे ल्यट् । ) छादनम् । 

इति मेदिनौ । ने,६२३॥ (वख + अघारे खट् 1} 
निवाखः । (वया, महाभारते) ५।४३।६०। 

“मौनान्न ख सनिर्भ॑वति नारर्यवखनाज्छुनिः । 
खलच्षणन्तु यो वेद ससुनिः शेष उच्यते ५”) 
स््ोकटोभ्रूषणम् | इति शब्द्रनरावलोौ 

सना, च्छौ, ( वस्+युच्।) स्लौकटौभरूषणम्। 

यथा, 

खारसनं लारशनं वसना वश्रना तथा । 
वसनं वल्लनष्धति स्त्रौकटौभूषये भवेत् ॥ 

इति श्ब्दरन्नावलोौ॥ 
वन्तः, पु, ( वसन्त्यत्र मदनोत्छवा इति। वस 

+ “द्ृभूवद्िवसिभास्िखाधिगड़मिख्डिलिनन्दि- 
भ्यञ्च |“ उशा० ३।१२८। इति भच ।) 

ऋतुविग्रेषः। ख च चज्बेगशाखमासहयाल्मकः 
यथा । मधरु माधवश्च वाखन्तिकाट़तु;। इति 

मलमाखतच्व्टता शति; । (फाल गुन चेचाल्मक- 
खति केचित् । वसन्तः कुम्भमौनयोरितिप्रयोग- 

दशनात् \#॥) तत्पायः ॥ पुष्यखमयः २ सरभिः 

३।-््यमरः॥ मधु; ४ । इति शब्दरन्नावली ॥ 
माघवः ५ फलगुः ६ । इति जटाधरः॥ ऋतु- 

राज; ॐ पुष्यमासः; <= पिकानन्दः £ कान्तः १० 

कामखखः ११ ॥ तत्कालीनजन्नगुणाः। कषाय- 
त्वम् । मधुरत्वम्। रूचतश्च। 

निषेण्टः ॥ ( यथा, ऋतुखंहारे । ६।२। 
“दुमा; खपुष्याः; सलिलं सपद्म 

चकिया; सकामा; पवनः सुगन्विः। 

सखा; प्रदोषा दिवसाच्च रम्या 
सये प्रिये ! चारतरं वसन्ते |“ 

यथा च। 

“हेमन्ते चोयते छश्रा वसन्ते च प्रकुप्यति । 
पायेण प्रग्रमं याति खयमेव खमौरणः । 

श्चरत्काले वसन्ते च पिततं पाटडतौ कफः \ 
इति पूम्बखण दहि तौयेएभ्याये श्राङ्गेधरेणोक्तम् ॥ 

सदितकोकिलङ्जितकाननं 

मदन चककिंशुकश्ोभितम् । 

कसमसौरभरज्ञितभूघरं ॥ 
कक्ितमत्तमधूव्रतल्ासम्॥ 

इति रान- 

२०४ 

सन्तः 

मकरकेतनवाणसमाकुलं 

सुदितमेव समस्तमिदं जगत् । 
मलयमारतक्प्रगुणान्ितः 

कफकरो हि वखन्ततुभवेत् । 
कफनकोपविनाशनानलं 

वमनमावनरूच्चनिधिवणम् ॥ 

विविधः सुरतानन्द; संश्रमः; कफवारगः। 

कटुता राग्बकाः सेयाः शोधनं कपफसम्भवे ॥ 
द्यायामश्रमसंरोधखिन्नो विश्रान्तमानषः। 
र्वं क्रियासखमापन्रो नरः शौघ्रं सुखौ भवेत् ॥* 

इति वसन्तोपचारः ॥ 

इद्धि हारौते प्रथमस्थाने चतुर्थेगध्याये ॥#॥ 
“कफश्चितो डि शिशिरे वसन्तेठकाश्ुतापितः। 
त्वाभि कुरुते रोगानतस्तं त्वरया जयेत् ॥ 
तौच्लौवमननस्यादेलंघुरूकतेख भोजनैः । 
दायामोदसैनावातेजिंत्वा श्श्नागसुलवखम् ॥ 
क्ञातोगनुलिप्रः कपर रचन्दनागुरुकुङमेः । 
एराण्यवगोधू मच्ौरजाङ्गलमूल्यसक् ॥ 
सहकाररसोन्िश्रानाखाद्य प्रिययापितान्। 

प्रियास्यसङ्गसुरभोन् प्रियानेचोत्पलाङ्क्ितान् ॥ 

सौमनस्यङतो इद्ान् वयस्यैः सद्दितो पिवेत्। 
निगेदानासवारिख्सौधुमादौंकमाधवान् ॥ 
प्रटङ्वेराम्ब साराम्ब मध्वम्ब जलद्ाम्न वा। 

दच्िणानिलशौतेषु परितो जलवाह्िघु।॥ 
अटृषटनषटदय्ययु मणिकुड़्िमकान्तिषु। 

परपुषटविु्षु कामकम्मान्तभूमिषु॥ 
विचिचपृष्यटरचतेषु काननबु सुगन्विषु; 

गोडोकयाभिशिच्राभिमेध्याहू' गमयेत् सुखौ । 
गुरुश्ौतदिवाखप्रख्िग्धाम्बमधुरांस््यजेत् ॥” 

इति वाभटे ङचस्थाने ढतौयेपध्याये ॥ 

“हेमन्त निचितः शद्रा दिनह्लद्धाभिरौरितः। 
कावामिं वाधते रोगांसूतः प्रकुरुते बहन् ॥ 
त्लादसन्ते कम्माणि वमनादौनि कारयेत् । 

गुनद ल्िग्धमधुरं दिवाखश्र्च वज्नेयेत् ॥ 
अावामोदत्तेनं धमं कवड्यहमव्ननम् ! 

सखाम्बना शौचविधिं शौलयेत् कुसुमागमे । 
चन्दनागुरुदिग्धाङ्गो यवगोधूमभोजनः +, 
शारभं शशमेयं मांसं लावकपिञ्जलम् । 

भच्तयेन्निगदं सौध पिवेन्माध्वौकमेव वा ॥ 

वसन्तेडलुभवेत् स्छौणां काननानाख् यौवनम् । 
इति चरकं खत्रस्थाने षट्डभ्याये ॥ 

"मधुमाधवौ वखन्तः । फाल्गुनचैत्रौ वखन्तः। 
ला रुबौषघयः कालपरिणामात् परिर्तवीा 
बलवन्यो हेमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्नाः च्िग्धा 

अत्यये गुखास्ता उपयुज्यमाना मन्दकिर्- 
त्वाङ्धानोः सतुषारपवनोपस्तम्मितदेहानां टेडि- 
नामविदग्धाः सेदाच्छेद्यात् गौरवादुपेपा्च 
श्ेष्रयः सद्चयमापादयन्ति सख सश्चयो वखन्ते- 
केर श्वप्रविलापित ईषतस्तब्धदेानां देष्िनां 

श्ञद्मिकान् दआाधौन् जनयति।* श^पूनाह्ग 
वसन्तस्य शिङ्गम् ।” 

“दिश्य वन्ते विमलता; कानमेर्पश्रोभिताः । 

चैल 

वसन्तः 

किंशु काम्भोजवकुलच ताशोकादिपुष्यिते; ॥ 

कोकिलाषटप्रदगणेरुपगौता मनोहरा; 

दच्चिणानिलसंवौताः सुष्धखा; पललोच्नुला; १” 
इति सुशुते खचस्थाने षषध्याये ।#१) 

अस्याधिष्टाढदेवतोत्परत्तियथा,- 
मन्मथ उवाच्। 

^करिष्येएहं तव विभो वत्तनाह्वरमोदनम् । 
किन्तु योभिन्मह्ास्त मे ततः; कान्तां भवान् 

खज ॥ 

मया संमोदिते शम्भौ वया तस्यानुमोहनम् । 
काये मनोरमां कामां तां निदेशय लोकण्टत् ॥ 
तामं नद्ध पश्यामि यवा तस्यानुमोहनम्। 

कत्तेयमधुना धातस्तज्नोपायं ततः कुर ॥ 

माकडेय उवाच। 
रुवंवादिनि कन्दर्पे धाता लोकपितामहः । 
कया संमोहनोयोभ्यमिति चिन्तां चगाम ड ॥ 
चिन्ताविष्टस्य तस्याथ नि;ासो यो विनिः 

खत; । 
तस्मादखन्तः संजातः पुष्यत्रातविभूषितः ४ 

चृताङ्करांस्तेत्कवलिकां विथद्भ्रमरसंहतिम् । 
किंशुकान् सारसा रेजे प्रफुल्ल इव पादपः; ॥ 

श्रोणराजौवसङ्ाशः फुल्लतामरसेत्तणः । 

सन्ध्योदिताखणूशश्िप्रतिमास्यः सुनासिकः ॥ 

शर्ध वच्छरवण। वतते; श्यामङुख्ितसहवंलः। 
सन्धयांशुमलिसखद श; कुण्डलइयमरिडितः ॥ 

प्रमत्तवारणगतिर्िस्तोणंह्दयस्थलः । 
पौनस्थलायतसुजः कठोरकरयुम्मकः 
सटठत्तोरुकटौजङ्क; कम्बो वोच्नतांसकः। 
गएजचः पौनवत्त; संपूण; सन्ल्त णे; ॥ 
ताइशरेण्य खप्ततपन्र सम्यण कुसुमाकरे। 

ववौ वायु; ससुरभिः पादपा अपि पुष्पिता, 
पिका नेदुः सततं पञ्चमं मधघुरखराः। 

प्रफुल्ञपद्मा अभवन् खरस्य; खच्छपुव्कराः ॥* 

इति कालिकापुराये ४ अध्यायः ॥*#॥ 

इरमोहनकाले अस्य कम्नाणि वया,- 

.“मधुख करुते कम्मे यदू यत्तस्य विमोहने । 
तत् श्टणुव्व महाभाग निन्य तस्योचितं पुनः ॥ 

चम्पकान् केशरानाज््रान् करुणान् प्राटलां- 
स्तथा । 

नागकेशर पृन्नागान् किंशुकान् केतकान् 

दकान् ॥ 

माधवौमल्लिकापण्सारान् कुरूवकांस्त था । 

उतृणुल्लयति तच्च ख यत्र तिष्टति पै इरः ॥ 
खरांस्य॒त्फुकपद्मानि बीजयन् मलवानिसैः । 
सगन्वि छतवान् यननात् खतोव शङ्राश्रमम् ॥ 
लता; सनः सुमनसो न्तनाङ्कुरस्चयाः । 

टच्चान् रुचविरभावेन वेष्टयन्ति खर तच्च ॥ 

वान इच्ांारुपुष्यौ घांस्सेः सगन्धिसमोररै; । 
इष्टा कामवशं यातो न तन्न सुनिरप्यत॥ 

तङ्गणा अपि लोकते नानाभावेः सुश्योभनेः 

रमन्ते ख सुरा; ष्िदायेयेश्वापि तपोघनाः 

न तस्य पुनर्षाभिड टं मोदस्य क्रारयम् । 



वसन्त 

भावं न कुरुते कामं कायोल्यमपि शङरः ॥” 
इति कालिकापुराओे ७ अध्यायः ॥#॥ 

बखन्ते वगंनौयानि यथा, 
“सुरभौ दोला कोकिलमारुतद्छयगतितर- 

दलोद्धिदाः । 

जातौतरपुष्यचयाम््रमञ्चरौश्नमरभङ्ाराः ॥“ 

इति कविकल्पलता्यां प्रथमसतवकः ॥#॥ 

अनिखारः। इतिशब्दरन्नावली॥ षडरागान्त- 
गेतदितौवरागः । वथा,-- 

“रागा; ष्डेवतु प्रोक्ता राभिण्यच्िंश्रदेवतु 
मरवोग्य वसन्तश्च नटनारायगस्तथा ॥* 
दूव्धादि ॥ तस्य पश्चरागिरयो यथा,-- 

“च्ान्दोलिता च देश्राख्या लोला प्रयममञ्जरौ। 
मन्दारौ चैति रागिण्यो वसन्तस्य सदानुगाः॥* 

अस्य ध्यानं यचा, 

^“शिखण्डिवर्हो्यवद्वतडः 

पुष्यन पिकं चतलताङ्कुरेण 1 

श्नमन् सुदा वाममनोज्नम्शि- 

मैतङ्गमत्तः ख वसन्तरागः 
अस्य गानवमयो वथा,- 

“श्रोपश्चम्याः समारभ्य यावतं स्याच्छयनं इरेः । 

तावदषन्तरागस्य गानसक्तं मनोषिभिः \* 

ति खज्ञोतदामोदरः॥ 
ककललिनाथमते अस्य षडरागिण्यो यथा। 
आअन्ुलौ \ गमकौ २ पठमन्नरै ३ गौडकरौ 
४ धामकलौ ५ दैवश्ाखा६॥ हनमन्मते 

हिन्दोलरागपुचनामानोणस्याष्टौ पृच्चाः। किन्तु 
तेषां मध्ये विभासस्थाने दन्दोल इति लिखि 

तम् + सोमेश्वरमते तस्य षडरागिर्यो यथा । 

देशौ १ देवगिरौ वराटौ र टौड्का ४ 

लिता ५ हिन्दोलौ &॥ तन्मते यस्य रागस्य 

रागिणौसद्ितस्य वसन्तत्तर्गानसमयः । दति 
` खङ्ोतशास्त्रम् ॥ # ॥ तालविशरेषः। वथा, 

“जयमीङ्गलगन्धव्यमकरन्दचिभङ्गमाः। 

रतितालो वखन्त च जगज्भम्योएय गारुणिः \” 
इत्यादि ॥ 

“वसन्ता केदो नगखो मगणस्तया । 

जगजभान्ये गुरद्येको विरामान्त्च खड्कयम् ॥” 
दति सङ्गीतदामोदरः ॥ 

वषन्तकः, पु, (वसन्त + संज्ञया कन् ।) श्यो नाक- 

प्रमेदः । इति राजनिषेरटः; ॥ ( रुमखतो नम्भ- 
खद एुचः। यथा, कथासरित्छामरे ।६।४४। 
भ्सुप्रतौकस्य पुत्रश्च रमणवानित्यजायत । 

योस्य नम्भसु ह त्तस्य एतच्तो;लनि वसन्तक; ॥) 

वखन्तकृसुमः, पु, ( वखन्ते कुसुमं यस्य । ) ठच्च- 
वि्ेषः। यथा,- 

“बसन्तकुस॒मः ठेलुः शयितो दिजकुल्ितः ५» 

इति शब्दमाला ॥ 
बखन्तकुस॒माकरः, पु. यौषधविश्ञेषः । वथा, 

प्वालरवमौ क्तिकामरमिरं चतुर्भांगभाक् 
थक् एथगथ च्छते रजतद्ेमतो ह शके । 
अयोसुनगरङ्गकं चिलवकं विमद्यांखिल्ल 
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२०५ 
षसन्त 

शुमेएदनि विभावयेत् भिषगिदं धिया सप्र 

वेवंषनिशेच्तुजेः कमलमालतौपुष्यजै 
पयःकदलिकन्टजम लयलजंगनाभ्यद्धवः; । 

वसम्तकुसुमाकरो रसपरतिदिवक्लोएशित 

समस्तगद् ह द्वैत किल निजानुपानैरयम् ॥* 
इति इद्वयोगतरङ्किणौ ॥ 

( अथापरश्। 

«हिभागं हाटकं चन्द्रं चयो वङ्गाद्िकान्तकाः। 

चतुर्भागं शुद्ध मं प्रवालं मौक्तिकन्तथा + 
भावयेङ्गयदुग्धेन भावनेच्छुरसेन च । 

वासालाक्षारसोदौच्यरम्भाकन्दप्रनये; ॥ 
श्तपच्ररसेगेव मालब्याः कुङ्कमोदकेः। 
प्राटृचटगमदेरभायं सगन्विरसखम्भवम् ॥ 
कुसुमाकरविख्यातो वसन्तपद्पून्बकः 

गुञ्ञादयेन खसेद्य; सितामध्वाज्यसंयुतः ॥ 
मेन; कान्तिदद्येव कामदः पुरटिदस्तथा । 
वलौपलितनाश््च श्रुतिं विनाश्रयेत् । 

एषटिदो बल्य आयुष्यः पन्चप्रसवकारणः ॥ 

प्रमेष्ान् विंश्रतिष्वेव चयमेकादश्न्तथा । 
तथा सोमरुजं इन्ति साध्यासाध्यमधापि 

वा॥ 
इति वेदकरसेकखारसंग्रहे रवायनादयधि- 
कारे॥) 

वसन्तघोषौ [न्]; पु, (वसन्ते वसन्तकाके घोषति 
विरौति वखन्तं घोषयति . विज्चापेयतौति वा। 
च्ुष+शिनिः।) कोकिलः । इति केचित् ॥ 

वसन्तजा, स्त्र, (वसन्ते जायते इति । जन +डः |) 

वाखन्तौलता । इति राजनिषेष्ट; ॥ ( ववन्त- 
कालोड्वे, नि ॥ ) 

वखन्ततिलकं, कौ, ( वसम्तस्य तिलकमिव । ) 

पुष्यविशेषः। चतुदं श चरपादच्छन्दो विशनेषः। 
यथा,- 
५ तेयं वसन्ततिलकं तभ लजालगौगः।॥ 
फष्लं वसन्ततिलकं तिलकं वनाल्या 

लौलापरं पिककलं कलमनच्र रौति। 

वाद्येष एुव्यसुरभिमेलयादिवातो 
यातो हरिः ख मथुरां विधिना इताः खः ॥» 

दति छन्दोमन्नरी ॥#॥ 
च्मौषधविद्रेषः । यथा-- 

“अक्षारलद्हनसोन्धवविश्वग्रक्र- 
चण करन्मसष्धितं मथितेन पौतम्। 

मेवे प्ररोहति पन्ग॑दलः खड्ेतो- 
श्तौ वसन्ततिलकेरपि कश्पकल्यम् ॥ 
इति ठत्तरतरावन्यां गुदजरोगचिकरित्छा 

( अन्धविधमौषघम् । यथा,-- 
“देखो भखकमभकं इ्िगुण्ितं लौ दास्यः 

पारदा- 
त्वारो नियतन्तु वङ्गयुगलद्धेकौशतं महंचेत् । 
सक्ताविदमयो रसेन खमता गोचुरवासेच्चुणा 
खन्वे वन्धकरौषकेय सदं गुप्रं पचेत् सप्रधा ॥ 
कच्तूरौषनखारमदितरचः पञ्चात् विष्टो 

भवेत् । 

वसन्तपश्चमौ, 

वसन्ती 
कासश्वावखपित्तवातकफचित्पाण चयादौन् 

रेत् 
खूलादियहणौ विषादिहरणो नेहस्तथा 

विंशतिम् ॥ 

छद्रोगादिष्रो च्वरादिश्मनो द्यो वयोवदंन 
अष्टः पुटटिकरो वसन्ततिलको रटव्यञ्जयेनोदितः \” 

इति वेद्यकरसेनरसारखं रे रसायनाद्यधिकारे\) 
वसन्तदूतः, प, (वखम्तस्य दूत इव ।) आनर्तः । 

कोकिलः । पश्चमरागः। इति विष्मेदिग्धौ ॥ 
वसन्तदूतो, च्छौ, ( वसन्तस्य दूतीव । ) पाटलौ- 

इच्च; । माधवौलता। इति मेदिनौ। ते, २३३॥ 
गणिकारौ । पिकौ । इति राजनिषेर्टः ॥ 

वखन्तदुः, प, ( वसन्तस्य दुवृ च; । ) चन््रटचः। 
इति शब्दमाला ॥ 

स्तो, 
ओरीपखखमो । यया,-- 

“मकरस्य सखौ युङ्ञपच्ै यश्रखिनि! |“ 
इत्यारभ्य । 
^पश्म्याद्च जगां प्रातरेव दौज; ।' 
खापयित्वा सलच्छोकां कुम्मीर्मारकतेरपि + 
वसन्तप्मौ नाम समेपापप्रमोचनौ । 
वसन्त समभ्यचैप कन्दे सरतिं प्रिये ! ॥ 
वसन्तरागच्वणात् अियमाप्नोधभौखिताम् । 
ओप्चमीन्तु केचित्तां सुनयः प्रवदन्ति वै । 

व्ैयेदेकभक्तेन शयो न विश्यतिभेवेत् ५” 
इति मद्छुखक्ते ५५ पटलः ॥ 

( वसन्तस्य पश्चमौ। ) 

अन्यच्च । 

माघस्य शुकपच्वभ्यां महापूजां समाश्वरेत् । 
नवैः प्रवाते; कुसुमेरगुखेपे शेषतः ॥ 
नौराजनोत्छवं छत्वा भ्या खंमाग्य वेव्छवाम् । 
वसन्तरागं जनयन् गौतबृद्यादि कारयेत् ॥ 

तदुक्तम् । 
५ग्रोपश्चमौं समारभ्य यावत् स्याच्छयनं इरेः । 

बसन्तरागः करव्यो नान्यदा तु कदाचनेति + 

ज्ञत्वा वसम्तपश्चभ्यां गरीछष्स्य चे नोत्धवम् । 

स्याहृसन्त इव प्रेयान् इन्द्ावनविदह्ारिणः १५ 
इति इरिभक्तिषिलासे १४ विलासः ॥ 

वसम्तसखः, पु, ( बषन्तस् सखा । “राजाः 
सखिभ्य्च् |” ५।8।६९। इति टच् ।) 
कामदेवः । इति इलायुधः ॥ 

वसम्नोद्यवः, पु, ( वखन्तस् उतखवः । ) फाल्- 

गुनोतृखवः। वथा,-- 
“फाल्गुनं पौयंमास्यानतु.विदध्यारेष्यवेः स 
ओलव्यप्रियभक्तस्य वसन्तस्याचैनोतसखवम् ॥ 
भविष्योत्तरतो सेयस्तदिधिश्ं दपे्ते । 
यः शरीयुधिदिरस्लोक्तो यक्तं भगवता खयम् ॥* 

तन्मा द्ाल्म तज्रेव । 
^णवं ब्र; कुरुते पाये शाख्लोक्तं फाल गुगोत्- 

सवम् । 

मत्पसादाच सिद्धयन्ति तस्य सँ मनोरथाः; ॥ 
इन्ते तुषारखमये सितपञदष्यां 
भ्रात्मखन्तखमये खसुपस्थितै च। 



वसुः 

संप्राश्य चतकुसुमं स्ह चन्दनेन 

डि पाथे एुरुषोण्न्दशतं सखो स्यात् ॥ 

. शति ओहरिभक्तिविलासे १४ विलाषः॥ 

{ वखम्तकालोद्धबोत्वमाच्रम् । यथा, कथा- 

खरितखागरे। ४।४६॥। 

“अथ तस्जिन् महावेगो वसन्तोतृखववाखरे । 

चऋाययौ प्रथते यामे कुमारसचिवो निशि ॥*) 
वा, श्रौ, ( वखति वस्ते वा। वस निवासे वख 

च्पाच्छादने वा+अच् स्वियामाप् । ) मांस- 
प्रभवधातुविशेषः। श्व्यमरः;॥ (यथा; सुशुते 

श्ारीरस्थाने ४ ध्याये । 

“शुद्धमांसस्य यः खोह; खा वसा परि- 
कौनिता ॥*) 

च्यस्या विवरणं मेदःश्ब्दे द्रख्यम् ॥ मांख- 
रोष्डिखौ । इति राजनिषेण्ट; ॥ 

वसाप्यः, पु, ( वखया अप्य; । प्रचुरवसावत्वादस्य 

तथात्वम् । ) शिशुमारः । इति चिकाखश्रेषः ॥ 

सिः, पु, ( वस्ते च्पाच्छादटयत्थनेन दस्यते अच्छा 

दनपूव्धकं धियति इति वा । वस याच्छादने+ 
“खनिकबष्यञ्जोति |” उणा ४। १३६ । दति 
इः । ) वखनम् । इद्यणादिकोषः ॥ 

वसिर, कौ, ( वसू + किरच् । ) सासुद्रलवखम् । 
 गजपिष्यली। इति धरण्यमरटौके ॥ ( अस्य 

गुणा यथा,-- 
“बखर श्रौतपाक्यश्च सारुष्करनिवन्धनम् । 
विष्टम्भि दुच्नैरं रूं शौ तलं वातकोपनम् ॥* 

इति सुश्रुते चस्थाने ४६ अध्याये ॥ 

पु, रक्तापामागे;। तत्पमथायो वथा,-- 
“रक्तोपन्यो विरो ठत्तफलो धामागंवोभपि च। 

प्रद्यकपरणैं केशपणं कथिता कपिपिप्यली ॥* 
ति भावप्रकाश्स्य पूमखण्ड प्रथमे भागे) 

वसिष्टः, पु, (वणिः । एषोदरादित्वात् शस्य खः ।) 

वशिङसुनिः। इति इहिरूपकोषः ॥ 

वसु, क, (वसव्यनेनेति । वख + “श्स्वक्जिद्ौति #॥ 

उणा० १।९११। इति ड;। ) रनम् । घनम्। 

इ्द्यमरः ॥ (यथा, रषु; । ८ । ३९. । 

“बलमानेभयो पश्चान्तये 

विदुषां खतृक्लतये बहुश्रुतम् । 
वसषु तस्य विभोनै केवलं 

गुणवत्तापि परप्रयोजनम् ५५) 
उद्धौषधम् । श्यामम् । इति मेदिनौ । से, ९ ५ 
इाटकम्। इति विश्वः ॥ जलम् । इति 

कौसद्यासुणादिटत्ति; ॥ 
वसुः, पु, ( वसतौति । बस +; । ) वकट्क्त; । 

अनलः) रभ्सि;। गणदेवताविद्नेषः। इत्यमरः; ॥ 

स चाष्ट संख्यातः । बथा,-- 

“धरो भुवश्च सोमचख वि चेवानिलोएनलः । 
परदुषञ् प्रभासश्च वसवोमटौ कमात् च्छताः ॥» 

इति भरतः 

दत्तो हितौयलन्मनि षडमन्वन्तरे असिक्रां 
पत्ना षष्िकन्या जनयामाव। ताः प्रजा- 

पतिभ्यो दत्तवान् । धम्नाय दृश्र। तासां 

३०६ 
वसुः 

नामानि। भावुलेम्ना ककुद्यामिविश्वा साध्या 
मरुत्वतो वसु्म॑दूना सङ्कल्पा । आसां मध्य 

वसोरष्टौ वसवः पुत्ता यथा । द्रोणः प्रायः धवः 
चकं; अभि; दोषः; वास्तु; विभावसुरिति। 

द्रोणस्य अभिम्यां पत्रयां इषेशोकभयादयः 
पचा; । २। प्राणस्य उव्नेसखद्यं हनौ पएत्तौ सद 
खायुः पुरोजवञ्च। २। भवस्य धारण्यां एर; 

पुचः।३। कंस्य वासनायां तर्षादयः पचा: ।४। 
असवेसोधारायां द्रविणकादयः पुचाः।५। 
दोषस्य श्रां शिशुमारो हरेरंणः। ई। 
वास्लोराङ्गिरस्यां विश्वकम्भा। विश्वकम्भेणः 

एच्तश्चाच्चषो मनुरभून् । विश्वे साध्या मनोः 
सताः। 9 । विभावसोरुषा्यां चयः पुत्ता 

दअषृरोचिषातपनामानः ) < । इति गरीभागवत- 

मतम् ॥ # ॥ मतान्तरे अष्टौ वसवो यथा.-- 
धरः १ भरवः सोमः ३ सावित्रः 8 अनिलः 

च्नलः € प्रद्यूष; 9 प्रभासः <। इति महा- 

भारते टानधम्भ; + खपि च। 
“आपो भ्रवच्च सोमच् धरख्ेवानिलोएनलः। 

पयव प्रभासश्च वखवोणटौ प्रकोक्तिताः 
आपस्य पुत्तो वेत्य; अमः अन्तो ध्वनि- 

स्तथा । 

भरुवस्य पन्नो भगवान् कालो लोकप्रकालनः ॥ 

सोमस्य भगवान् वच्च वश्वैसखौ येन जायते। 

धरस्य पुत्चो द्रविणो इतो इवय वहस्तथा ॥ 
मनोहरायाः शिरसः प्राणोभ्य रमण्स्तथा । 

अनिलस्य शिवा भागा तस्याः पुच्त; पुरोजवाः॥ 

ऋअविन्नातगतिद्चेव दौ पुचावलिनस्य तु। 

असिपुत्चः कुमारस्तु शरस्तम्बे यजायत ॥ 
तस्या; श्राखो विश्राखश्चानेगमेयचख एटा; 
प्रद्यघस्य विदु; पत्त ऋषिं नारा च देवलम् ॥ 

डौ एुतच्तौ देवलस्यापि च्षमावन्तौ मनौषिणौ । 
इषस्पते भगिनौ वरस्त्रौ ब्रह्मचारिणो॥ 

प्रभास्स्यतु सखा भायां वधनामर्मस्य च। 

विश्वकम्भा मद्ाभागस्तस्यां जके प्रजापतिः ।” 
इति उद्धिपुराओे 

कौन १३ अध्याय्च ४ #॥ (रते वशिष्ठस्य 
चनु" नन्दिनौमपदद् तच्छाप्रमस्ता एधथियां 

शन्तगुपूच्रा आखन् । तेषु दौनामा वसुरेव 
कुरुढह्लो भौष्मः। रखतदिवरयं यथा, देवौभाग- 

"वते । २।३। २४88 । 

«खतस्छिन् समये चाष्टौ वसवः स्ीसम- 
न्िताः। 

वशिषस्याश्रमं प्राप्रा रममाणा यदृच्छया ॥ 

एण्वादौनां वदनाच मध्ये कोऽपि वत्तमः । 
द्यौनामा तस्य भाखाथ मन्दिनं गां ददं इ। 
डद पतिं सा पप्रच्छ कस्येयं घेनु रत्तमा। 
द्ौस्तामाड वशिषटस्य गौरयं श्ट सन्दरि ! + 
दुग्धमस्या; पिवेदूयस्तु नारौ वा परुषोम्धवा। 
अयुतायुभेषेन्ननं सरे वागतयौ वनः 
तच्छत्वा स॒न्दरौ प्रा मव्येलोकेण्स्ति मे खौ । 

उ श्नौनरस्य राजषेः पुत्रौ परमशोभना 

वसुः 

तस्या इदेतोमेडहाभाग ! खवल्यां गां पय- 
सिनम् । 

व्ानयस्वाश्रमश्रष्ं नन्दिनीं कामदां शुभाम् ॥ 

यावदस्या; पयः पौतवा सखौ मम सदैव हि । 
मानुषैषु भवेदेका जरारोगविवव्निता । 
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या दौज दार च नन्दिनौम् । 
ऋअवम्य सुनिंदान्तं एष्वादयोः सद्ितोग्नघः 

इतायामथ नन्दिन्यां वशिष्टस्तु मदह्ातपाः। 

अजगामाञ्मपदं फलान्धादाय सत्वरः ॥ 

नापश्यत् ख यटा धेनु सवत्सां खाश्रमे सुनिः। 

ग्टगयामास तेजसौ गह्रेषु वनेष्वपि ॥ 

नासादिता यदा चेनुञ्चकोपातिश्यं सनि;। 

वारुखिश्चापि विज्ञाय ध्यानेन वसुभिद्धताम् ॥ 

वसुभिम हता घेनुयखान्मामवमन्य व । 

तस्मात् सर्वै जनिष्यन्ति मानुधेषु न संश्रयः 
रवं श्राप घम्भात्मा वसंस्तान् वारुणिः; खयम् 
श्रुत्वा विमनसः सब्बे प्रययुदुःखिताश्चते॥ 

प्रप्रा; स इति जानन्त ऋषिं तसुधचक्रसुः 1 

प्रसादयन्तस्तग्टधिं वसवः शरणं गताः ॥ 

सनिस्तानाहइ धर्म्मात्मा वखन्दौनान् परः- 
स्थितान्) 

अनुसंवत्सरं स्वै शापमो चच मवापस्यय ॥ 
येनेयं विदधता धेनुनेन्दिनौ मम वत्सला । 
तस्माद्यौर्मानुषे ३ेडे दौषेकालं वसिष्यति ॥ 
ते शप्रा; पथि गच्छन्तौ गङ्गां दष्टा सरिद- 

राम् । 

ऊचुस्तं प्रणताः सर्व श्प्रां चिन्तातुरा नदौम् ॥ 
भविष्यामो वयं देवि ! कथं देवाः सुधाश्नाः। 
मानुषाणाष्च जठरे चिन्तयं महती हि नः॥ 

तस्माच्च मानुषौ भूत्वा जनयास्नान् सरिद्वरे! 

श्न्तनुर्नाम राजषिस्तस्य भाथा भवानघे ! ॥ 
जातान् जातान् जखे चास्मान् निचिपसख 

सुरापे | 

रुवं शापविनिर्मोँ्तो भविता नाच संश्रयः ॥ 
तथल्यक्ताञ्च ते सव्वं जममर्लोकं खक पुनः 

गङ्गापिनिगेता देवौ चिन््माना पुनः पुनः॥*) 

योक्रम् । राजा। इति मेदिनौ ।से,६॥ धनाधिपः 
इति विश्व;॥ साधुः। इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 

पौतसुह्नः । ठत्चः। इति हेमचन्द्रः ॥ पुष्करिणी । 

इति. सिद्वान्तकौसुदयासुणादिटत्तिः ॥ शिवः । 
खथः। इनेकाथकौषः ॥ ( विष्णुः। यधा, 
महाभारते । १३ । १४६ । 5७ । | 
“वसुप्रदो वादेवो वसुवंसुमना इरि; ॥” 
“वसन्ति श्रूतान्धच्च रुतेषु खयमपौति वसुः ।” 
इति तच्र श्ाङ्रभाष्यम् ॥) कुलौनकायस्थस्य 

परह्वतिविश्रेषः। यथा गूद्राणां नामकरणे वसु 
चोषादिपह्वतियुक्तनामत्श् बोध्यम् । इलदाह- 
तत्वम् ॥ अष्टसंख्या । वया,-- 

^बुम्माभिकृतभ्ूलानि षणडुन्धोवेसरन्ृयोः ॥” 
इति तिश्यादितचखम् + 

( वकलः दृषदूबोख खरौति च स्यातः \ अस्य 
पर्यायो वथा,- 

शाकण १ कन 

क क य ग्क्त त पक क त र कवक व कनक क 



वसुदे 
“शिवमल्ली पाशुपत र्काषरोलो इको वतुः 1» 

इति भावप्रकाशस्य पून्बेखच्डे प्रथमे भागे ॥ ) 
वसुः, च्छो, ( वस् + उः । ) दौषिः। ठद्लौषधम् । 

इति श्रन्द्रत्रावलौ ॥ ( दचस्य कन्धाविश्रेषः । 
सातु धम्भस्य पत्नौनामन्यतमा। इति विश- | 

रागम् । १। ९५। १०५॥)} 
वसुः, चि, (वस् + उः; । ) मधुरम् । शुष्कम् । इति 

हेमचन्द्रः ॥. 

वसुकं, सलौ, ( वसुवत् कायतौति। कै+-कः। ) 
साम्भरिलवणम् । इत्यमरः ॥ पाशवम् । वास्त- 

कम् । इति राजनिधेगटः ॥ 

वसुकः, पे, ( वसुः खथस्तत्राच्ना कायतीति । कै + 
आतोऽनुपेति कः।) अकंटचः। इदमरः॥ शिव 
मलौ । इति मेदिनो ।के,१५२ ॥ पुष्यविश्नोषः; । स 

तुश्वेतरक्तमेदेन हिविधः। तत्पायः । वसु; २ 

शेवः ९ वकः 8 श्रिवमलिका५ पाशुपतः ९ 
श्िवमतः ७ स॒रेष्टः < श्िवश्रेखरः ६। अस्य 

गुखा; । कटुत्वम् । तिक्तत्वम् । उवात्वम् । पाके 

श्रौतत्वम् । दौपनत्वम् । अजीर्णं वातगुद्मनाशि-. 
त्वम् । श्छेतस्य रखायनत्वश्च । इति राज- 
निषेरटः ॥ ( अस्य पथायान्तरं यया,- 
वकपुष्यः काकश्रौ; स्थलपुष्य; शिवप्रियः 

वसुकः काकनामा च वसुदः ख्वपूरकः ॥* 

इति वेदयकरत्रमाल्ायाम्॥) 
वसुकौटः, पुं, ( वसुनि धने कौट द्व प्राधेक- 

त्वात् । ) याचकेः। इति इारावलौ । ३८ ॥ 

वसुच्छद्रा, स्तौ, महामेदाटत्तः। इति रन्नमाला 

राजनि्षैणटञ्च ॥ ( तथास्याः पायो यथा,-- 
“मद्ामेदा वसुच्छछद्रा चिदन्तौ दैवतामणि; ॥* 

इति भावप्रकाश्स्य पून्वखच्छ प्रथमे भागे ॥ ) 

वसद, पु, (वनि ददातौोति। दा+कः।) 

वेरः । इति धनदशन्ददशेनात् ॥ ( यथा, 
इरिव्॑न । ८१।१५। 
“सनन्दगोपस्य रषं वासाय वसुदोपमः। 

अवतौखओ ततो यानात् प्रविवेश महाबलः ॥#। 
वसु घनं ददातीति । विष्णुः । यथा, महा- 

भारते । १३ । १४६ । ४२ 

५सुभजो इद्धंरो वाग्मौ महेन्द्रो वसुदो वञ्च; \*) 
धनदातरि, चि॥ ( वथा, मदाभार्ते। १२। 

९.२० । ३० ॥ 

“अमोघक्रोध्रैस्य स्वयं लयान्ववैचतितुः । 
आल्मप्र ् यथकोषस्य वसुरेव वसुन्धरा ॥* ) 

वसुदैव, प, ( वसुना धनेन दौद्यतौति। दिव + 
अच् । ) ग्रीकष्यजनकः ) तत्पथाय;। खनक 
इन्दरभिः २। इव्यमरः; ॥ गूरः ३ छष्यपिता8। 

इति शब्दरत्रावलौ ॥ स्य विवरणं यथा,- 
„+ नारायण उवाच। 

“कश्यपो वसुदेवश्च देवमाता च देवकी । 
पून्वेपुणय फलेनेव संप्राप गरोदरिं सुतम् ॥ 
देवमौपएाश्भारिषायां वसुदेवो महानभूत् । 

अनकष् मदाद्ाः ग्रीहरेव्नेनक्च लम्। 
खन्तः पुरातनास्तेन वदन््यानकड्न्द्रभिम् ॥” 

२०७ 
वसुधा 

इति ज्र्छरेवत्तं श्रोष्णजन्मखण्छे 9 अध्यायः 
बद्भिपराण्ड॥ ( सख्नामस्यातः कलियुगराज- 

विश्रषस्य देवभूतैरमाव्यः। स तु देवभ्रूतिं 
निदद्य खयं राच्यश्चकार। यथा, भागवते। 

१२ ।१।१८॥ 

“शुङ्ग इत्वा देवभूतिं कणोग्मा्सतु कामि- 
नम्। 

सख्यं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः ॥” 

वसवो देवता यस्य) धनिहानचचे, क्लौ। 
यथा, वराइसं हितायाम् । अ । ९१। 
“घोर श्रवणस्ला दु" वसुदेवं वारुणस्धेव ॥* ) 

वसुदेवता, स्छी, ( वस्वो देवता यस्याः) 
धनिडानच्तचम् । इति हेमचन्द्र; । २। २८॥ 

( यथा, हरिवंशे । १२२। ३५ । 

^“देवपनस्तयेवान्धा देवाश्च वसुदेवता ॥* ) 
वसुदेवभ्रूः, पु, (वसुदेवात् भवतीति भू+किप् ।) 

ओरीलष्यः। इति हेमचन्द्रः । ३।३६१ ॥ 
वसुधा, स्तौ, ( वनि रलानि दधाति धारय- 

तौति। घा+कः, सुवशदोनामाकरत्वात् 
` तथात्वम् । ) एथिवौ । इव्मरः॥ ( यथा. 
साडित्यदपेओे १० परिच्छे । 

“राच्ये खारं वसुधा वसुधायां पुरं पुरे सौधम् । 
सौधे तल्पं तल्पे वराङ्गना सव्ैश्छम् ॥*#॥ 
वसनं दधाति दके इति । धा+किप् । धन- 
दातरि, चि। यथा, वाजसंदेयसंदितायाम्। 

२७ । १५ । 
^वमुखेतिष्टो वसुधातमसख ॥” 
“वसुधातमः वद्छनां धनानां दाठटतमः । किव- 

न्तात् तमप् ।* इति तद्धास्य महौधरः \ ) 
वसुधाखल्न रिका, चौ, ( वसुधाजाता खघ्न् 

रसिकिा। ) भूखवच्नरिका। इति राजनिघशटः ॥ 

वसुधारा,च्लौ, ( वसुदत् रनस्येवधारा यणश्रो 
यस्याः ।) जिनश्रक्तिविश्रेषः। तत्पायः । तारार 

मदाकरी; ३ ओङ्कारा ४ खादहा\ ओरीः६ मनो- 
रमा © तारिणौ <= जया ६ अनन्ता १० 
श्िवार९१ लोकेश्वरा १२ अह्ना १३ खदूर- 
वाखिनौ १४ भद्रा १५ वेश्वा १६ नौलसर- 
सतौ १७ श्रह्धिनौ १८ महातारा १६ घनं- 

ददा २० चिलोचना २१ अलोचना १२। इति 
हेमचन्द्रः ॥ ( वद्धर्नां रत्नानां घारा खन्तति- 

यंच । ) कुवेरपुरौ । इति शब्दमाला ॥ ( तोथे- 
विश्चेषः । यथा, महाभारते । ३ । ८२। ७२। 

“ततो गच्छेत धम्मेश्च ! वसुधारामभिद्ुताम् । 
गमनादेव तस्यां हि हयमेधमवाप्नुयात् ॥”५॥ 
वसोख्दिराजस्य प्रिया घारा । यहा,- 
“वसु द्रं एतमाज्यमदतं इविकामिकम् । 
तस्य धारा खदा दैवा वसोर्धारा हि सा मता॥* 
इति देवौपएुराणोक्तवश्वनात् वसुगो तस्य 

धारा।) . ठउद्विग्राद्पूककरैयतचतेदिराणवख- 
रेष्यकङुच्यलसएतघारा। थथा । इन्टोगपरि- 
पिरे काव्यायनः। 
“कुलम वसोर्धारां सप्रवारान् इतन तु । 

वसुधा 

कारयेत् पश्चवारान् वा नातिनौष्वांन 

चोच्छ्रिताम् ॥ 
अथुश्चानिति शान्यथं जप्ना तत्र खमाद्ितः । 
षड्भ्यः पिदभ्यस्तदनु श्राहदानस॒पक्रमेत् ॥* 

वलोखेदिर जस्य वसोर्धारामिति वसोर्धारा धि- 
पातेनेव्ादिदशेनात् अलुकखमासेतेव प्रयोगः 
करैयः। इति ्राह्वतत््म् ॥ # | सामगानां 
तत॒पातनमन््ो यथा,- 

“यद्रो दिरण्यत्य यद्वा वरो गवासुत। 

सत्यस्य ब्रह्चणो व्ैसेन मांसं खनामसि ॥” 

यजु यथा। “वसोः पविच्रमसि शतधारं 
वसोः; पविचमसखि सषखधारं देवसला सविना 
पुनातु वशो; पविच्रेण श्रतघारेण सुला काम- 
धच इति आहप्रयोगतत्वम् ॥ #॥ ऋग 

वैदिनां यथा। 

अपखश्चर गच्छन्तौ भूरिधारे प्रथस्वते 
छतप्र्ाते स्ते शुचिव्रते । राजम्भ यस्य यस्य 

सवनस्य रोदसौ चाद रेत सिख्वितं यन्मगु- 
शतम् । १। 

अन्धा इव वलुत्तमे तवासुञ्जना अभिश्वाक- 

सौमि। यच सोमः श्रुयते यच यज्ञो पठते 

हतस्य धारा मधुमङ्नु वधन्ते ॥ २। 
छतवतौ सुवनानामभिभिवोन्वौं एष्वौ मधु - 

इधे सप्ला दावा एथिवौ वरुणस्य धम्मे 
विष्कभिते अजरे भ्रूरि रेतसा १३॥ 

्तधारसुतसमौच्तमाणं विपश्चितं पितरं 
रुक्धाना अमिमदन्त पिजोरुपस्येतं रोदसी 
पिष्टतं सव्यवाचवम् ॥ 8 ॥ 

शतधारं वायुमकंष्िषं टृचन्तुषैस्तेभि- 
चच्चते इविः। येच प्रणन्ति प्रयच्छन्ति सङ्क- 

मेति इदे सप्रधारम् ॥\५॥ 

बसो पपिच्रमसि शतधार वसो; पविन्नमसिं 

सङख्रधारः दैवस्लवा सविता पुनातु। बसो, 
पविच्रेय ग्रतघारेण सुत्वा कामधुत्त॥६॥ 

स्ानन्दिवोरतिं एथिद्या वैश्वानर च्छत 
अनामयं कविं सन््राजमतिधिं जनाना- 

माखघन्नाः पाचं जवयन्त देवाः खाहा॥9॥ 

इथतेमैन्रैः सप्रषटतधारा दद्यात्। इति 
काल्ेसिः ॥ # ॥ विश्नेषवसुधारा वथा,- 

“न्यूना या बहते धारा मानात् खपिनेसा 
शुभा। 

नाधिका शस्यते विप्र डुभिंचकलिकारिका॥ 
चते बहमाना या मते च इंताश्चनम्। 
सवर्णां हेमवर्णा च घारा राज्यविट्द्वये ॥ 
खन्तता पतते वा तु तनोतौव च पावकम् । 

तनोति दृपराद्च्च वसोर्धारा न संश्यः॥ 
सगन्वि खच्छविमलं शभिकोट विषच्नि तम् । 

शस्यते च वसोधौरा या सपिंगेश्यपूजिता ॥ 
अभावात् गवलालं वा दोतयन्तु सुशोभनम् । 
इतरौद्रपयोधारा सपौडानिवारियौ ४ 
वसु द्रं टतमान्यमद्तं इविकामिकम् । 
तच्छ धारा सदा देया वसोर्धारा हि सामता। 



वरो 
वसुना खगंकामेन देण च महामना) 
सयाच विष्णुना श्रक्र रुद्र च सद्ोमया॥ 
ऋअत्मानश् स्वरूपेण धारायान्तु प्रपादितम्)। 

देवो साच्निध्यमायाता सञकामप्रराथिका। 

तख्छात्वमपि राजेन्द्र ! वरोर्धारां प्रपातय। 
जानः परतर पुण्यं विद्यते बृपसत्तम ! ॥ 
बसोधाराप्रदानस्य रखकाहमपि यद्भवेत् । 

गृपेणायुषकामेख एच राच्यजिगौषुणा। 
देषा धारा सदा वत्व } रिएनाशाय बुद्धिमन् ॥ 

द्र्ाभावै इताभावै वरप तस्करजे भये। 

यदिनो वषतेधारा तदा द्रं ग विद्यते ॥ 
महाअश्चिनमासेतु अश्मोनवमौषु च। 
काभिक्धां माघरतेचेतु चित्रायां रोहिणौषु च) 
करे्रास्ाशु प्रदातथः च्येषां ज्येष्ठस्य सत्तम ! । 
ऋआषाएदादग्नौहोमं अरम पूिंमा नमे ॥ 
नभस्ये रोद्िखौ वत्स ¦ चतुश्यो इ1द्श्रौदिने । 
खंक्रान्तिषु च सनासु युरुग्ौरिभवास्च च ॥ 
चन्दखर््योपरागेष॒ प्रतिष्टायन्नकम्भणि। 

शक्रोच्छरये प्रदाता जन्मपुष्याभिषि चने ॥ 

सारे व्रतनिबन्पे तु शमे वाक्येतु दशने । 
यषछदोपसर्दु धारा देया; खुभावदाः 
र्वं यो वाहवेद्ाराः शास्त्रडरेन कम्भेणा। 
तस्य भूः सिद्धाते सता सनागा शहसागरा ॥” 

इति देवीपुराणे वसोर्धारानाम ३५ अध्यायः ॥ 
वसुनखरा, च्छो. (वनि धारयतौति। €+ 

“संज्ञायां र्ृडजिधारिखद्ितपिदमः ।  ३। 

२.1 ४६। इति खच । ^खचि इखः;।६। 8) 

६.७ । इति इस; । ^अरद्धिषदजन्तस्य सम् 1” 
६।३।६७। इति सुम् ।। ) एथिवौ । इद्- 
मरः । ( यथा, विष्छ॒पुराशे। १।४।१६। 
«“निरौच्य तं तदा देवौ प्रातालतलमागतम् । 

तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनन््रा वसुन्धरा ॥* 
शफल्कस्य कन्धा । यथा, इरि वंभ । ३८५३। 
«विश्रुता श्ाम्बमद्धिधौ कन्धा चास्य वसुन्धरा। 

रूपयौ वन सम्पन्ना खञसत्वमनोहरा ॥* 
पु, जच्तङ्धौपस्य वषेपुरुषमेदः। यथा, भागवति । 
५।२०।११। ^ज्नच्वपेपुरषाः श्रुतिधरवौश- 

रवसुन्धरेषुन्धरसं ज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोम- 
माल्मानं वैटैम वजन्त \*) 

वसुप्रायः, पु, (वसु दौक्षिः प्राणा इवाद्य।) 
असिः इति शन्दरत्रावलौ ॥ 

वद्मतौ, सो, (वनि घनरत्रानि सन्धस्या इति। 

वस॒ + मतुप् । ौप । ) एथिवौ । इव्मरः॥ 
( यथा, रषौ ! ८ । = । 

“तदलं सद्पायचिन्तया 
विपदुत््र्तिमतासुपस्थिता। 

वसुचैयमवेच्य तां तथा 

बसुमव्ा छि वृषाः कलचिणः ॥) 

असुरोचिः, [स्] कौ, ( वसवः रोचन्ते अक्ि- 
त्रिति। रुच दौप्तौ + “वसौ रतै; संज्ञायाम् ।” 
उश्ा०२। ११२) इति द्खिन् |) यन्जु; | इति 

विड एन्तकौसुद्या सुशादिटतति; ॥ 

३०८ 

वस्तमो 
वसुलः, पै, (वसुः दौपिं लाति गन्ञातौति। ला+ 

कः। ) देवता । इति चिकाखशोषः ॥ 

वसश्रष्ठ, क्तौ, (वसुना दौप्रया ग्रम् । ) रूप्यम् । 

ति राजनिधेरट; ॥ 
वसुसेनः, प, कणेराजः। दति चिकाणशेषः । 

( यथा, महाभारते। १1 ६७।१४०॥ 

«राधाया; कल्पयामास पुरं सोएधिरथस्तदा। 

चक्रतुर्नामधेयश्च तस्य बालस्य ताबुभौ । 
दम्यतौ वसुसेनेति दिच्चु खव्ासु विश्रुतम् 1“ 
कोचित् वसुषेणेति पाठ\॥) 

वसुख्थलौ, स्तौ, ( वद्धनां धनानां स्यलौ । ) कुषेर- 

पुरौ । इति शब्दमाला ॥ 

वसुष, पु, ( बना दौप्रौनां इड् इव । ) वक- 
ठत्तः। इति रन्नमाला ॥ 

वसुदटृकः, पु. (वसुदड् + ख्ार्धे कन् ! ) वकड्तः। 
इति शब्दमाला ॥ 

वकं, ज्ञौ, साम्भरिलवणम् ¦ शति इमचचः ॥ 
वकपुष्यम्। इति डिरूपकोषः ॥ 

वस्क, उ गलौ । इति कविकल्पदुम: ॥ ( भ्वा०- 
आअल्म०-खक०-सेट् । ) दन्त्यमध्य इति दुग- 
सिंहः ॥ किपि वक् । मेन्धमध्य इटके। किपि 
वट् । ड, बस्ते । इति दुर्गादासः ॥ 

वस्कः, पु, ( वस् + भावै घञ् । ) ध्यवस्ायः । 
इति भूरिप्रयोगः ॥ 

वस्कयः, पु, ( वस्ते इति । वस्क गतौ + वाइल- 
कात् अयन् । ) रकदायनो वतृख;। इखमर- 
टौकायां रायसुकुटः ॥ 

वस्कयनौ, स्तो, ( वस्कय रख्कष्ायनो बतृखः; । तेन 
नोयते इति। नो + किप् । डौष् । ) चिरप्र्ता 
गौः। इव्यमरटौकायां रायसुङ्टः; ॥ अस्या 
दुग्धगुणा; । 
“वस्कयिन्याच्िदोषन्नं तपं वललत् पयः ।» 

इति भावप्रकाश; ॥ 

वस्छराटिका, स्तौ, ठशिकः। इति इारावलौ।॥ 

वस्त, क़ वधे । इति कविकल्पहमः॥ ( चुरा०- 

अल०-खक०-सेट् । ) क ड, वस्यति । गति- 
हिंसाया चनेष्विति रमानाथः; दति द्गा- 
दासः ॥ 

ब(ब)स्तः, यु, ( वस्त्यते यज्ञाथे वध्यते एति । वस्त 
+ कम्मखि घम् ।) काग; । दव्यमर; । २।६। 
७६ ॥ ( यचा, माकंख्छेये । ४३ ।९२ । 
“यस्य वस्तसखमो गन्धो गान्रै शवसमोण्पिवा। 

तस्यादवेमासिक्षं जेयं योगिनो बृप ! जौ वितम्४५) 
वस्तकं, की, सजिमलवशम् । इति रेमचन््ः ॥ 
वस्तकणशेः, पु, ( वस्तस्य छागस्य कर्णालतिः 

पच्रावच्छदे अस्त्यस्येति । वस्तकये + अश 
अादितादच्च्। ) शालटतच्च;ः। इति रान- 
निषेरः 

वस्तगन्धा, स्तौ, ( वस्तस्य गन्ध इव भन्यो यस्या; ।) 
इति राजनिघेगटः 

वस्तमोदा, स्वौ, ( वस्तं कागं मोदयतौति । षद् + 
विच् + अय) अजमोदा, इति राजनिषेष्ट; ॥ 

वस्तिः 
वस्तयः, पै स्तौ भूख, (वस् +- ̂ वसेस्तिः।” उणाः 

४।१७६.। इति तिः बङ्वचनान्तोयम्। ) 

वस्त्रस्य दशाः । यथा, अमर; ।२।६।११४। 
^स्तियां बहते वशस्य दशाः स्युस्तयो 

इयोः ॥* 
वस्तान्तौ, स्ठी, ( वस्तस्येव अत्रमस्या; । मौ राद 

त्वात् डौष। ) छगलान््रौ चपः । तत्पायः । 

इषगन्धाख्या २ मेषान््रौ इ ठषपच्निका 8 

अजान््ौ ५ वोकड़ौ ६ । अस्या गुणाः। कट्- 
रसत्वम्। काखदोषविनाश्रितम् । बौजद्]टलम् । 
गभंजनकलच् । इति रालमिधंगाटः; ॥ 

वस्तिः, पु, स्तौ, ( वखति खतादिकमच् । वस् + 
“वसेस्तिः ।» उणा० 8 । १७६. । इति वि; ¦ ) 

नाभेरधोभागः। इ्दमर;॥ वस्ते आच्छादयति 
खतराशयपुटं वत्तिः । व्ल ल स्ततौ नाख्नौति 
तिक् । शचाश्रयपुटो उत्तिरिति रन्नमाला। 
दति तङ्टोका्यां भरतः; ॥ # ॥ अथ वस्ति 
विधिः। 

^“वस्तिदिधानुवासास्यो निरूहश्च तत; परः । 
यः हैर्दोयते स स्यादनुवासननामकः ॥ 
कषायक्तारमेततरयो निरूह; स निगद्यते । 
वस्तिभिदौँंयते यस्मात् तस्नादइस्तिरिति ख्छतः ॥» 
वस्तिभिः कगादौनां खजाश्रयै; । 

^तच्राबुवासनास्थो दि वस्ियं; सोए कथ्यते ¦ 
अनुवासनमभेद्ख माचावस्तिरुदौरितः ॥ 
पलदयं तस्य मात्रा तस्ादद्वोपि वा भवैत् । 
अनु वास्यस्तु रू चः; स्याततो च्छामि; के वला- 

जिलौ॥ 
नाङुबास्यसतु कष्टौ स्यन्मेौ स्थूलस्तथोदरीौ । 
नाख्थाप्या नानुवास्याः स्युरनौर्योग्मादटढड - 

यताः ॥ 
शोयग्डचछार्दिभियश्वासकावन्तयातुराः 
नेतं काये सुवर्णादिधातुभिवं चवेखभिः । 
नले दन्ते विघाणायेम िभिवा विधौयते ॥» 
नेत्रं नाडो । तथा च विश्वप्रकाशे । 

नेच्रं पि गुशे वस्त्रे तरग्धले विलो चने। 
नेचबन्धे च नाष्याष्ठ नेजो नेतरि भेदवदिति ॥ 
^र्कवर्षा षड् वे यावन्ानं षडङ्गुलम् । 
ततो इादश्कं यावन्मानं स्यादष्टसं (मितम् । 

ततः परं इादशभिरङ्कलीनं जदौषेता । 
सङ च्छं कलायाभं छदं कोलास्थिरन्धकम् ॥ 
यथाखस्य भवेन्नेचं च्छं रोपृच्छसन्निभम् ॥” 
ले स्थलम् । ततः क्रमात् क्म् । सृहच्छिदादि- 
प्रमायं नेत्रं क्रमेण वड वर्षाय दादश्यवर्षाय 
सदह वर्षाय सेयम् । 
“चऋयातुराङ्गुटमानेन अले स्थलं विधौयते । 
कनिडिकापरौयाहमये च गुढिकासुखम् ५” 
परिगाहोभच स्थौल्यम् । 
“नृत्ते कथिके रे च कार्थ भागाषतुधेकात्। 
कणिका गवादिकश॑वत्। कथिका कवाकारा 
गुदाधिकान्तःप्रवैश्ररोधिनौ कथिकेति। कि. 
काकारत्वात् कथिकेति कथ्यते । 

व 
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वस्तिः 
भ्योजये त्च वस्ति बन्धद्यविधानतः । 
न्दगाजमूकरगदां मष्डिषस्यापि वा भवेत् ॥” 

वस्तिरिति शओेषः। 

“सूचको यस्य वस्तिस्तु तदलाभे तु चमभजः। 
कचायरक्तः सण्टदटु वस्तिः ल्तिग्धो इषो दितः ॥ 
बणवस्सेस्तु नेचं स्यात् च्छमद्ङ्गुलोन्मितम्। 
सच्छिद्रं यप्रपच्चनालिकापरिणादि च।॥ 
शरौरोपचयं वे बलमारोग्य मायुषः । 
करुते परिहिष्च वस्ति; सम्यगुपासितः ॥ 

दिषा शौते वन्ते च सहव स्ति; प्रदौयते । 
यौष्मवर्षाशरत्काले रात्रौ स्यादनुवाखनम् । 
जवातिल्िग्धमश्रनं भोजयित्वानु वासयेत् । 

मदं ऋ जनयेत् द्विधा खं प्रयोजितः ॥* 
दिधाभालने वस्तौ च । 
“रूं सेक्तवतोन्तं वलं वणे हापतरेत् । 
शुक्तं मतो जगतुः भोजविल्वानुवाखयेत् ४” 

उक्तखदं यथोचितखदं भोच्यं भोजयिलवा 
इद्धः । 
“जौनमाचाबुभौ वस्तौ नातिकाकरौ स्छतौ। 
अतिमात्ौ वथानाहक्रमातिसारकारकौ ॥» 
उभौ वस्तौ अनुवाखननिरूहास्यौ । 
“उत्तमा स्यात् पले; षड् भिर्मध्यमा स्यात् 

पल चख्िभिः। 

प्लवेन होना स्यादुक्ता मात्राजुवाखने ॥#॥ 
अथ खहइवस्तिः। 

श्रताङ्ासेन्धवाभ्वां च देयं खेदे च चूखकम् । 
तम्ाच्रोत्तममध्यानधाः षट् चतुदंयमाषकेः ॥ 
विरेच्वनात् सप्नरान्ने गते नातबलाय चच । 
संक्तान्रायाशवास्याय वच्छिरदेयोएबुवाखनः ॥ 
अथागुवास्ं खभ्यकतसुष्यान्ुखेदितं रने; । 
भोजयित्वा यथाश्चाख्ं छतं चंक्रमं ततः 

उवृषट्टानिलविष्छतरं योजयेत् खहवस्तिना ॥ 
उष्याम्बख्दितं उव्छाव्वना ज्ञापितम् । 

उप्र षामपराश्धंन बामजङ्काप्रसारिथः। 
कुख्ितापरणङ्कन्य च्रं खिग्प गुदे धमेत् ॥ 

अदं वस्तिसुखं दनन्धामषरून घारयेत् । 
पौडङ्येद विमेव मध्यवेगेन धीरधीः । 

` जम्भाकाखचवार्दौश्च वस्तिकाखे ग कारयेत् । 

चिंश्न्माज्राभितः कालः प्रोक्तो वस्लेसतु पौडमे । 
लतः परिहिते खेदे उत्तानो वाकश्तं भवैत् । 
खजारुनः करावे कु ाच्छोटिकया युतम् ॥ 
रषा माजा भवेदेका खनचरेपरेष नियः । 
निमेषोग्येषयं पुखामङ्कच्या कोटिकाष वा 
शुबचरो्वारणं वा वाङ्म जेयं च्छता वधेः 
प्रषारितेः सर्यमाजेयेयावौ परखपेति ॥ 
यथावौ्ये सेहादि। 
«ताड्येत्तलयोरेनं चीख्ौम् ब्राराम् शनेः 

श्नः। 

स्फिचोदधैव तथा ओं शय्यास्तेवो तत्विपरत्ततः॥ 
स्फिचो खे गं ख पाष्िभ्यां पूं रत्ताङ्येदुधः । 
श्रग्याख् प्रदत्तस्य जौन् ढारारुत चिपेत्ततः। 

ज्ातै विघने चु वव फुर अषासुखम् ॥ | 
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३०८ 
बस्ति, 

सानिलः सपुरौषश सहः प्रयेति यस्य तु। 
उपद्रवं विना शीघ्रं ख सम्यगनुवाखितः॥* 

उपद्रवस्थाने उषचोषाविति सुश्रुत पाठः। 

“जौैाब्रमथय सायाहे खंडे प्रत्यागते पनः। 
लघ्वन्नं भो जयेत् कामं दौप्राभ्सतुनरोयदि। 
च्जुवालिताय देयमितरेष्ड्धि सुखोदकम् । 

धान्धशुख्छोकषायं वा खहद्मापत्तिनाश्रनम् ॥* 
सखोदकसष्णोदकम् । अयापत्ति्याधिः। 
“नेन विधिना षड्वासप्न वाष्टौ नवापिवा। 
विधेया वस्तरयस्तेषामन्ते तैव निरूइणम् ॥ 
दत्तसतु प्रथमो वस्तिः खोदयेइस्तिवङ्घणौ । 
सम्यग दत्तो इितीयस्तु बख्यमनिलं जयेत् 1 
बलं वणंख्च लनयेत् तौयस्तु प्रयोजितः । 
न्वतुधपश्चमौ दत्तौ खदयेतां वसानौ ॥ 
ष्टो मांसं खहयति सप्रमो मेद खव च। 
अमो नवमशच्चापि मव्नानच्ड यथाक्रमम् ॥* 

यथाक्रममिति वच्वनादद्मोभस्ि सयेत् । 
“रवं गुक्रगतान् दोषान् इ्विगुखः साघु साध- 

येत्॥ 

दिगुणः अष्टादश्रदिवसाधिको वल्िः। 
“ऋष्ादशाद्टादश्रकानु वस्तौनां यो निषिवते। 

ख कुञ्जरवलोटश्वस्य रये तुज्योएरमरप्रभः॥ 
सस्याय बङ्वाताय खंहवस्तिं दिने दिने। 
दद्ारेयस्तथान्येषाम्यावाघमञ्नाच्ाषात् ॥ 
खहोएख्पमानो रूच्ताण दौषंकालमनव्ययः ।* 
चअनव्योवाघकः। 

“तथा निरू इ; च्िग्धानां मलमाच्रः प्रशस्यते ॥ 
अथवा यस्य तत्कालं खो निर्याति केवलः । 
सख्ययान्धोख्पतरो देयो नदि श्िद्धति तिति ॥” 
द्यति चिग्पे तिष्टति दत्तख्ह इति शरेषः। 
“अशुडस् मलोन्मिभ; सेदो मेति यदा पुनः । 
सदाङ्गवेदनरश्ाने मूलं श्वासश्च जायते ॥ 
पक्षाश्ये गुरुत्व त्र दद्यानरिरूइणम् । 

सौचं तौ चौ षेय क्ता फलव ष्ितायवा ॥ 
यथादलोमगोवायुमसं दश्च जायते । 
सथा विरेचनं दन्यात् तौच्ां नस्यं च शस्यते ॥ 
शस्य गोपद्रवं कुशात् खोहवस्तितिंनिःद्धतः। 
अर्वोभकूमो वा इतो रौच्छादुपे्यः च दिलानता। 
अनायातं बोरान कोषं सं प्रोधतेरेत् । 
स हवस्तावनायाते नाण्यः खं हो विधौयते ॥ 
गुधव्येरखपूतौकभार्गौटष्याकरौ षम् । 
्तावरैखह चर काकनासां पलोन्मिताम् # 
अवमायाततौकोलङ्खलत्थात् भ्रद्धतोभ्सितात् 1 
्तुद्रोखिपम्भक्तः पक्का गोयश्रेवेख तिन व ॥ 
पचेरोलाएकं पेषयेणौवनौ्चैः पलोच्छितः । 
चऋनुवाखनमेतद्धि खन्यवातविकारनुत् ४ 

पूतिकः करञ्जः) रौष्डिधं रोष्ठिष एति मन्व 
द्शविद्चेषः। काकनाखा कौयाटोद्रौ । प्रतं 
पलदब्रम् । 
षट सप्रतिष्यापदश्ु जायन्ते वच्ति कम्भः । 

दूषिताव् चसुदायेण ताश्चिकिल्यस्तु सश्चलाव् । 

पसुद्चेन अजु चितषेच्रादिषामण्पा 1 

वस्तिः 
न्पानाहारविषाराचच वस्तिकश्णि सतखशः । 
खं हपानसमाः काया नाच काथा विचा- . 

रणा ॥**#॥ 

च्य निरूहवस्तिविधिः। 

“निरूह वस्तिवे धा भिदाते कारणान्तरे; । 
कैरव तस्य नामानि छतानि सुनिपुङ्गपरः ॥* 
कारणान्तरे; समवायिकारणे; । 

५“ निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुः । 
स्वस्थानख्यापनादोषधातूनां स्थापनं मतम् ॥ 
निरूहस्य प्रमाणख प्रस्थः पादोत्तरं परम् । 

मध्यमं प्रस्थस॒दिदटं हौनच्च कुड्वाच्वयः ॥* 

परं ब्रे्म्। 
“अतिच्िग्धोगज्िरटदोषः चषतोरस्ः छश्स्तथा |” 

अक्िषश्टदोषः अनुतक्िखृदोषः। अदत्तोतसेश्न 
इति यावत् । क्षतोरस्कः उरः च तवान् । 

“वअध्ानच्छदिष्टिकाशं;्ोयन्वासप्रपौडितः। 
गुदशोषातिसारार्तों विख चौकुसं युतः ॥ 
गभिंणौ मधुमेद्दौ च नास्णाप्टाश्च लोदी । 
वातथाधाउुदावत्तं वाताद्धग्विषमज्वरे ॥ 
चछाटव्णोदरानाहमजलच्छ्राश्सरौयु च । 
उ्वद्टग दरमन्दासिप्रमेेयु निरूहणम् ४ 

ूलेऽन्ब पित्ते द्रोगे योलयेहिधिवट्वुधः । 
उद्छषटानिलविष्छूज् ग्धं खिन्नमभोलितम् ॥ 
मध्याद्े खमध्ये च यथायोग्य निरूहयेत् । 
शिग्ध खभ्यक्तम् । खिन्नं उव्णाग्बज्ञपितम् । 

“स हवस्तिविधानेन बुधः कुष्धात्निरूइणम् ॥ 
खाते निरूहे च ततो भवैदुत्कटकासनः। 

विरन्भङ्कनेमाचग्तु निरूद्ा गसनेच्छया ॥ 

अच्च सद्धतैमाचश्ब्द मेतद्धि ओोचितम्॥ 
भिरूइप्र्ागमनकानो सृषतैमाचः। 
“+अमाथातं सु तत्त निरूशं शोधने ष्ंरेत् । 
निरूरेरेव मतिमान् चारण्डजाण्से न्ध; 
यस्य करमेख ग च्छन्ति विटे पित्तककवायचवः । 

साचव्रष्ठोपजायेत सुभरं वमादिित् ॥ 

विविक्तता मनस्सु; च्जिग्धता चाधिविगद्धः। 
ख्ाखापगस्तेह वस्यो; खभ्यग दाने तु ल~ 

याभ् #॥ 4 

विविक्तता दलौषध्रनिःखरणम् । 
नच्नेन विधिना दुञ्ञााच्रिरूं वरस्तिदागवित्। 
हितौयं बा ढलौय्रं वा चतुय घा चथोश्चिलम् । 
द्वद रकः पवने पिक्ते हलौ पयसा खद्ध। 
कषायकटका सजा कथे ठ कास्कथो श्दिवः ॥ 
पित्तद्चद्रानिलाविष्टं चोरचधरस; क्प्रात्। 

भिरं मोजधित्वा ख ततन्तसशुवाश्चेत् ॥ 
घङमार्श्छ शस्य वालस्य च ्टदुद्धितः । 
बश्तिष्ोच्छया प्रयुक्ता त्ति तेष चण्याह्ला- 

यषौ ४ 

दलाडइल्कोशर्वं पूर्ने मये दोषद्धरं तसः । 
पचास शंद्राभगोयच दयाद्स्लिं धिच्श्चः ॥ 
शरटकौजणं भुवां पण्य सन्धवं च्या 4 
पुषा फलकख्कस वस्ति्रतुकोध्रनः डतः ॥” 

परखुषुकधे्च वस्तिः ॥ ® ॥ 



बस्तिः 
^ शताङा मधुकं विर्यं कौटजं फलमेव च । 
खकाञ्जिकः सगोष्टनो वस्तिर्दोषदहरः च्छ तः ॥ 

इति दोषहरवस्तिः ॥ # ॥ 

^प्रिथङ्कमे धकं सस्ता तथेव च रसाञ्जनम् । 
खक्तीरः शस्यते बस्तिर्दोषाणं शमनः खतः ॥” 

ति श्रमनबस्ति; ॥*॥ 

“चिषलाकाथगोगच चौ द्र ्ारखमाबुता, । 
ऊषकादिप्रतौवाबा वस्तयो लेखना; स्ताः; ॥* 

ऊषकादिप्रतौवायाः ऊषकादिगविग्रेषचणे- 

प्रेषा; । इति लेखनवस्तय; ॥ # ॥ 

इंदणद्रद्यनिःकाथे; कल्कमेधुरकयंताः। 
खपिमांखरसोपेता वस्तयो दं हणा; खता; ॥* 

इति टेषरवस्तयः॥ # ॥ 

«बदर्येरावतीगेल शाल्मलौ पुष्यन ङुरा; 1» 
रेरावतौ नाराङ्गौ। लुः बहवारः। 

चौरखिडाः ततौदयुक्ता नाखा पिच्छिलं न्निताः। 
अलोरपयरुधिरे वक्ता देया विच्चे; ।* 
अलन्कागः। उरभनो मेषः; । रणः सष्यन्टगः । 
“माचा पच्छिलवस्तीनां पलेहादशभिमेता ॥” 

इति पिच्छिलावस्तयः ॥#॥ 

“दच्चादौ सेन्धवस्या चं मधुनः प्रडतिडयम् । 
विजिमेश्य ततो इद्यात् खं इस्य प्र्टतित्रयम् ॥ 
शकौभूते तत: खे कल्कस्य प्रतिं चिषेत् । 
खंमच्छिते कषायन्तु चतुःप्रडतिखम्मितम् ॥ 
यक्ञोयाच्ं तदावापमन्ते दिप्रडतोन्मितम् । 
चिप्रा विमथ्य ददा निरूहं कुशलो भिषक् ॥ 

ख्व प्रकल्षितो कस्तिह{दशप्रखतो भवेत् । 
चाति चतुःपलं चौद दद्यात् खं इस्य षट्पलम् 1 
पिक्ते चतुःपलं चौं चं इं दटाएत् पलचयम् । 
कथे तु षट्पलं चौत्रं चिपेत् खं इं चतुः- 

प्रलम् ॥* 

इति निरूहमाचा ॥ 

«रर कक्षायतुर्यांशं मघ तेलं पलाष्टकम् । 
श्रतपृष्यापलाद्धंन सेन्दार््धन संयुतम् ॥ 
धुते लिक जोभयं वस्तदा रविलोडतः । 
बेदोय॒व्य्मिश्नौ इमलोदावततैनाशवः ४ 
अलबयंकरद्ेव टष्यो दौपनटंहणः ॥* 

इति मधुते लिकवस्िः ॥ 
“चौद्राज्यच्तौरमेलानं प्रतं प्रतं भवेत् । 
पुषा सेन्धदाचां शो दच्ि; स्यादटयापरनः 

परर; ॥* 

याप्रनः सास्कः। इति यापनबल्िः \५४॥ 

“ररकम्दलनिष्काघो मधरु तलं ससेन्धवम् । 
खुष ुक्तरयो वस्ति; सब्र चापिप्यलौ फलः ५” 

इति युक्तरथचस्तिः ॥ 

^ प्र्ठन्डलस्य निष्कायस्तलं मागधिका मधु) 
खन्ध; यष्टा; खिद्धवस्िरिति कतः १ 

चऋअधोत्तरषस्तिविधिः 

“अतः; परं प्रवच्छामि स्तित्तरसं चितम् । 

३१० 
वसिः 

निरूहादुत्तरो यसात्तस्माद् तरसं न्क) ॥ 
इादशाङ्कलकं नेत्रं मध्ये च छतकणिंकम् । 
मालतौपुष्यडन्ताभं दिदं सपपनिमंमम् ॥ 

पश्चविंशतिवर्षाणामधोमाचा दिकाषिका। 
तदू पलमाचा च लं इस्योक्ता भिषग्बर;॥ 
अथ स्थापनश्रु्वस्य प्रस्य स्ञानभोजनः। 

स्थितस्य जानुमाचेण पोठएन्विष्य शलाकया॥ 
च्िग्धया मेएमागेन्तु ततो नेत्रं नियोजयेत् । 

शतः श्रनैष्टताभ्यक्तेमेपरन्धंज्गलानि षट् ॥ 
ततोभ्रबपौडयेदस्तिं शनेनेंच्ं विनिद्धेरेत्। 

तत; प्र्यागते खदेर हवस्तिक्रमो खितः॥ 

स्ौणां कनिडहिकास्णलं नेतं छुष्याद्श्ाङ्कलम् । 
सः प्रवेशं योज्य च योन्यन्तखतुरङ्गुलम् ॥ 

दगहुलं जम च खच्यनेरं वियो जयेत् । 
तलच्छरपिकारेषु वालानां त्वेकमङ्कलम् ॥ 

श्रनेनिव््रम्यमाचेयं ख्यां नच्ं विचचदसो;। 

मालतौ पष्य दन्ताभं नेच मिद्यक्तत्वात् पनः खच्छ- 
शन्दाभिधाने बालानां ततोपि नच्स्य खच्छता- 
बोधनम् । 
योनिमार्गे नारीनां ख इमातच्रा ह्धिपालिक्रा ॥ 
चमार पलोन्माना बालानाश्च ह्िकार्पिंकी। 
उत्तानायै च्छियै ददात् ऊना यै विचच्तणः ॥ 
ऋप्रव्यागच्छति भिषक वस्तादुत्तरसंन्निते। 
श्रयो वस्तिं विदध्याच्च संयुक्तं श्रोधनेगं ेः ॥ 
फलवस्ति विदध्याहा योनिमागे इं भिषक् । 
खच पिनिभ्नितां च्िग्धां शोधनद्र्संयुताम् ॥ 
दह्यमाने तथा वस्तौ दद्याइल्िं विशारदः 
च्ौरिटच्चकषायेण पयसा श्रौौतलेन वा ॥” 
दद्यमाने वस्तौ यख्िन् स्याने वस्तिदेत्तस् सखिन् 
दद्यमाने । 
“वस्तिः युक्ररुजः पूवां स््ोणामारैवजा खजः। 
इन्यादुत्तरवस्तिस्तु नोचिता मेदहिनां कचित् ॥ 
खमभ्यग दत्तस्य लिङ्गानि यापदक्रम र्व च 
वसतेरत्तरसं ज्ञस्य समान; ख इवस्तिना ॥”# ॥ 
अथ फलव्िविधिः। 

इताभ्यक्तं गुदे चिप्ता उच्छा खाङ्कुरसन्निभा। 
मलप्रवत्तिनौ वक्ति; फलवति सा खता । 

+ इति भावप्रकाश; ॥ #॥ 

(“चतुरङ्कलां वेणम्यौ नाड प्रतिलक्षणं छता, 
तया वल्तिप्रतिकम्म कुयात् । 
नातिचोष्छे च काले चन श्रौतेन च भोजिते। 
न निदालौ च खत्राततं विष्ठान्तं नच्च वेदभाक्। 
बस्तिकम्मे निरू कारयेत्तं निरस च। 
आदौ चवि छल युदं प्रचाल्य नाति 
शियिलग्रग्यायां श्रावयित्वा वामाङ्गे वामपादं 

दच्िणाङ्गं दच्िणपादद्ध सङ्कोच्य जक्खोपरि- 
., चद्याप्य गुदाभ्यन्तरे दयह्कलमाचां माङ सधौः 

श्ष्छारयेत्। तत; शने; श्नेवेन्तिं निष्यौद्य 
हिपलपरिमिततेकैन निरूहं कुमणात् ¦ निरु 
गन्तर' शने; शरतेरत्तानं श्ाययिला ऊद 
छन्य च पञ्चात् खङ्कोच्य पाणिभिः परश्च वारान् 
स्फिक् पिद्ान् जोढयेत्। तत; खस्यं छत्व 

बस्तिः 
चशेनाप्यामाश्यं मलस्थानं बोधयति । व्य - 
दरवातान् दोषान् निवारयति। पितासत 
वस्तिनिरूदहं तदस्तिकम्भ च विदुः!” इति 

इारौते खच्रस्थाने ढतोयेगध्याये ॥ 
^ज्लतच्चगं एोलवरस्य रभ्ये 

स्थितं धनेशायतनस्य पार््। 
महर्भिसंपरैडःतमप्िवेश्र 
पनञ्मुम्य ञ्जलिरन्वषटच्छत् ॥ 

वस्तिनरेभ्यः किमपेच्य दत्त; 

स्यात् सिद्धिमान् किच्रयनस्य नेचम्। 

कौटक् प्रमाशाछ्ति किङ्कुशश्च 
केषा्च किं योनिगुणश्च वस्तिः ॥ 
निरूइकम्म प्ररिधानमाचाः 
खोषस्य वाकाः ्रमने विधिः कः। 
कै वस्तयः केषु मता इतोदं 

शुत्योत्तर प्राह वचो महि; । 
समीच्छ दोषौषधरदेशकाल- 
साल्मपा सिसत््नौकवयोबलानि । 
वस्ति; प्रयुक्तो नियतं गुणाय 
स्यु; सब्यकम्माखि च सिह्धिमन्ति 1 | 
उवयरूप्यच् पुत।ज्रवौतिं । 
कस्यास्थिशस्वह मवेणदन्तेः । 
नले वषासोमेभिच्च तेते; 
काथाणि ने्राणि सुक्णिकानि॥ 

षडदादशाशाङ्ुलसम्मितानिं 

षडविंश्रतिदादश्रवषेलानाम्। 
स्यु ट्गककन्धुसतोनवाहि- 
छिद्राणि वक्ता पिहितानि चापि 
यथावयोण्ङ्ुहकनिरिकाभ्यां 
श्लययो; स्यः परिखाइवन्ति। 

ऋजनि गोपृच्छसमाकछतौनि 
ञद्ठणानि च स्यग॑लिकासुखानि ॥ 

स्यात् कणिकंकाग्रचतुथभागे 
श्दलाश्िते वस्ति निबन्धने द्धं । 

जरदूगवो मादह्दिषडहारिणोवा 

श्यात् प्रौकरो वस्तिरजस्य वापि + 
इप्स्तनुनैश्शिरो विगन्धः 
कषायरक्तः सुषदः शुः । ` 
बृणां वयो वौच्य यचानुरूपं 

नैच्ेषु योन्यस्तु सुबहखच्ः ॥ 
वस्तेरमावे क्षवानां गलोवा 
स्यादङ्कपादः सचनः प्रटोवा। 
च्पाख्यापरनाद्धे एुरुषं विधिन्नः 
खमौच्य पुणयेएचनि शखक्तपचे ५ 
प्रशस्तनच्चचसदूतेयोगे 
जौर्णात्रमेकाग्रसुपक्रमेत । 

बालां गुड़्चौ जिपलां सराल्ञां 

क पश्च श्ये च परलोन्मितानि।॥ 
अष्टौ पलान्यदंतुलाष् मांखा- 
चछामात् पचेदद्ु चतुधेगरेषम् । 
पूतं यवानौफलविख्वङ्ष- 

कचाग्रताहा चनपिष्यलौनामू ॥ 



वस्तिः 
कल्ये इ चौगरयुते; ख तेले- 
यतं सुखोष्णं तु पिचुप्रमाणे;। 
गुडोत्यलं हिप्रतान्तु मात्रां 
खष्टस्य युका सधुरेन्धवादि॥ 
प्रच्िष्य वस्तौ मथितं खलेन 
सबड़सुच्छाभ्य च निजलौकम्। 

ङ्कषटमध्येन सुखं पिधाय 
नेचायखंस्थामपनौयवन्निम् ॥ 

तेलाक्तगाचं छतमन्न विटक 

नाति चुधात्त शयने मनुष्यम् । 

समेभय वेघन्नतप्रारसेवा 

नाद्यच्छ्िते खास्तरणोपपन्न ॥ 

स्थेन पाच्चेन सुखं शयानं 
छलन्तुदे दं सखसजोपधानम् । 
निङ्गश्चा-खद्येतरमस्य सक्थि 
बामं प्रखाय प्रणयेत्ततसख्म् ॥ 
च्िग्ध गुदे नेच चतुथभागं 

ज्लिग्धं शनेन्टेदजुषटषवंशम् । 
चअकम्यनावेपनलाघवादौन् 
पाण्योगं यांच्चापि विदशंयन् ि। 
पपी वैकमहयेन दृत्तं 

नेचं शतरैरेव ततो>वकर्त् । 
तिथकप्रणीतेतु नयाति धारा 
गुदब्रणः स्याच्चरिते च नेच ॥ 

दत्तः श्रनैर्नाशयमेति वत्ति; 
कण्डं प्रघावद्यतिपौ डित । 

प्रौतस् ति्तम्भकरो विदाहं 
चछा कुादटतिमाचसुष्णः। 

च्िग्धोएतिजाद्य' पवनन्तु रच्च 

स्तन्वल्यमाचरा लवखस््योगम् । 
करोति माच्राभ्यधिकोएतियोमं 

मन्तु सान्द्रः सुचिरेण चैति 

दादातिखारौ लवणोऽतिङ्खा- 
भस्ात् प्रयुक्तं सममेव दद्यात् । 

पू {ड योज्यं मधुरेन्ववन्तु 
खष्ठं विनिमेश्य ततोग्नुकल्कम् ॥ 
विमथ्य खंयुव्य पुनदधपरखत् 

वस्तौ निदध्या्मथितं खलेन । 
चमाश्रयोस्मिदणौगुदष्च 
सतृपाशं संशयस्य सुखो पलब्धिः ॥ 
लौयन्त रवं वलयश्च तस्मात् 

सदयं शयानोएरतिवस्िदानम् । 
विद्धवातवेगो यदि चाद्वंदत्ते 
निष्कृष्य दत्त प्रणयेद्ग्रषम् ॥ 

उत्तानदेस्य छकतोपघान 
स्याद्वौथमाभ्रोति तथास्य देहम् 

खकोप्रकषे्निलं खमार्गात् 
पित्तं दितौयस्तु कषं ढतौयः ॥ 
प्रत्यागते कोष्यजलावसिक्तः 
श्ाल्यन्नरमद्यात्तजुना रसेन । 

जौ तु सायं लघु चार्यमा 
सक्तेण्डुवास्यः परिट'इशायेम् ॥” 

३९१ 

वस्तिः 
^ज्जिग्धोष्य रकः पवने निरूहो. 
हलौ खादुश्रौतौ पयसा च पित्त। 
चयः सणत्ाः कटुको ् तौच्छाः 
कफे निरूहा नपर विधेया;॥ 

रसेन वाते प्रति भोजनं स्यात् 

चौरेण पित्ते तु कफे च य॒षे;। 
तथानुषास्ययु च विख्वतलं 

स्याव्नीवनौयं फलसाधितष्च ॥” 

दति चरके सिद्धिस्थाने ठतोयेएध्याये ॥ 
^तच्र सहादौनां कममणां वस्तिकमभेप्रधान- 
तममाइराचाथाः। कखादनेककम्भकरत्वा- 
इस्त रिद वस्ति्नांनाविधद्रयसंयोगादोषाणां 
खंश्रोधनसं मनस दयानि करोति। चौय 
शुक्रं वाजौकरोति शशं ह इयति स्थूलं कषे- 
यति चच्चुः प्रौणवति वलौ प्रजलितसुपदन्ति बयः 

ख्यापति। शरौरोपच्यं वे वलमारोग्य- 
मायुषः परिदृदिष्च करोति बस्तिः सम्य 
गुपासितः॥ तथा ज्वरातौवारतिभिरप्रति- 

्यायश्चिरोरोगाधिमन्थादिं ता चेपकपच्चाचाते- 
काङ्गसनाङ्गरोगाश्चानोदरणशकरागलदहुयप- 
दंगानाडशूनरच्छरगुख्ध वातश्रो ितवातस्च- 

पुरौ षोदावकतैशुकराैवस्तन्धनागश्र नुम ण्याय - 
9 शोएश्सरौ एगभेग्रश्ट तिषठ चाव्यंसपयुज्यते ॥ 

«तच्च दिविधो वस्तिः नैरूड्डिकः ख दिक । 
आस्थापनं निरूह इव्यनर्यान्तरम्। तस्य 
विकल्पो माधुतैलिकः;। तस्य पथायशन्दो 
यापनो युक्तरथः सिद्धवस्तिरिति। सदोष- 

निद्ेरणच्छरोररोगदरणादा निरू; । वयः 
ख्ापनादादुःख्यापनादवाख्यापरनम् । माधुतैलि- 
कविधानं निरूइक्रमवचिकित्खिते वच्यामः॥ 

तच्च यथा प्रमाणगुखविहितः ख इवस्ति- 
विकल्योभ्बुवासनः पादावक्लष्ट; । अनुवसन्नपि 
न दुष्यव्यजुदिवखं दौयत इव्ययुवाखनः-॥ 

सस्यापि विकण्पोणडाद्ंमाचावकछलष्टोरपरि- 
इार्ययोमाचावस्तिरिति ॥” इति सुश्रुते चिकित 

खिवस्थाने ३५ अध्यायः ॥ 
“अत ऊद प्रवच्यामि यापदः ख इवस्तिजाः । 
बलवन्तो यदा दोषाः कोषं स्युरनिलादयः ॥ 
अल्पवी्ये तदा खं हमभिभूय टथग्विधान् । 
इनैन्त्यपग्रदान् खं हः स चापि न निवततैते ॥ 
तच्र बाताभिभूतै तु ख हे सुखकषायता। 
जम्भावातरुनास्तास्ता वेपथ विषमज्वरः 
पित्ताभिशूते देतु सखस्य कटता भवेत् । 

दाइस्तष्णा ज्वरः खेदो नेचम्पचाङ्गपौतता 
श्राभिभरते केतु प्रसेको मधुरास्यतः। 

गौरवं दिं रच्छासः छच्छरः शतच्वरोएरुचिः 
वत्र दोषाभिश्ूते तु खं हे वस्तिं निधापयेत् । 

अथाखं दोषश्यमनान्धुपयोच्यानि यानिच॥ 
अल्याधितेएन्नाभिभवात् खो नैति यदा 

तदा । 

पुरुरामाश्यः अलं वायुखाप्रतिखश्वर; ॥ 

त्रौडासुखवेरस्ं खसो ख भमोएरुचिः 

वसतु 
सच्रापरतपंणस्यान्ते दौपनो विधिरिष्यते । 
अश्ुद्रस्य मलोन्मि्रः खंद्ो मेति यदा पुनः। 
तद्ाङ्गसदना्याते श्वासः शूल जायते ॥ 

पक्ाशवगुरुत्वच्च तच टद्याननिरूइणम् | 

अ ततौच्छणौषपेरेवं सिदधष्ठाप्यनुषासनम् ॥ 
श्वस्य दृराजृते खं हे ख हस्य दशनम् । 
गाचेषु सनेन्द्रियाणासुपलेपोम्वसादनम्। 
खं इगन्धिसुखन्तच कासश्वासावरोचकः । 
ऋअतिपौह््तवत्तज् विविधा स्थाप्रवन्तथा ॥ 
अखिन्नस्याविश्रह्स्य खं हो? ल्पः सम्यो - 

चितः । 

्रौतो गटडुख नाभ्येति ततो मन्दं प्रवायेत् ॥ 
विवन्धगौरवाश्भानश्रलाः पक्ताशयं प्रति । 
तच्राख्थापनमेवाशु प्रयोज्यं वाजुवाखनम् ॥ 
अलयं युक्तवतोटल्पो हि क होमन्दगुणस्तथा । 
दत्तो नेति कमोतृक्त श्रौ श्ट वा रतिमाव- 

त् ॥ 

तच वाख्थापनं काये शोधनोयेन वख्छिना । 
न्वा सनच्चं ख हेन शोघनौयेन शस्यते ॥ 
अहोराचादपि खं इः प्रद्यागच्छे् दूष्यति। 
ङुथाहइस्तिगुखांखापि जो यंखछर्पगुखो भवेत् ॥ 
यस्य नोपद्रवं कुथ्यात् क हवस्तिरनिःखतः । 
सर्व्वोल्यो वा ठतो रौच्छादुपेच्यः ख विजा- 

नता ॥ 
अनायान्तन्लहोराचात् खं हं सं शरोधने्येत् ॥ 
ख इ वस्तावनायाते नान्धः ख हो विधौयते । 
इयुक्ता चापदः सर्व्वा; खल णचिकित्- 

चिताः ॥* 

इति च सश्चते चिकितुसितश्थानेद३ऽऋअध्यायः॥) 
वस्तिकम्भाप्यः, प, (व्िकम्भणा तच्छोधनव्यापा- 

रेख अप्य;ः। व्तिश्ोधने रखवास्य प्रचुरकाय- 
करलत्वात् तथात्वम् ।) अरिष्टच्चः। भूरिठा 
इति श्मातः। यथा,-- 

“अरिष्टो वस्तिकम्भाप्यो वेणौरः फेजिलः 

चयः ॥» 
इति शब्दश्वन्छिका॥ 

वस्तिमलं, कौ, ( वस्तेर्गाभ्यधोभागस्य भलम् । ) 
चम् । इति हदेमचन््रः । ३1 २६७ ॥ 

वचस्तु, कौ, (वखतौति । वस + “वसेसतुन् ।* उणा* 

१९।७६। इति तुन् । ) गयम् । यथा,- 

५बुद्वब्यं स्तौ पिकं स्यात् सत्वं थच वस्तु "च ।* 
इति॥ 

( वथा, भागवते! ६। 8।२७॥ 

“णदेषठ दारे सते बन्धुषु 
दिपोत्तमस्यन्दनवाजिवस्तुषु । 
अश्षग्यरनाभरणम्बरादि- 

अगन्तकोवेष्वकरोदखखतिम् ४” 
पाचभरूतम् । यथा, रघौ । ३ । ९६.। 

+चअथोपनौतं विधिवद् विपश्चितो 

विनिन्धुरेनं गुरवो गुरुप्रियम्) 
च्पवत््ययलाख बभूवुरचते 

किया हि वच्तूपष्िता प्रसरति ॥*) 



॥ 

वक्त्र 

पदाधैः । यथा,- 
“भावः पदार्थो घम्म; स्यात् सवं तत्व 

बस्तु च ॥* 
इति चिकाषशरेषः।॥ 

( यथा, शकुन्तलायाम् १ अद्र । 
“खतं हि सन्दे पदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रटेत्तयः ५”) 

जगति वस्तुङ्धयं भावोम्रभावञ्च। -इति न्धाय- 

श्रास्म् ॥ सचिदानन्दाङ्कयं ब्रह्म । इति वेदान्त 
सारः ॥ (यथा, कथासरित्घागरे । २९ । ४६.। 

“अदो वस्तुनि माल्ग्मदो मक्तिरवस्तुनि \५ 

काम् । यथा, कामन्दकौयनौतिसारे।१५।२५। 

“वस्तुष्वश्र क्येषु ससुटामश्धेत् 
शक्येषु मोहादससद्यमशख । 
शक्येषु कालेन सस॒दयमश्च 
चिव काथष्यखनं वदन्ति \* 

अथधैः। इति मलिनाथ; ॥ यथा, कुमारे । 
६ ।६५। 
“अथाङ्गिरखमस्ण्यसटाहइरणवस्तुषु । 

ऋषयो नोदयामाद्ः प्रदयुवाच ख भूधरम् ॥* 
इतिषत्तम् । यथा, विक्रमोखश्याम् । 

^अडमस्यां कालिदासग्रथितवस्तुना नवैव जोट- 
केनोपख्यास्ये ॥*) 

वस्तुकं, करौ, ( वस्तु + संज्ञायां कन् । ) बास्तकम्। 

इति श्ब्दरन्नावलो राजनिषयटश्च ॥ 

बख्ुको. स्टो, ( वस्तुक + गौरादित्वात् डौष् । ) 
तचिक्ञोशाकः। इति राजनिधेशटः \ 

व्यं, क, ( वस् + क्तिन् । वच्िर्वाससतस्यां 
साधु । वच्ति+^तच्र खाधुः।” 8 । ४।६८। 
षति यतु । ) यम् । रदमरः। 

वसं को, ( वस्यति ऋआच्छादयतेभरनैनेति। वस 
च्पाच्छादने + ̂ “समन्यैधातुभ्यः इन् 1” उणा ४। 

१५८ इति दन् |) परिधानादुपयुक्तकार्पालादि" 
निन्नितवस्तु । कापडङ् इति भाषा । तत्प्रथायः। 
चअच्छादनम् २ वास; ३ चेलम् 8 वसनम् ५ 

अंशुकम् ६। दधमरः ॥ विचयः 9 प्रोतः ८ 
क्तकः ६. कपेटः ० श्चाटकः ११ कश््युः १९। 
इति जटाध्वरः॥ वाखनम् ९९ ह्विचयम् १४ 

पोतम् १५ षादम् २६ वासम् १७। इति 

श्ब्दरन्रावलो ॥#\ च्यस्य परिघानविधियेधा, 
भ्टशुः । 
“विकनच्तोपयुत्तरौयश्च नसञखचावस्त्र रव च । 

खतं साते तथा कम्मे न नखश्िन्तयेदपि ॥* 
विकचः परौधानासंडतकच्छः । तथा च। 

<^ परौधागाददश्िःकच्ा निबद्धा द्यासुरौ भवेत्॥” 
च्छति; । 

^ वामे एष्ट तथा नाभौ कच्च जयसुदाद्धतम् । 
रभिः कच्तः प्ररौध्ते यो विप्रः शुचिः खतः॥ 
बौधायनः । 
“नाभौ तख यदस्धमाच्छारयति भुमौ । 
चऋन्तरौयं प्रशस्तं तदच्छत्र्भयोस्तयोः \* 
प्रचेताः। दष्टा नाभौ प्रथोजयेष् । श्रतिः 
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वतं 
नस्यात् कमणि कच्युकौति। उत्तरौयधारणं 
"्वोपवौतवत् । 
“यथा यन्नोपदीतच्च धाथैति च दिजोत्तमैः। 
तथा खन्धाथते यन्नादुत्तराच्छादनं शुभम् 1“ 

इस्ति ख्छते;॥ 

अत्र यथा दिनोत्तमैः सथापसव्यत्वादिना उप- 

बौतं धाते तथा उत्तराच्छादनमपि डिनो- 
त्तमेरिति प्रदशेनमाचम्। प्रागुक्तश्टगुवचनेन 
सर्जंषां ह्विवस्ताप्तीते; । पारस्करः रकश्ये- 
दासो भवति तस्य उत्तराद्वंन प्रच्छादयतीति। 
इव्याङ्किकतत्वम् \॥ # ॥ अस्म घारणगुणाः। 

यथा,-- 
^काम्बं यश्रस्यमायुष्यमलक्छौष्नं प्रडषैणम् । 
ओरीमत्पारिषदं शस्तं निम्भलाम्बरधारणम् ॥” 

इति राजवक्षभः; ॥ #॥ 

चपि) 

«खातस्यागन्तरं सम्यग्वस्तरेण तनु माजैनम् । 
कान्तिप्रदं शरौरस्य कणयादोषनाशनम् ॥ 
कौषेयं (चिचवस्वष्च रक्तवस्त्रं तथेव च। 
वातद्ेश्रहरं तत्तु शौतकाके विधारयेत् ॥ 

कौषेयं पड़ाम्बरं तसर वच्छ । 
म्नेध्यं सुप्तं पिततप्नं कषायं वस्त्रसुच्यते । 

वद्वारयेदष्णकाके तच्चापि लघु शस्यते 1” 
कषायं कोकचचौ इति लोके; कषायरागरक्तं 
वा। 
नशुज्ञन्तु खुभदं वस्त्रं शौतातपनिषारणम्। 
न चोष्णंन चवा शीतं तत्तु वर्षास् धारयेत् ॥ 
यशस्यं काम्यमायुष्यं ओीमदानन्दवद्वंनम् । 

त्वच्यं वश्ौकरं रुचं नवं निमेलमम्बरम्॥ 
काम्यं कामोदौपकम् । 
^ कदापि न जम; सद्धिधरग्ये मणिनमन्नरम् । 
तत्तु क्छलमिकरं ग्बान्धलब्यौकरं परम् ५ 
अलच्यौर्ोभा दादर वा) इति भाव- 
प्रकाश्यः।#॥ (अथ खभ्रे वस्छादिदशंनात् 

शुभफलं वथा, 
“कनां कुमारकान् गौरान् शुजवश्लान् सुतै- 

चख; । 
अः प्मेज्ञभते यो वा इजाद दिषामिषम् ॥ 
खुङ्ञाः सुमनसो वश्चममेध्याकञेपनं फलम् ॥ 
यद्य स्दरादायुरारोग्यं वित्तं बद च सोभनुते ४” 

इति वाभटे शारौरस्याने षद्धध्याये + ) 
अथ नव्रवस्छपरोधानदिमम् । 

^ब्रद्चानुराधवस॒तिष्यवरिशाखद्स्त, 
व्विजोत्तरामिपवनादितिरेवतौष । 
जग्मक्तनोववुधशुकदिनोत्यवादौ 
घां नवं वसनमौश्रदेवयुष्टौ ५१ 

द्वि ज्योतिस्तलम् ॥ #॥ 
अपिच) 

“छं चाण्यनं व्रणः शशिदिने शः सदा 
भूमिजे 

शच्धाथां वह्ुता बुधे सरगुरौ विद्यागमः 
श्प्द्ः । 

वख 
नानाभोगयुतः प्रमोदश्यनं दिव्याङ्गना भागेवे 
पौरे स्यः खलु रोगश्रोककल दा वच्छे एते 

इति कम्मलोचनम् ॥ # ॥ 

अस्य क्षारवंयोगनिषिद्वदिनानि यथा.-- 
^मन्दमङ्गलवषष्टौषु दादश्यां श्राह्ववाखरे । 
वस्त्राणां चषारसंयोगो दइव्यासप्रमं कुलम् \* 

इत्याद्भिकाचारतच्वम् ॥ 

५ 

तद्ानपलं यथा,-- 

भ्वासोदखन्द्रसालोक्रमश्िसालोक्वमश्वदः; \* 

दूति शुद्धितत्वम् ॥ 

च्यपिच। । 
भ्दिलानायेतु सततं शुभवच्छप्रर्ा नराः। 
वस्त्रगन्धयुतः पन्थास्तेषां सुजलश्रौ तलः ॥* 
च्त्यादये बह्धिपुराशे यमश्रम्निलोपास्याननामा- 
ध्यायः ॥ # } तेन विष्यपुलाविधियंधा, 
दुक्रलपटकौषेयवाल्ककार्पासकादिभिः 

वासोभिः पूजयेदिष्य' सुशुमेराल्मनः भिये; ॥ 
ति तच्चैव क्रियायोगनामाध्यायश्च ॥ 

सदय णदिधियेधा । विष्णुधर्म्मोत्तिरम् । 
“वस्रं दशान्तमादद्यात् परिधाय तथा पुनः। 

च्ाखह्योपानदौ यानमारुद्योव च पादुके ॥” 
सस्याधिपतियधा । तन्व । 
“बाद खद्धतं वासः सौम्यानि रजतानि च । 
पचिणश्च तथा सर्वे वायव्याः परिकौर्तिताः ॥” 
तत्रति प्रायश्चित्तं यथा हारौतः । मखि- 

वासोगवादौनां प्रतियद्धे साविच्राश्शतं जपेत्) 

चदसं षशोत्तरसदखम् । इति शुद्धि- 
तत्वम् ॥ # + अपि च। 

ओभगवाशुषाच। 

“कार्पासं काम्बलं वासकं कौषजं वच्छमिष्यते। 
तत् पूरवे पूजयिदेव मन्ेदवाय चोतच्डजेत् ॥ 
निदेशं मलिनं लौ दन्नं गाचावलिङ्गितम् । 
परकौयं वाखुदष्टं चौ विद्धं तथोषितम् । 
उप्रकेशं विघौतश्च छेश्ममज्ादिदूषितम् ॥ 
घदामे देवताभ्यश्च देवै पचः चं कम्भथि। 

वर्लयेत् शापयोगेन यज्ञाश्ाडुपयोजमे ॥ 
श्एपयोगेन श्द्यच्र खछोपयोगेन इति कचित् 
पुश्तके पाठः । 
«“उन्तरोयोत्तराखङ्गौ निष्वोलो मोदचेलक; । 
परिधानश्च प्चेतान्धस्यसानि प्रयोचयेत् ॥ 

श्ाण्वच्ं नोशारणश्च # 
कचित् पुस्तके श्राणवच्छमित्न्न मणिवच्छमिति 

पाठः| 
^खातकं तथा इृष्यं पच स्यताग्डदुद्ये। ` 

पताकाध्वजदख्ादौ स्यतं बच्छ प्रयोजयेत् ॥ 
च्यन्यन्नावरथादौ च तद्दिना प्र्लतोऽपि च। 
रक्तं कौषेयवश्वश्च महादेये प्रशस्ते ॥ 
मौलं तयेष कौषेयं बा्देषाय चोतृष्टयेत्। 
रक्तश्तु कभ्वशं दद्यात् शिवाय परमत्लने ५ 
पिचिज्रं खथदेवेभ्यो दैवोभ्यो५ धु निवेदयेत् । 
कार्पाषं बनत्येभं दयात् घ्व रव वु.॥ 

= क । न क क कका ९ 
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वर्त्र 

नेकान्तरक्तं दद्यात्त वासुदैवाय चेलकम्। 

तथा नकान्तरक्तन्तु श्रिवाय विनिवदयेत् ॥ 

नौलौरक्तन्तु यहृस्तरंतत् समच् विवव्नितम् । 

देवे पेचे स्लोपयोगे वष्नेयेत्तद्ि च्चणः ॥ 
नौलौरक्तं प्रमादात्त यो दटादिष्यवे बुधः । 

निष्फला तस्य ततपूना तदा भवति भरव ॥ 

विचि वाससि पुनलेखं नौलौ विरञ्जितम् । 
वस्व ददान्मह्ादेये नान्यस तु कदाचन ।॥ 
दिपदां ब्राह्मणो यत् देवानां वासवो यथा| 
तथा भूषणवरगेु वस्छसत्तमसच्यते ॥ 
वश्छेण चायते लव्नां वस्य चायते तचम् । 
वस्त्रात् स्यात् सव्यतः सिहिखतुगेप्रदष्च तत् \” 

इति कालिकापुराथे ६< अध्यायः ॥ 

रान्ना सदा वस्त्राच्छादितश्रौरं करेयम् । 
यथा,- 
“सञ्वदा मष्भलं रलं धारयेत् सह टू या । 
अवस्त्राच्छादितं गातं न विपरभ्यः प्रदशयत् ॥” 

दति तच्चैव =६ अध्यायः ॥ 
नौलवस्वं परिधाय विष्ण॒पूजगनिधिधो यथा,-- 

वराइ उवाच) 
“भूषितो नौलवच्छेण यो हदि मासुपसपेति । 
वर्षाणाश्च श्रतं पश्च छभिभूत्वा स तिष्टति ॥ 
तस्य बच्छामि सश्रोखि अपराधविश्रोधनम् । 

प्रायच्िन्तं विशालाचि येन स्यत किल्छिषात् ॥ 
व्रतं चान्द्रायणं छत्वा विधिटरटन कम्मशा। 

सच्यते किख्छिषात् भूमे रुवमेतन्न खं ग्यः ॥* 

इति वाराहे नौलवस्रपरौधानप्रायखित्त- 

नामाध्यायः ॥ #॥ विष्यपूजने रक्तवस्वपरौ- 
धाननिषेघो वथा,- 

वराइ उवाच । 
“रक्तवस्छेण संयुक्तो यो हि मासपसपंति । 
तस्यापि ण॒ सुश्रोणि कमम संसारमोचणम् । 
रजसखलासु नारौ रजो यत्तत् प्रवरनैते। 

तेनासौ रजसा ष्टो कमदोषेण जानतः ॥ 
वर्षाणि दशपदयोव वसते तच्च निश्चयः 
रजो भूत्वा महाभागे रक्तवच्छपरायशः 
प्रायच्ित्तं प्रवच्यामि तस्य कायविश्योघनम्। 

चेन शुध्यन्ति परे भूमे पुरुषाः श्राख्चवव्निता; ॥ 
रुकाद्टारं ततः छत्वा दिनानि दश सप्त च। 
वायुभच्चो दिगच्नौणि दिनमेकं जलाश्नः॥ 

र्वं ख सुच्यते भूमने मम विभ्ियकारकः। 

प्रायञ्वि्तं ततः छत्वा ममासौ रोचते ख ॥ 
शतक्ते कथितं भूमे रक्तवस्त विभूषितम् । 
प्राथच्ित्तं महाभागे सव संसारमोचणम् ॥” 

इति तच्चैव रक्तवस्तपरीघानप्रायञ्ित्तम् ॥ 
परिष्टतल्लष्यवस््स्य विव्पासननिषेधो यथा, 

श्यः पुनः छषावच्छेण मम कम्भपरायणः । 
देवि कम्भाणि कुव्बौंत तस्य परे पतनं श्ट ॥ 
ष्ुखा वे पश्चवर्षाणि काडभच्च चख जायते । 
मश्रकश्छोणि वर्षाणि कच्छच्छौणि च पश्श्च ॥ 
नख गच्छति शंखारं मम कममपरायथः। 
परावतश्च जायेत मववर्षाणि पश्च शच्च । 
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जातो ममापराधेन सितः पारावतो सुवि। 

निष्ठते मम पार््षु यथ्चैवाहं प्रतिषितः ॥ 
प्रायशित्तं प्रवच्यामि तस्य संसारमोच्चषणम्। 
येनासौ लभते सिधि छश्यवस्छापराधतः ॥ 
सप्राहं यावकं सेक्रा चिराचरं श्रक्तपिखिकाम्। 
चीणि पिखान् चिराचन्तु रवं स्यत किख्वि- 

षात् ॥ 
य रतेन विधानेन देवि कभ्भाणि कारयेत् । 

शुचिर्भागवतो भूत्वा मम मार्गाबुसारकः । 
नस गच्छति संसारं मम लोकाय गच्छति ॥” 
इति त्रैव शवावस्त्रपरौधानप्रायश्ित्तम् ॥ 
परिष्टताधौतवच्छस्य षिष्णुकम्भकरथ निषेधो 
यथा,- 

वराह उवाच । 
न्वाखसान च धौतेन योमे कम्भायि कारयेत् 
शुचिर्भागवतो भूत्वा मम मा्गनुसारकः ॥ 

तस्य दोषं प्रवच्यामि अपराधं वसुन्धरे । 
पतन्तियेन संसारं वाससो छर्कारिणः॥ 

देवि श्रूत्वा गजोन्भत्तस्तिङदयेकं नरो सवि । 
उद्टुखेकं भवेव्नम्ब जन्म चकं खरस्तथा ॥ 

गोमायुरेकणन्भा पे जन्म चैकं हयस्तथा । 
खारङ्गदोकलनग्भा प्रे ग्टगो भवति चैकतः ॥ 
सप्रजन्मान्तरं पश्चात्ततो भवति मादुषः। 
मद्धक्त्च गुणश्च मम कम्मेपरायणः। 

निरापरषधो दच्च अदङारविवध्लितः ४ 
धरण्युवाच । 

श्ुतमेतत् प्रयतेन यत्या ससदाद्तम् । 
खंसारं वाससोच्छछष्टं येन गच्छन्ति मानवाः ॥ 

प्रायश्ित्तश्चमे ब्रूहि स््यकम्भसखावद्म् । 
किल्छिषात् येन सुख्न्ति तव कम्मपरायथः ॥ 

वाराह उवाच । 
श्ट तत्वेन मे देवि कथ्यमानं मयान । 
प्रायश्चित्तं प्रवच्यामि मम भक्तिपरायणः ॥ 

यावकेन दिनं चौणि पिरण्थाक्तेन पगश्छयः । 
कणभच्तो दिनच्ौखि पायसेन दिनज्नयम् ॥ 

णवं छत्वा महाभागे वाससोच्छिषशटकारिखः। 
च्पराधं न विद्येत संसार्च न गच्छति ॥* 
इति ततैव धौतवाखःपरिधानप्रायञ्ित्त- 
नामाध्यायः ॥#॥ अथ परिद्धितपरकौयवश्छस्य 

विष्छुपूनादिकरये प्रायश्चित्तम् । 
` वाराह उवाच। 

4यः पारक्यण वसग नाव्रधतेन माधवि । 

प्रायश्ित्तौ एमान्मखो मम कम्भपरावयणः 

करोति मम करम्माणिसख्यष़्ाति मां तमःख्ितः। 

न्टगो प्रे जायते देवि वर्षाणि जौखि सप्त च ॥ 
ौगपादेन जायेत चकजन्म वसुन्धरे । 
मखे ख क्रोधगद्येव मद्धक्तद्धेव जायते ॥ 
तस्य वच्छामि सुश्रोणि प्रायश्वित्तं महौलवम् । 
चेन गच्छति संसारः मम भक्तो चवख्ितः ॥ 

चरटभक्तं ततः छला मम कममपराथमः । 

माष्योव तु माव्य गुक्ञपचसय इादधौ ॥ 
विरुष्णलाशये तच चान्तो दान्तो जितैश्ियः। 

वस" 

अनन्धमागसो भूत्वा मम चिन्तापरायणः ॥ 
प्रभातायान्तु श्जैग्यां ॐंदिति च दिवाकरे। 

पञ्चगव्यं ततः पौत्वा शौघ्रं सुच्येत किख्विषात् ॥ 
य रतेन विधानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत् । 
खब्वेपापविनिम॑क्तो मम लोकाय गच्छति ॥* 

षति वाराहे परकौयवख्छपरौघानप्रायश्िन्त- 
भामाध्यायः॥ #॥ काष्चननिग्नितवच्चप्रमाथं 
यथा,-- 
“यावत् काष्वनवस्त्राणां वादिका गोपकन्धकाः। 
काल्चित्तचाययुः श्ौघ्र' यच चन््रावलौो सुदा ॥* 

इति ब्रह्मे वत्ते परीरष्यालन्मखण्छे २८ च्अध्यायः ॥ 
“वासनं वसनं शय्या जायापद्यं कमणखलुः। 
आत्मनः शु्विरेतानि न परेषां कदाचम ॥* 

ईैषह्लौतादिवचख्छस्य पञ्िमापादिप्रसारित- 
च्छस्य च अधौततवं यथा,-- 
^ ईषद्धौतं स्तिया धौतं यद्ौतं रजकेन तु । 
चअधौतं तदिणानौोयाद्श्ा दत्तिर्पञ्चिमे ॥* 

इति कम्भलोचनम् ॥*॥ 
स्तपः । 
«प्रागयसदगयं वा घौतं वशं प्रसारयेत् । 
पश्चिमां दचिणायं पुनः प्रलालनात् खुच्वि॥ 

चचां दशा उच्चवत् ॥#॥ प्रचेताः। 

५खयं धौतेन ककेव्या क्रिया घम्मा विपश्चिता । 
जच राजकधौतेन नाधौतेन भवेत् कशत ॥ 
पचतमित्रकलचेख खजाति बान्धवेन च । 
दासव्ं य यज्खौतं सत् पविच्रमिति स्थिति; ॥* 
खागोत्तरं उष्यौषवच्छस्य धाथितवं यथा) 
उच्यौषधारणं शिरोजकल्ापनयनाय । तेन वद 
मन्तरं न धायम् । तथा महाभारतम् । 

“च्यान्नतः साधिवासेन चेन च सगन्विना । 

राजद सनिभं प्राप्य उच्छौषं श्रिथिलापितम् । 
जलसयनिभितं तरे वेष्यामास गृहेनि ॥” 
शिखिलापितं अगाएवद्धम् ॥ #॥ निषिद्ध 
वच्छाणि यथा । भारते) 

<न स्यतैन म दग्धेन पारक्येण विश्रोषतः । 
खधिकोत्कौयंनोरयेन कम्म कुयादिचच यः १ 
मारि) 

५ज रक्तस्य वासो च गोल प्रशस्यते । 
मलाक्तच्च दश्ाह्ोनं वण्णेयेदग्वरं बुधः 8” 
उखखं उत्कटरक्तविद्येषम्। अचाररमे 

श्रना; । 
“इश्रादौनेन वच्छेय कुभात् कननाखयमावतः । 
विष्छषर्म्नोत्तरे । 

^ वच्छ मान्यष्टतं चाथ्ये न रक्तं मलिनं तथा । 
जोय षापदश्रस्येव श्येतं धाथ परयत्नतः ॥ 
उधागद्ं गान्यशट्तं ब्रहखचश् धारयेत् । 
ज जौयंमलवदासो भवेच विभवे सति ॥* 
योगिया वस्कः । 
न^खातयेवे वाससौ धौते अलिते परिधाय च। 
प्रथार्योरूष्टदश्जि् दष्लौ प्रचालयेत्ततः ॥ 
अभावे धौतवस्ञाणां शायचौमाविकानि च। 
छतो योगपङ् वा हिखायेन वा भवेत् 



वस्त" 
चअधौतेन च वश्छण नियमे मित्तिकौं क्रियाम् । 
कुतन् फलं न चाप्नोति दत्तं भवति निष्फलम् ॥* 

कुतपो नेपालकम्बलः॥# ॥ तपेणात् पूर्ने 
तानवस्निष्योडननिषेधो यथा,-- 

“निष्योड़यति यः पूज्य खानवस्रन्तु तप॑णात् । 
निराशास्तस्य गच्छन्ति देवा; पि्टगसे; खद ॥“ 
यावालिः। 

“खानं छत्वागेवासासतु विषं ् ञरुते यदि 1 
प्राणायामत्रयं छत्वा पुनः सानेन खुद्धयति ॥#॥ 

नाद्रमेकश्च वसनं परिदध्यात् कथचन ॥“ 
इारौतः। चादर सप्रवातहतमपि शुह- 
मिति॥#॥ मद्नपारिनाते पारस्करः) 

खुकष्यदासो भवति तस्योत्तराद्धन भ्रच्छादय- 
लौति। इत्ाद्भिकतच्वम् ॥ #॥ संक्रन््यादौ 
वस्त्रनिष्योडननिधेधो यथा। षट्चिंश्रन्मत- 

निगमौ । 

“सं क्रान्त्यां पशचदश्याष्च दादश्यां आावाषरे। 
वस्व्ेन पौड्तेत्ततच्रन च चारेण योजयेत् ५” 

इति तिश्यादितत्वम् ॥ 

वख्छकुष्िमं, कौ, ( वच्छनिम्मितं कुट्िम- 
मिव ।) चम् । इति चिकाश्गोषः; ॥ (वस्रस्य 

कुड्िमं सुद्रगदम् । ) वस्त्ररदष्च॥ 

वस्त्रणद्धं, को, ( वस््रनिम्मितं णहम् ।) वस्त 
निम्भितश्राला। तबु इति भाषा। तत्पश्य; । 

पटवापः २ परटमयम् ३ दृष्यम् ४ खलम् ५। 
इति च्रिकाखग्रोषः॥ 

बस्रयन्धिः, पु, ( वस््रस्य यन्थि;ः।) परिधान- 

वस्त्रस्य गन्धनम् । तत््रखायः। उच्य; र 

नौवोरे। इति निकाखशषः ॥ 

बख््रपञ्जलः, पु, कोलकन्दः । इति राजनिधेशटः ॥ 
बस्तरपुचिका, स्तो, ( वस््रनिम्निता पुच्िका पत्त- 

लिका । ) वस््रनिम्मितपुत्तलिका। इति शन्द्- 
माला 

वख्वभूषयः, पु, (भूवरयतोति। भूषि+च्यः। 
वश्छस्य भूषशः रद्चक इत्यधेः । ) साकरण- 
ठच्च; । इति राजनि्श्ट; ॥ 

वश्चभूषया, स्रौ, (वस्तस्य भूषं रागो यस्या; ।) 

मञ्जिष्धा। इति राजनिषेण्टः ॥ ( गुणदयो- 
ग्ख्या मञ्जिष्टाशरन्दे जातवा \) 

वष्छयोनिः, स्तौ, ( वच््रस्य योनिरुत्परत्तिकार- 
णम् । ) वसनोतृपत्तिकारणम् । वथा,- 

^त्वकफलल्लमिरोमाणि वच्योनिरं श्र चिषु1" 
्द्यमरः॥ 

वस््ररज्जनः, पु, (र्लयतौति। रज्+ख्िच् + 
ल्यः) वश्चाणां रङ्जनः। कुस॒म्भ;। इति 

राजनिषेश्टः ) ( तचास्य पायः । 
“स्यात् कुसुम्भं वद्िशिखं वस्तरञ्जनमिव्यपि 
दूति भावप्रकाशस्य पू्मखरे प्रथमे भागे॥) 

बसन, क्तौ, (वस निवासे मच्छादने वा+^घाट- 
वस्यच्यतिभ्यो न; ।” उशा० इ३। ६। इति 
करणादौ यथायं न; |) वैतनम् । च्छम् । 
( यथा, ऋगवैदे । ४।२४ । ६। 

२१४ 
वहः 

भूयसा वक्तमचरत् कनौयोगविक्रौतो अका- 

निषं एुनयेन् १) 
वखनम् । द्रम् । इति विश्; ॥ घनम् । च्छति; । 

इति हेमचन्द्रः ॥ ( वस्ते आच्छादयति शरौर- 
मिति। कर्नैरिनः;।) त्वक् । इत्यमरटीकायां 
रामाश्रयः। 

वनः, पु, ( वसू +न। ) सलाम् । इत्यमरः ॥ 
वस्नं, कटीभूषखम् । इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

वस्सा, स्तौ, ( वख चम्म सौद्यति। वच 
सिव+-डः। च्ियां टाप् ।) चायुः । इत्यमरः ॥ 

व(खो)ख्डौकसारा, च्छ, ( वखोकेषु रनार्करेष 
सारा।) इन्द्रपुरो । ( यथा, रघुः ।१६।१०। 

“वस्डौकसारामभिभूय सादं 
सौ राच्यवहोत्छवया विभूवया । 
समग्रशक्तौ तयि यवेभ्य 
सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम् ॥*} 

इनद्रनदौ । ( यथा, महाभारते । ३।१८८। 
१०१ 

“वस्डौकखारां नलिनीं नम्भदाप्वेव भारत ! 4“) 
कुवेर पुरौ । ( वधा, महाभारते । 9 ।६५।१५। 

^नैतादशं द्पून्ये कुवेरसदनेष्वपि । 
धन पूमां न; किं पुनमेगुलेष्विति । 
क्तं वख्ोकसारेयमिबयचुस्तत्र विदिता; ॥* } 

कुषेरनदौ । इति हेमचन्द्र; ॥ 
वद, दक ल्िधि। इति कविकल्यहुमः॥ ( चुरा०- 

परर०-अकण०्-सेट्।) इक, वंइयति। लिषि 

दौप्नौ । इति दर्गादासः ॥ 
वह, रेण चौ प्रापये, इति कविकल्पदुम; ॥ 

(भ्वा०-उभ०-दिक०्-अनिदट्।) भ्रापखमिद्ध 

स्रन्तस्य ` रूपम् । रे, उदयात् । ज, बहति 

वहते भारं यामं जनः प्रापयतीद्यधे; । चौ, 
अवा्तौत् । अर्थान्तरे अकमकोपरयम् । यथा। 
जम्ू; ` सरिदति सौमनि कखुकण्डौति 
नेषधे। मन्दं मर्हति गव्लंति वारिशादः। 
इति महानाटके, ववाह रक्तं पुरुषारूतो 
लाता; खदखश्;। इवादि बिड्यधंमोखा- 
दिष्च वदधातु मन्येते वण्देश्रशरणदेवौ। 
वस्तुतस्तु बह्ाद्यसम्मतत्वादेवीष्टयादिरनेनोपे- 
चितः । ववाह इति चणोप्रयोगस्य तु वाद 

ङ यमनो इव्यस्ात् गणश्रतानिद्यलात् परसीपद- 
सिद्धि; । अनेकाधेत्वात् सखाव इद्ध; । अथवा 
वव इ्याइ दरदेव व्याख्यानम् । इति दगा- 

दासः; ॥ 
वदः, पु, ( वदति युगमनेनेति । बद +- “गोचर. 

सखष्वरेति।” ३।६३। ११६। इति चप्रत्ययेन 
साधुं |) उषस्न्वप्ररेशः। इत्यमरः ॥ ( यथा, 

महाभारते । ४ ।२।२६। 
“यस्य बाह समौ दौर्धो च्याघातकदिनत्वच्तौ । 
ट्श्चिखे चेव सये च गवामिव वद्धः छतः ॥* 
वद्धतौति । वद् +अच् ।) घोटकः । वादुः। 
इति मेदिनौ। इ, <॥ प्रन्धाः। इति चिकाख- 

शेषः ॥ नद; । इति हेमचन््र; ॥ (वादके) चि । 

वद्नं, कौ, ( उद्यतेठनेनेति। 

बहलः 
यथा, मबु; । १। ७६। 
“्ाकाश्रात्तु विक्ुनाणात् सब्धेगन्धवद्ः 

शुचि;। 

बलवान् जायते वायुः स म स्यशरंगुणो मतः॥) 
वहतः, पु. ( बहतौति। वद् + अतच् । ) टषः। 

पान्थः । इद्युणादिकोषः 
वतिः, पै, ( वहतौति । वड् + “विवस्व त्तिभ्य- 

खित् ।” उणा० 8। ६०1 इति अतिः) 
वादु; । इखुादिकोषः । गौ; । सचिवः । एति 
मेदिनौ । ते, १४८ ॥ 

वदतो, सौ, ( वहतौति। वह-+ अवि। वा 
ङौष् । ) गदौ । इति केचित् ॥ 

वतुः, प, ( वद् +^“रधिवद्योखतु; 1“ उखार 
१। ६! इति चतु; । ) पयथिकः। इषभः | 

इति मेदिनी । ते, १४६.॥ (विवाहकाले कन्धा 
देववस्तु । यथा, ऋग्वेदे । १० । ८५ ।१३। 
«याया वतुः प्रागात् षवितायमवाखजत् ।” ` 
“वतु; कन्धाप्रियाये दातयो-गबादिपदाधेः।* 
इति तद्धाष्ये साययः; ॥ विवाहः । यथा, ऋग्- 
वेदे। १० ।८५।१९४। 

“वदश्छिना एच्छमाना वयातं 

चिचक्रेय वदतु खर््याया; ६ 
«याया वदतु" विवादइमिग्यधेः ।» | वद्- 
भाष्ये सायणः;॥ वहनकारये, चि। वथा, 
ऋग वेदे । 9 । १। १७। 
“उभा रंखतो वतू मियेधे ।* 
“उभौ वतू वहनहेत् सोवं शस्व छश्तः 
छव्यन्तो मियेधे ।* इति तद्धाश्ये सायशः ॥ ) 

वह+करणे 
च्य॒ट् । ) होड: । इडो इति भाषा । यथा,-- 

“तरणो मेलक्ते वारिरथो नौस्तरिकः नवः । 
होडस्तरान्धु दनं वद्िच्रं वाजेटः पुमान् +” 

इति चिकाखश्चेषः ॥ 

( वथा, कथासरिल्घागरे । २५। ४५। 

«“चखान्तरे "प बणिजामाकरन्दे्तौव्रपूरिसम् । 
भरादिव तड्तृपद्च वदनं समभग्यत ॥» 

वद +भावै च्यृट्। पभापणम्। धारणम् । 
यथा, मह्ाभारते। २।३१। ४१) 

^पावनात् पावकश्चासि बनात् इव्यवाष्टनः॥* 

वदतौति। वद+ख्टुः। वाहक, चि। यथा, 
कथासरिल्षागरे । ९१६ । १६.६। 

^देद्यानामधिपो विमानवदनः सान्तःपुरः 

खाबुगः ॥” } 
वन्तः, पु, ( वहति बातोति । वह + ̂ तृभूवष्ि- 

वसौति ।* उथा० ३।१९२८। इति भवच् । } 

वायः। इति सिडान्तकौसुद्यासणादिटत्तिः ४ 
( उद्यते इति। कम्मणि मच् ।) वाख, चि। 
इयणादिकोषः ॥ 

व(ब)हलः, प, (उद्यतेग्रनेनेति । वद्ध + 

लच् । ) पोतः। इति हारावलौ । १४२४ 
इपर, चि। इति हेमचन्र;॥ (बहते च यथा, 
उत्तरच्रिते। १। 

~ 



बहिद्ध 
^रखावस्या; स्यो वपुषि वलचन्टनरसः \* 

यथा वा प्रवोधचनरोदये। १। 

भवेन चि.खप्रक्त्वो ृपवदइलवसामांसमस्तिष्कपङ्- 

प्रागभारेभ्कारि भूरिच्युतरुधिरसरिदारिपूरे- 
एभिषैकः ॥*) 

बहलगन्धं, लौ, ( वदलः; प्रचुरो गन्धो यस्य ) 

शम्बर चन्दनम् । दति राजनिवेगटः ॥ 
बदलचच्तुः. [स्] पु, ( वलानि प्रचुराणि चन्तु'- 

धौव पुष्याण्यस्य।) मेषब्ङ्गौ। इति रन- 

माला॥ पुस्तकान्तरे, 

^“नन्दौटच्चो मेषश्टङ्गौ तथा मेषविश्रौलिका। 
चच्ुअलं चन्त मेएष्टङ्गौ णदहमाः 

व्यमि पाठः ॥ 

 बडलत्वचः, पु, (बहला दषा ल्वा वल्कलं यस्य ।) 
श्वेतलोधः । इति राजनिषैयः ॥ 

चला, श्यौ, ( वलानि प्रचुरा पष्याणि 
खन्स्या इति। अणश्खादितादच्।) शत- 

पष्या। इति राजनिषेटः ॥ स्थलेला। इति 
भावप्रकाशः । (अस्या; पथायो यया, 

रला तु वला स्थला मालेयं ताडकाफलम् ॥ 
इति वद्यकरनमालायाम् ॥) 

बा, च्छौ, ( वदतीति । वद +अच्! टाप्!) 
नदौ । इति हेमचन्द्रः । ४ । १४६ ॥ 

व(ब) हडः, [स्] य, बाह्यम् । दद्यमरः ॥ ( यथा, 
मनु; । १०। ४५ । 
“सुखबाडू रुपच्नानां या लोके जातयो वदि; । 

-श्येच्छवा च्चा रवाचः स्वंते दस्यवः श्ट्रताः ॥” 
यथाच, रामाथथे। २।५३।२। 

“^चअद्योयं प्रथमा राचिर्याता जनपदात् बदह्हिः । 

या सुमने रद्िता तां नोत्ण्छितुमरह सि ॥”) 
व(ब)द्ि;कुटौचरः, पै, ( वदि;कुच्यां चरतौति। 

च्र+टः। ) कुलौरः। इति चिकाणशोषः॥ 
बद्ितः, चि, (अवधौयते सेति। अव +-धा+क्तः। 

अवस्यातो लोपः ।) अवद्धितः। इति दिरूप- 
कोषः; ॥ 

वदिं, जौ, (वति दरथाणोति। वद+“अशिचा- 

दिभ्य दचोचौ ।* उणा० ४।१७२। इति इचः!) 

पोत;। तत्माय;। वाक्टः२। इति 
जिकाषश्चेषः॥ ( यथा, गौतगोविन्दे। १।५। 

भप्रलयपरयोधिजले तवानसि वैद 
विितवद्धित्रचरि्रमखेदम् 1”) 

वद्िचकं, को, (वद्धि + ख्ये कन् ।) जलयानम्। 
यथा, हेम चन्र । 
«खांयाजिक; पोतवणिक् यानपाचं वह्टित्रकम्। 
बोहिद्यं वहनं पोतः पोतवाह्ो नियामकः ॥” 

व(ब)हिहारं, लौ, (वदहिःखं दारम् । ) तोरणम् । 
इयमरः ॥ (वधा,-- 
^विगस््ेता विद्या धिगपि कविता धिकूसुजनता 
वयो रूपं धिक् धिगपि च यशो निद्धेनमतः। 
अलौ नौयादेकः खकलगुणदहोनोऽपि धनवान् 
वडदारे यस्नात्रयलभसमा; सन्ति गुणिनः ॥* 

इयुद्गट; ॥) 

२१५ 
वङ्कः 

व(ब)दिर्दारप्रकोषटकः, धु, ( वदिद्ारस्य प्रको- 
डकः ) दस्य इाराटूवहिः प्रकोषटम्। तत्प- 
ायः। प्रघाणः; २ प्रघणः ३ अलिन्दः ४ । 

श््मरः।२।२।१२॥ 
व(व)दिभरंतः, चि, (वदिस +भू+ क्तः!) वह्ि- 

गतः । वद्दिःशन्दपूकप्राप्रपयभूषातोः करि 
क्तप्रत्ययेन निव्यन्नः। यथा। “पचविषयिता- 
बह्िभूतसाध्यविधविताघटि तधम्भावच्छन्रपरति- 
वध्यतागश्रालिसं शयः पत्तता ॥*इति जगदौशः 

(ब)िम॑खः, चि, ( बहिर्बाद्यविषये सुखं प्रवता 
यस्य । ) विसुख; । यथा, नरसिं दाचाथषटते- 

श्रानखंद्ितायाम्। 

न्व वाव्रेष्यवो वापि यो वास्यादन्धपूजकः। 
खनये पूजाफलं इन्ति शिवराचिवद्िमुखः ॥* 

इति तिथ्यादि वत्वम् ॥ 
व(ब)हिच्वरः, पै, ( वद्िश्चरतौति। चर +टः) 

ककंटः। इति हेमचन्द्रः ॥ ( वह्िच्चरणश्रौले, 
चि। वथा, माकं्ेये । २३। ०३ । 
^युवयोर्यन्मदीयं तन्भामकं युवयोः खकम्। 
श्तल्सद्यं विनानौतं युवां प्राणा वह्हिखरा; ५) 

वड्ेडकः, पु, विभौतकटच्चः । इति राजनिषेटः 

वद्धिः, पु, (वदति धरति व्यं देवाथमिति। 

वड + “वद्िशरिश्चयिति ।* उशा० ४।५९। 

इति निः। ) च्िच्रकः। भक्लातकः । ( यथा, 
सुश्रुते चिकिल्छितस्याने ६ अध्याये। 

^मक्खिष्टाच्तौ वासको देवदार 
पथ्यावद्रौ योषधात्नौ विङ्ङ्गम् ॥* ) 

जि्नूकः। इति राजनि; ॥ रेफः । इति 
तन्त्रम् ॥ अनिः । इयमरः; ॥#॥ तस्य नामानि 

यथा, 
^ते जातवेदसः सब्बे कल्माषः कुस॒मस्तथा । 

दहनः शोषणस्येव तपण महावलः 

पिटरः पतगः खणंस्तगाधो भाल रव च ॥” 
अन्यत्र तु नामान्तराण्यक्तानि यथा, 

“जम्भकोदहौपकखेव विभमसभमश्ोभनाः 

अवसण्याहवनौयौ दध्िणासिस्तये व च। 
अन्वाहार्यो गादपव्य इते दग्र बद्भयः॥ 
अ्ेरन्यधोक्तानि यथा,-- 
“भ्राजको रज्जकद्यौव केदकः खं हकस्तथा । 
धारको वन्धकद्चेव द्रावकाण्यञ्च सप्रधा। 
व्यापकः पावकमेव चेश्रको दशमः ष्तः ॥” 
शरीर स्थवद्धे; स्थानानि यथा,-- 
“वद्यो दोषदूष्येषु संलौना दश देडिनः॥* 
दोष्दूष्यौ यया,-- 
“वातपित्तकफा दोषा दूष्याः स्यु; सप्त धातवः ॥* 

इति खारदातिलकः॥ 

तत्र निषिद़्करम्माणि वथा,-- 
<नाश्रुद्धोएनिं परिचरेत् न देवान् कौरतयेडधौोन् । 
न चानि लङ्कयेद्वोमान् नोपदध्यादधः कचित् ॥ 
न पनं पादतः कुयात् सुखेन न धमेट्थधः । 
असौ न निःचिषेद्पिं नाञ्धिः प्रश्रमयेत्तथा ॥ 
न वद्धिं ठखनिश्वारे ज्वायेन्नाशु चिन्बुधः । 

वद्धिः 
समसि नेव स्तन स्प्शरोत्रापसु च्रं वसेत् ॥ 

नापच्िपेन्नोपधधमे त्र पण च्व पाणिना, 

सखेनाभिं समिन्रौतं सुखादमिरजायत ॥” 

ति कौर्मे उपविभागे १५ अध्यायः ॥ 
अस्योत्पत्तियंया,- 

प्रौनक उवाश्च। 
«सव्ये श्रुतं महाभाग परिपू्े मनो मम । 
अधुना ओओोतुमिच्छामि वद्धेरत्प्तिमोख्छिताम् \ 

खत उवाच। 

रुकदा सटटिकाले च त्रस्मानन्तमद्ेश्राः। 

चवेतद्वौपं यदुः खर दु" विष्णु जगत्पतिम् ॥ 
परस्यरश् संभाषां एला खि हासनेषठ च । 

ऊषुः सरे सभामध्ये सुरण्ये पुरतो इरे; 1 
विष्छगाचोद्धवास्तज कामिन्यः कमलाकलाः । 

तच्च वृखन्ति गायन्ति विष्णुगाथाच्च सुख्रम् 

तासाख्च कठिनां ओणिं कठिनं सलनमणलम् । 
ससितं सखपद्मश्च टदा ब्रह्मा स कासुकः॥ 

मनो निवारणं क्त" न शशाक पितामहः 

बौग्य पपात चच्छाद लव्लया वाससा विसु: + 

तङ्खौग्य वस्रसद्ितं प्रतप्तं कामतापितः। 

त्ौरोदे परयामास सङ्गते विरते हिज । 
जलादुत्थाय पुरुषः प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा । 

उवास ब्रह्मणः क्रोड लन्नितस्य च संसदि ॥ 
रखतस्मिन्नन्तरे रुद्धो जलादुत्थाय सत्वर; । 
प्रणम्य वरुणो देवान् बालं नेतं सद्यतः ॥ 
कालो दधार ब्रह्माणं वाद्ुभ्याख्च भयादुद्न् । 
किञ्विन्नोवाच्च जगतां विधाता लव्नया दिन ॥ 

बालकस्य करे त्वा चकाराकषेशं रुषा । 
वरुणश्च सभामध्ये तं व्विचचेप प्रजापति; ॥ 

पपात दूरतो देवो वर्णो दम्वलस्तथा । 

खक्छेा संप्राप तवत् कोप्या विधेरो॥ 
चेतनं कारयामासान्टतद्दछा च श्ङ्रः। 
ख प्राप्य चेतनां तच्र तसुवाच जलेश्वरः ॥ 

वरुण उवाच। 
बालो जले सद्ूतो मम पुच्नोभ्यमो खितः । 

अदं एहौला यास्यामि बक्ा मां ताडयेत 

कथम् ॥ 

नह्मोवाच। 
बालकः श्ररणापन्नो मयि विष्णो मेच्र। 

कथं दास्यामि भौतच्च रुदन्तं शरणागतम् ॥ 
श्रणागतदौनाक्तेयो न रचेदपण्डितः। 
पच्यते निरये तावद् यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ 
उभयो चनं श्युत्वा प्रहस्य मधुखद्नः । 

उवाच सत्वन्न सर्वश्च यथोचितम् ॥ 
भगवानुवाच । 

इष्टा सकाभिनौ्रोणिं वौ धातुः पपात तत् । 
लव्नया प्रेरयामास च्षौरोदे निम्भले जये ॥ 
ततो वभूव बालश्च धभ्मेतो विधिषु त्तकः । 
चैच्रलश्च सतः शासे वरणस्यापि गौणतः ॥ 

भहादेव उषा । 

यो विद्यायोनिसम्बन्वो वेदेषठ च निरूपितः । 
शिष्ये पचे च समता चैति वेदविदो विदुः । 



वङ्कः 
मच्छं ददातु वरणो विद्याश्च बालकाय च। 

पचो विधातुञद्धिश्च शिष्यश्च वरणस्य च ॥ 
विष्छदेदातु बालाय दाहिका शक्तिसखयाम्। 
सम्येदग्धो हताश्च निन्धाो वरओेन च॥ 
विष्णुश्च दाका शक्तिं ददौ सतो शिवाज्चया। 
मनं विद्याश्च वर्णो रन्रमालां मनोहराम् ॥ 

कोर शत्वा च तं वालं चुचुम्ब मायया सुरः ४” 
इति जवै गीलव्यजन्मखद्े वद्ुयत्पत्तिनांम 
१३० अध्यायः + #1 तद्ाहइनिवारयौषधानि 
यथा, 
“ खासुद्सेन्ववयदा विटुद्ग्धा च टत्तिका । 
लयानुलिप्नं यश्च नास्ििना दद्यते कृप ! ॥* 
इति माद्धे राजधकं राजरच्ानाम १६३ खः॥ 
आअष्मपरेशदयं सच्छान्ति्च यया,-- 

“ऋग सि दँप्ते यज रादु यस्य जिरिन्धगः । 
म रोप्यते चेन्वनवान् ख रादु; पौच्यते इमः ॥ 
प्रज्वशेदपसु माखं वा तथाद्वखापि किष्ठन । 
पाखादतोरणदारं एृपवेश्छ सुरालयम् ॥ 
शतानि यच दह्यन्ते त्न राजभयं भवेत् । 
विदुला बा प्रदद्यन्ते तत्रापि दृपतेभेयम् ॥ 
धूमश्चानधिजो यत्र तत्र विदान्मङ्गयम् । 

विनां विस्यलिङ्गाश्च दश्यन्त यज कुजव्वित् ॥ 
चिराजोपोषिवच्ाच्र पुरोधाः एखमाह्ितः। 
शमिद्धि; सौरदयाणां सपेसतु एतेन च ॥ 

दथात् इवच तथा दिजेण्यो 
-माख्व वख्छायि तथा सुवच्च। 

रवं छते पापसपरेति नाथं 
यद्णिेशव्यभवं दिखे | 1” 

इषि वज्रवाङुलश्चान्तिर सिवैल नाम २०५ 
चऋअध्यायः + ॐ \ सुस्खाखयो यथा,--~ 

<मा ङपव्यो दचिणाय्िस्लदयवाइवनोयकः । 
खुते>पयच्छयो सख्या; रषाच्ोपवदच्छयः ॥* 

इति वद्धिपुराथै मगमेद्नामाध्यायः॥#॥ 

बद्भिविप्रमध्यगमग निषेधो वचा, 

श्वौ विप्रौ वद्विविप्रौ च दम्यो रथिग्ययोः । 
लाये च ज गन्तं बद्धता पदे पदे ॥” 

इति कमलो चनः ५ #॥ 
च्यपिश्व। 

<जाभिनाद्चथयोरन्तरा अपेयात् नास्मोने 
शयने गुङ्ध्िष्ययोरगुश्जया तु ्यपेग्रात्। 
इवि वि्यादिव्वष्टतवच्वनम् ।# + अथय वद्धि 

स्तम्भनम् । 

^ माजुषद्य दसं यद्ध जलौकां तच्च पेषयेत् । 
अस्तौ तु रेपयेत्तेन अभ्िस्तम्भगसु त्मम् ॥ 
आाद्यलौरखमादाय खरग निधाय तम्। 
अखा!गारे शिपेत्तेन अमिस्तम्मनसुत्तमम् ॥ 
बायसौ उदर यद्य मख्ध्कवखया खद । 
गुडिकां कारयेन्तेन ततोऽयं प्रचिपेद्शौ ॥ 
खवमेतत्मयोजेख असिस्तम्भनसुत्तमम् । 
सख्छोतकवचादुक्तं मरौचं नामरं तथा । 
चनित्वा च इमं सदो जिया ज्वशनं 

शित् ॥ 

३१९ 
षङ्किपु 

गोरोचना शङ्करां चशे ल्वा तं समम् । 
दिथस्तम्भख पौत्वा स्याग्मन्त्ेयानेन प्रे तथा ॥* 
ॐ अस्िस्तम्भनं कुरु । इति गार १८६ 
अध्याय; ॥ ( रे्विशेषः । यथा, महाभारते । 
१२. । २२७ | ५०। 

“वाग; कातरो वद्धिविश्वदंदो५थ ते ऋति; 1 
भिचविन्दागभेजातः 

लव्यस्य पुत्चविश्रोष; । यथा, 
भागवते । १० । ६९ ।१६। 

«महांश: पावनो वह्भिमिं चविन्दाल्मजाः 
च्तुधिः ॥* 

तुखस॒पएत्रः। यथा, हरिवंशे । ३९ । ११७ । 

^ तुजसोस्तु सुतो वद्धिर्गोभागुस्स्य 
चात्मजः ॥” 

कुकरपुचचः; । यथा, भागवते । ६ । २8 ।९६। 
“ज्ुकरस्य सुतो वद्किविंलोमा तनयस्ततः ॥*) 

बह्धिकरौ, च्छो, ( वद्धिं देस्थवद्धिं करोतौति। 
श+टः। डौप् । ) घाच्नौश्वरौ। इति शब्द 
चन्द्रिका । घा फुल इति भाषा । 

बद्धिकाष्ट, जौ, ( इद्धिवत दाहकं काष्टम्।) 
दाषागुरः । एति राजनिचेटः ॥ 

वद्धिगन्धः, पु, ( वद्धिना बद्िसंयोगेन दडइनेन 
गन्धो यस्य । ) यचधूपः। इति शब्द चन्द्रिका ॥ 

बद्िगमैः, पै, ( वद्धिरममं यस्य । ) वंश; \ इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

वद्धिगर्भा, च्वौ, ( वद्धिरमििगसं यस्याः। ) शमौ- 
इत्च; । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

बद्धिचक्रा, स्त्रो, ('वद्धेरिव चक्र यावततैवत् चिदं 
यच्च ।) कलिकारौटचः। 

इति भावप्रकाशः ॥ 

वद्विञ्याला, श्छ, ( वद्धेल्वांलेव दादकत्वात् । ) 
धातकौ इच; । इति राजजनिचेयटः ॥ ( तथास्य 
पायो वथा.- 
“धातकी घातुपुष्यौ च ताख्पुष्यौ च कुञ्जरा । 
सभिचा बहुपष्यौ च वद्धिज्वालाच सा 

स्ता ५ 
इति भावप्रकाश पूनेखरछ पथमे भागे \ ) 

वद्धिदमनौ, खौ, ( दमयति शमयतौति। दम + 

णिच्+ख्छः। डप् । बद्धेदेमनौ। चअषिदादइ- 
लेशप्रशमनकारिलादस्यास्तथालम् 

। ) अखि 
दमनोच्ुपः । इति राजनिषेणट; ॥ 

ब्ह्िदौप्रकः, पु, ( वद्धिं दौपयतोति । दौप+खिच् 
+ खल् ।* वद्धेदोपक दति वा। ) कुम्भम्। 
ति शब्दरन्रावलौ+ (गुणादिविद्चेषोग्ख 
कुसम्भशन्द जेयः ॥ ) 

बह्धिरौपिका, चौ, ( वद्धेजैठरानलस्य दौधिका 
उन्तणिका ।) अजमोदा । इति रालनिषंयटः ॥ 

बद्धिनामा [न्], प, ( वद्धर्नाम नाम यस्य ।) 
चिचक; । भल्लातकः । इति रबमाला ॥ 

बद्धिनो, शौ, (वद्धं तहत्कान्तिं नयतौति । नौ + 
डः । गौरादिलात् डौप् । ) जटामांसौ । इति 
रुत्रमाला ॥ 

वद्धिपएष्यौ, च्छ, ( वद्िरिव दाहकं र्तव्यं वा 
एुष्यमस्य्ाः । डौप् । ) धातकौ । इति राजः 
निषेय्ड; ॥ 

वद्किशि 

रननावलौ॥ 

बद्विबोनं, जौ, ( वद्रर्वंजम् । ) रंबौलम् | इति 
तन्त्रम् ॥ ( बद्धिदायकं बौजमस्य।) निष्ब्- 

कम् । इति राजनिषेग्टः॥ (वद्धेवौनं बौशम् ।) 
स्वणम् । इति हेमचन््रः ॥ तस्योत्यत्तियंया,-- 
^र्कद्ा स्देवाश्च स्यु; खगेसंसदि। 
तच्छत्वा च बृ व्यश्च गायन्त्यद्यरसां गणा; ॥ 

विलोक रम्भां स॒श्रोणौं सकामो वद्धिरेव च । 

पपात वौग्ये चच्छाद लवच्नया वाससा तथा ॥ 
उत्तस्थौ खं पञ्ज वस्त्रं तिप] ज्वलत्मभ; ।. 
थेन बह्वंयामास स सुमेरुबेभूव इ ॥ 
हिरग्यरेतसं वद्धं प्रबद्न्ति मनौषिखः। 

इतिति कथितं सव्वे किं भूयः ्नोतुमिच्छधि ६” 
इति ब्रपरेवततं बरोलष्यजखखे दिर ण्योष्यत्ति- 
नाम १३० अध्यायः ॥ 

बद्धिभोग्यं, कौ, ( वद्धेरमेर्भोग्यं भोगां इव्य- 
त्वात् । ) तम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

वद्धिमग्धः, ध, ( वह्धये असुत्पादना्े मथ्यते 
इति । मन्थ + घञ् ।) गणिकारिकाटच्षः। इवि 
जटाधरः ॥ ( अस्य पथयो यथा,- 

«तेजोमन्थो इविम॑न्थो च्योतिष्को पावको$रणिः। 
वद्धिमन्थोपजिमन्धश्च मथनो गणिकारिका ॥* 

इति वरेदकरव्रमालायाम् ॥) 
अभ्िमन्थः। इति राजनिषंटः ॥ 

वद्भिमारकं, ज्ञौ, (वद्धिं मारयति विनाशयतौति । 
न्ड + णिच् +श्ुल् । ) जलम् । इति शब्द् 
चन्द्रिका ॥ 

बद्धिमिचः, पु, ( वद्धिमिंतरं यस्य ।) वायुः) इति 
शब्दचन्द्रिका ॥ 

बद्किरेताः [स्], र, (वद्कौ रेतो यस्य । अखि- 
निचिक्तवौयत्वादेवास्य तथालम् ।) धिव;। 
इति इलायुधः ॥ 

वद्विलोहकं, कौ, ( वद्धिदेवताकं लोहकम् । ) 
कास्यम् । इति राजनिषंण्टः ॥ 

वद्धिवे, जौ, (वद्धेरिव रक्तो वर्णो यस्य ।) रक्तो- 
त्पलम् । इति शब्दचद्धिका ॥ 

वद्धिवल्लभः, पु, ( वद्धे वल्लभः प्रियः उदौ पकलात्।) 
सव्नेरसः । एति चिकाखशेषः ॥ 

बद्विश्रिखं, कौ, ( वद्भिरिव शिखा यस्य । ) कुल्च- 

म्भम् । इत्यमरः ॥ ( अस्य प्रायो चयथा,- 
“स्यात् कुम्भं वद्धिशिखं बस्छरञ्जकमिदपि ॥* 

इति भावप्रकाशस्य पूञ्खर् प्रथमे भागे ॥)} 
वद्धिशिखरः, पु, ( बद्धिरिव शिखरं यद ।) 

खोचमस्तकः । इति शब्दरन्रावलो ॥ 

वह्धिश्खा, स्तौ, ( वद्भिरिव शिखा यस्याः) 
फलिनौ । इति धरिः ॥ कलिकारौ । घातकौ । 

इति राजनिषेष्टः ॥ ( लाङ्गलिकौ । लाङ्गलिया 
विष इति शाता । तत्प्थायो वथा,- 

^गौरौ लाङ्गलिकौ दौरा इलिनो मभवातिनौ । ` 
ऋअषिजिषपष्यापिसखौ वद्धशिखा चसा | 
इति भावप्रकाश पूम्भखद्ू प्रथमे भागे \) 

वद्धिधुः, स्व, ( वद्धं बुः ।) खाहा । एति शब्द- ` | 



वांश 
दह्भिसं जकः, प, ( बद्धः संज्ञा संज्ञा यस्य । ततः 

कन् । ) चिच्नकः । इत्यमरः ॥ 

वद्िखखः, पु, (वद्रनेठरामः सखा। टच समासे ।) 
जौरकः। इति राजनिधंण्टः; ॥ ( वद्धः सखा ।) 
वायुः इति वद्धिमिचश्रब्ददशंनात् ॥ 

ब्य, ज्ञौ, ( वषतोति। व+ “अन्नद्य ।” 
उणा० ४।९११। इति यक् प्र्ययेन साधु; |) 
वादनम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ( बष्न्त्यनेनेति । 

वह + “वह्यं करणम् ।३।१९।१०२.। इति 
यत्।) शकटम् । सृद्यणादिकोषः॥ ( वधा, 

अथव्वेदे। ४।२०।३। 
“सा भूमिमा रूरोह्िष वद्यं भ्रान्ता वध्- 

रिव ॥*) 
बह्मा, श्छ, स॒निपनौ । इणादिकोषः » 
वा, क सुखाभ्रिगतिसैवासु । इति कविकल्पदुम: ॥ 

{ चुरा०-पर०-सखाप्रौ अक°-अन्य् सक०- 
सेट्! ) क, दापयति । इति दुर्गादाखः॥ 

वा, ल गमनद्िखयोः। इति कविकल्पदुम; ॥ 
( अद7०-पर०-सक०-सैट् । ) चओदादिरप्यव- 

मिलेकगे। गमनमिह वायुकचचैकमेव । ल, वाति 
वायु; । श्हिखनं छचनमिति चतुभज; । इति 

दुर्गादासः ॥ 

बा, य, (वा+किप् ।) विकस्प;। (यथा, मुः । 

२। ११२॥ 
` ^म्नार्यौ यच न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा, 
तत्र विद्या न वक्ता शुभं बौजमिवोषरे ॥*) 

उपमा । ( इवायं । यथा, रषु; । १६.। ५१। 
भ्योम पञ्चिमकलास्थितेन्दरवा 
पङ्शेषमिव चम्भपखलम् ॥*) 

वितकंः । ( यथा, महाभारते । १।९५७।२३। 
“किंते हदिड्ग्ब रतीरवा सुखसुत; प्रबोधितेः। 
मामाखादय दुनबहवं तरला लं नराशन ! ॥*) 

` पादपूरणम् | ( वथा, रामाये । १।२५।६। 

देवासुरगणान् वापि सगन्धर्व्वोरगान् सुवि। 
यैरमित्रान् प्रषद्याजौ वश्रौज्ञव्य जयिष्यसि ॥*) 
खसुच्चयः। इति मेदिनी । वे, ७४ ॥ रवाः । 
इति विश्वः; ॥ ( यथा, किरातै।३।१६९। 

श्रुता न यवं कित तस्य राज्ञः 

सयोधनं वा न गुणेरतौताः ॥” ) 
दंशः, चि, वंश सम्बन्धौ । वंश्स्यायमिव्यथं का(अय) 

प्रत्ययेन निष्यत्रः॥ 

वांश्रिकः, पु, ( वंप्रौवादनं श्िल्यमश्येति । वेश + 
ठक । ) वंशौवादकः। इति जटाधरः ।(भार- 
भूतान् वंश्रान् इरति वदति अावहइति बा 

«“तद्वरति वड्यावदति भाराहृ गादिभ्कः ।* 

५।१।५०। इति ठक् । भारभूतवंद्दारके 
तदाषके च चि.) 

श्रौ, स्तौ, ( वंदे भवा~+वंश+अण् । डौष् |) 

वैश्रोचना। इति राजनिषंण्टः \ ( तत्प्रायो 
यथा, 
^तुगराचौरौ शुमा वाग्नौ व॑श्रला व्रकोचना॥५ 

दति वेयकरनमाला ॥ 
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३१७. 
वाकुची 

न्स्यादंशरोचना वांप्मी तुगाच्तौरौ तुगा शुभा। 
लक्च्चौरौ वंश्रला सुभा वंश्रचीरौ च वेणवी” 

- इति भावप्रकाशस्य पूब्बखख प्रथमे भागे ॥) 
वाः [र्], ज्ञौ, (वाते षानेनेति। इ+णिच्+ 

किप् । यद्वा, “टन वरणे। खाधिकोणण 
छान्दसः । तदन्तात् छ्िप्। अणि लोपः. इल्- 
ख्ादिलोपः । रेफस्य विसजेनौयः; ।” इति 
निघण्टौ देवराजयल्वा । १।१२। ८।) 
जलम् । इचमर; ॥ (यथा, भागवते ।३।१३।१६। 
श््टनतोमे ्ितिर्वाभिः ल्ञायमाना रसा- 

द्गता ॥*) 

वाःकिटिः, प, वारो जलस्य किटिः ग्ूकरः। 
शिशुमारः; । इति केचित् ॥ 

 |वाःखद्नं, ङ्गौ, ( वारो जलस्य सदनम् । ) जला- 
धारः; इति चिकाखशरषः ॥ 

वाक् [च् ]. स्तौ, (उश्यतेएसौ अनया वैति । वच् 
^“ किप् वधिप्रच्छौति। उशणा० २।५७। 
इति क्षिप् दौर्घोभसम्युसारणश् । ) वाक्यम् । 
( बथा, मबु; । २। १५६. । 

अद्िखयेव भूतानां काय्य ख्योगरनुश्रासनम्। 
वाक् चेव मधुरा इच्छा प्रयोण्या घन्भ- 

मिच्छता ॥*) 

सरख्तौ । इत्यमरः॥ (यथा, कथासरित्- 
सागरे।१५।३। 

«प्रणम्य वाचं निःग्ेषपदार्थोदोतदौपिकाम् । 
इृत्क थायाः खारस्य सग्रहं रचयाभ्यहम् ॥*) 

वाकं, चि, ( वकस्येदमिति। वक + “तस्येदम् । ” 
४।३।९२.० । दव्यण ।) वकसम्बन्धि। वक- 
स्येदं इथं व्प्र्येन निष्यन्नम् ॥ (क्तौ, वकस्य 
सम्धइ; । “तस्य समह; ।” ४8 । २. । ३७) 

द्यय् । वकसण्डद; ॥ उ्ते7खौ अनेनेति 
वा। वच् + चम् । वाक्यम् । यथा, उत्तरराम- 
चरिते।१।१। 
ददं कविभ्यः पूरववभ्यो नमो वाकं प्रशाखद्धे ॥” 
वैदभागविशरेषः। वथा, महाभारते । १२॥। 

४७।२५। 
भयं वाकेप्वनुवाकेषठु निष्ठत्द्धपनिषतृसु च्च । 

पन्ति स्यकमायं सद्यं खेषु सामसु ॥ 
पै, वकस्यावयबो विकारो वा । प्रायिलादन् । 
वकावयवविश्नेषः ॥ ) 

वाकुचौ, चौ, (वातौति वा वायुस्तं कुचति सङ्ो- 

चयति पूतिगन्ित्वात् । कुच + कः । गौरादि- 
त्वात् डौष् |) उत्तविग्रेषः। हाकुच इति 

भाषा ॥ तत्पायः । सोमराजौ २ सोमवल्लौ ३ 

सवक्षिका ४ सिता ५ खितावरौ € चन्रलेखा 9 
चन्द्री < सुप्रभा ६ कुन्तो १० काम्बोज ११ 
पूतिगन्धा १२ वल्गुला २३ चन्रराजौ १४ 
कालमेषौ १५ त्वग्जदोषापद्धा९६ कान्तिदा 

१७ अवलगुला १८ चन्प्रभा १६। अस्या 
गुणाः। कट्त्वम् | तिक्तत्म् । उव्ात्वम्। 

छभिकुषटकपत्वगदोषविषकखखव्लंनाश्रिवस्च। 

इति राजनिषंटः; ॥ तत्पथायगुणा; 

वाक्पतिः 

“अवलगुजो वाङ्चौ स्यात् सोमराजौ सुप- 

किका। 

शशिलेखा छष्णफला सोमा पूतिफलौति च ॥ 
सोमवक्लौ कालमेषी कुप्त च प्रकौक्िता। 

वाङ्चौ मधुरा तिक्ता कटुपाका रसाय॒नौ ॥ 

विष्म्भद्टद्धिमा रुच्या सरा द्ष्रास पित्तनुत् । 
रूत्ताददा खासकुष्टमेदल्वरलमिप्रणत् ॥ 

तत॒फलं पित्तलं कुटकफानिलरं कट् । 
केश्यं वच्यं छमिश्वाखकासश्रोयामपाखद्त् \” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

वाङकुलं, ज्ञौ, ( वकुलस्येदमिषि { वकुल + “तस्य - 
षम् ।*४।३।१२० | इद्यण ।) वङ्ुलपलम् । 
अस्य गुणाः । 
भ्वाङ्घलं मधुरं याष्डि दन्तसोकरं परम् ॥» 

इति रा्वक्लभ; 

बाक्तौरः, पु, ( बाचि कौतुकवाक्ये कौर; मुक भ्व 
प्रियत्वात् । ) वालकः । इति शन्दरन्नावरपि » 

वाकद्लं, ज्ञौ, ( वाचा कलम् । ) वाक्ययालः! 
यथा । वचवनविघातोयेवकक्णोप्रपत्ता कलम्! 
तोच्चविधम् । वाक्छलम् । सामान्धच्छलम् । 

उपचारच्छलद्च । अविशरेषाभिदितेभ्यं वक्रभि- 
प्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्ङ्लम् ॥१॥ सम्भ- 
वतोपयेस्यातिखामान्धयोगात्  असम्भूताये- 
कल्पना खामान्धच्छलम् ॥२॥ धम्भविकश्प- 

निदे अ्थ॑सद्धावनिषेध उपच्चारच्छलम् ॥३॥ 
इति गोतमखचम् ॥ शक्ये काधेश्रान्दबोघतात्य- 
कशब्दस्य श्क्ा. अर्थान्तरतात्पथ्चकत्वकरूप- 
नया दूषणाभिधानं वाकक्ललच्चणम् । यथा। 

नेपालादागतोग्यं नवकम्नलवक्वात् । शरलयुक्त 
कुतोस्य नवसंख्यकाः कम्बलाः ॥१॥ सामान्ध- 

विग्िशटसम्भवदथाभिप्रायेण उक्तस्य सामान्ध- 

 योगादसम्भवदधेकख्पनया दूषयाभिधानं 
सामान्यच्छलम् । यथा । ब्राह्यणोभ्यं विदा- 

श्रणसम्यन्न इदयक्तं ब्राह्यणतयेन विदाचरय- 
समभ्यदं साधयति इति कलच्ययिला परो वदति 

तो ब्राक्चणसेन विद्यात्तरणसम्यत् ब्राद्ये यभि- 

चारात् ।॥२॥ शक्तिलच्तणयोरेकतरठत्ता-यः 

प्रतिषेधः ख उपचचार च्छलम् । यथा। माः 

क्रोशन्ति इद्यत्र मच्श्या खव क्रोशन्तिनतु 

म्वा; । रवं अद्वं निव्य इति श्त्या प्रयुक्तं 

अस॒कादुत्यननसलं कथं भिवय इति प्रतिधधोग्प्येप- 
च्वारच्छतम् ! द३॥ इति तद्ौका ॥ अपि ष । 

^सर्मष्वधे विवादेषु वाक्द्ले नावसौदति । 

पशुख््ौभूम्यणादाने श्रास्योभ्पयर्थात्र हौयते ५” 
इति अबदहारतत्वम् ॥ 

वाकपरतिः, पु, ( बाचां पतिः। ) इदष्पतिः ॥ इति 

श्रब्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, दत्ख दितावाम् । 

८।१५१ 

“उद गारोग्यसभि चेमकरो वाक्परतिखरन् 
भागान् ॥*) 

बाकपतिः, लि, ( चाश्वा परतिरिष पटुल्वात्। ) 

उदामवन्दभः । एति रायसङृटः;॥ अगवदो- 



वाक्पाङ् 

टमादिपटुवष्वनः। इति भरतः॥ खवा 

बाक्धरचकः | इति सारसुन्दरौ + पटवचनः 

इति पदाधंकौसदौ॥ यक्तवागजमः। इति 
गोलकः ॥ तत्प्रयायः। वागौश्ः२। इवय 

मरः ॥ अनवदोद्यमवचाः ३। इति जटाधरः। 

“वाग्मौ वाम्मिर्वावदूको वाचो दुक्तिषटुथा। 
वागौश्ो वाक्पतिखेति षडेते स॒ष्ुवक्तरि ॥* 

इति शरब्दरनावलौ ॥ 
( यथा, इरिरव्॑रो । २१५ । ३४ । 

“सम्भवं सम्येलोकस्य विदधाति स वाकपति;।*) 
वाकपार्ष्यं, कौ, (वाचा छतं पाडष्यम्।) 

आप्रियवाक्योश्वारखम् । तत्त सप्रधाद्यसनान्त- 
गेतखखगविद्चेषः। यया,- 
“्टगयाच्ाः स्वियः पानं वाक्पारष्याथेदूषये । 
द्खपारष्यमिदेतज् सेयं यखनसप्रकम् ॥* 

इति हेमचन्ध; ५४4 

तक्षच्षणं नारदेनोक्तम् । 
“^देश्रजातिकुलादौनामाक्रोशन्यङ्गसं युतम् । 
यहच; प्रतिङ्रूलाथे वाकपारुष्यं तदुच्यते |» 
दे्रादोनां अक्रोशन्यङ्गसंयुतम् । उचेर्भाषय- 
माक्रोशः न्धङ्गमवदां तदुभययुक्तं यत्प्रतिङ्लाधे 
उशेगलननाथं वाक्यं तदट्वाकपारष्यं कथ्यते ॥ 
तस्य च दतार तम्यां गिष्ुरादिभेदेग चै विध्य- 
मभिधाय तक्ञचणं तेनैवोक्तम् । 
^ निष्ुराज्ञौलतोद्त्वात्तदपि चिदिधं सटतम् । 
गौरवाडुक्तमाचस्य दोऽपि स्यात् करमादू्- 

गुरूः ॥ 
खां निष्ुरं सेवमश्चीलं ग्धङ्गसं युतम् । 
पतयीयेरपाकोरे स्तोमा इन्धनो षयः ॥*इति॥ 
तत्र जिद्ुराक्रौरे खवणेविषये दखमाइ। 
“सन्धाखत्यान्धयास्तोचर्धनाङ्गन्द्रिवरोगिणाम्। 

्ेपङ्रोति चेदणटयः पथागद्धंजयोदश्च ॥ 
काणष्चाप्यषवा खञ्चमन्ध वापि तथाबिधम्। 

लथ्येनापि ब्रुवन् दाप्यो दं कार्षापणावरम् ॥* 

इति यश्सनुवचनं तदतिदुवृ ्वसेविषयम् । यदा 
ुगः पुत्रादयो माजादौनत् रणन्तं तदा प्रतं 

दकनोया इति तेनैवोक्तम् । 
^ मातरं पितरं जायां भातरं सद्धदं युखम् । 

्याचारयनृ चतं दाप्यः पन्थायष्ठाददट्गुरो;+” 
इतिश्ठ॥ 

तच्च सापराधेष्ठ माच्ादिषठ गुरुषु निरप- 
राधायाख् जायायां द्रष्य्मम् + #॥ यद्चौला- 
चेपे दशमा । 

“्भिंभन्तास्ि भिव मातरं वा तथैति द) 
शपन् सन्द्पयेद्राजा प्रखविंश्रलिकं दमम् ॥ 

प्रणयनं कार्थ वये ाययुत्तराधरै, । 
प्रातिलोम्या पवादेष दिगुखचिगुणा दमाः ॥ 
ब्ानामानुलोभ्येन तादा दं दानितः ॥#॥ 
मनुः 

प्रत ब्राकषणमाक्रश्य चच्चिष्ठे दशमदति। 

बश्ठोभष्वद््तं इ वा गूद्सतु वधमर्हति ।॥ 
पष्दाभदूमाश्चशो दक; चन्तियस्याभि शसने । 

श्छ 
वाक्य" 

देभये स्यादहं पाश चरे इादश्रको दमः ॥ 
बाङ्योवानेचसक्यिविनाे वाचिके दमः। 
शदस्तददिकः पादो गासाकणेकरादिषु\ 
अशक्तस्तु वदन्नव दणखनोयः पणान् दध्र । 
तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्य; च्ेमाय तस्यतु ॥ 

पतनौयलछते रोपे दण्डो मध्यमसाइसः । 
उपपातकयुक्तं तु दाप्यः प्रयमसाहसः। 
जेविद्यदपदेवागां सप उत्तमाः । 
मध्यमो लातिपूगानां प्रथमो ामदेश्योः ॥* 

इति मितातच्चरा ।+*॥ 

वाक्पारुष्ये अभियोगमनिस्तौय प्र्भियोणने 
प्रतिप्रसवो यथा,- 
^ कुगात् प्र्यभियोगख्च कलद्धे साहसेषु च ।* 
वाक्पार्ष्ये शश्लादिप्रहारेवु च यथा पून 
महमप्यनेनाक्रुष्टः श्छ इतः इव्यप्राधा- 
भावाय प्र्वभियोगं कुब्यात् । इति यवडार- 
त्वम् ॥ 

वाक्वं, जौ, ( उच्यते इति । वच् + ण्यत् । “चजोः 
कु धिख्यतोः।* ॐ ।३।५२। इति कुतम् । 

शन्दखंन्ञात्वात् “वचोःशब्दसंन्ायाम् ।* 9 । 
३।६७। इति निषेधोन।) पद्ससुदायः। 

इति ब्याकरणम् ॥ तिङन्तचयः । सुउन्तचयः । 

कारकान्विता क्रिया। इद्यमरः। इ श्रुति- 

लोक्योख्छिविधं निरुक्तं वाक्यसुक्तम् । तिद 

सबन्तयोखयः ससुदायः कारकान्विता क्रिया 

च्व वाक्यम् । तिङ्शन्देन तिवादीनि षाग्रौति- 
शतखंस्छकानि वचनानि उच्यन्ते। रवं सुष्- 
न्दम स्यादौन्धकषिश्रतिर्यन्ते इन्द्रात् परं 
यः भयते लभतेठसौ प्रदेकं अभिखमन्धमिदयन्त- 
छन्द उभयोरपि सम्बध्यते । अज्र तिरन्तसमहो 
यथा। पचति भवति पाको भवतति इव्यथः; । 
खत क्छान्दसमेव । सबनम्तसम्हो यथा। प्ररति- 

सिष्ठमिदं शि महाल्मनाम् । धात्वर्थ; क्रिया 
कारवो; कत््[दिभिरन्विता ख्न्वार्था कारका- 

न्विता अन्वितल्वच्च क्रियाकारकाणं अआकाङ्का- 

योग्यताखन्निधिवशात् ज्ञेयम् । तिडपुवन्त चथा- 

लके५पि सम्बह्वाथंता बोध्या असम्बह्ाधंस्याप्रयो- 
यात् अतर्द परस्यराभिखम्बन्ध; पदसमहो 
काक्वमिति ठहाः। कारकान्विता क्रिया यथा। 
देवदत्तो यामं गच्छति। इति लङ्कायां 

भरतः ॥#॥ वाक्धखरूपमाष् । 

^ वाक्यं स्यात् योग्यताकाङ्घासत्तिखक्तः पदो- 

, चयः । 
बाक्योचयो मडवाक्मित्यं वाक्यं हिधा 

मतम् ॥* 
उक्त्ख। 

“सखाथेबोधवमाप्रानामङ्गाङ्गिलव्थपेचचयः । 

वाक्यायामेकवाक्यलं पुवः रंभूय जायति ४» 
ति॥ 

अत्र वाक्यं यथा; शूज्यं वाषरुदमिद्यादि। 
महावाक्यं यथा । रामाययमदहाभारतरषु- 

वेश्ादि; ¦ इति षाहिव्यद्पेये २ पटिच्छेदः॥१। 

वागीशः 
चप्रियवाक्यभाषण्निषेधो यया,- 

“भ स्यात् सम्भूतानि नाढृतथ् वदेत् कचित् 

माहित नाप्रियं वाकं न स्तेगः ख्यात् कदा- 
वन 19 

पाषद्छादिभिर्भाषशमिषेधो यधा,- 
^पाषण्डिनो विकम्भस्यान् वामा्वाराष्लयेव च । 
पश्चराज्रान् पाशपतान् वारमाचेकापि नाशै 

चेत् ॥” 

दसि कौर्मं उपविभागे १६ अध्याधः ॥*॥ 
शुभाग्रभवाक्वानि वया.- 

“वेव राज्येन महता ग परे वायेष्छ राथ्िभिः। 
प्राप्यत च्ानकथनं परलोकसुभ {धितम् । 
खर्गापवगेखिहाचेभाषितं यत् सुश्रोभभम् । 
वाक्यं स॒निवरै; प्ान्तेस्तट् विश्यं सभा{षतम् । 
रागरषाटृतक्रोधकामदष्ादुसा{रि यत् । 
वाक्य निरयद्ेतुलात् तदभाषितसतच्यते ५ 
संस्कतेनापि किंदैनच्ट्दुना ललितैनवा। 

च्यविद्या रागवाक्यन संखारक्श्यद्धेतुमा ॥ 
यत् श्रुत्वा जायते पुण्यं रागादौनाख संचयः । 

` निरूहमपि तहृ1क्व' विज्ञेयमतिश्रोभनम् ॥* 

इति वद्िपुराओ वेष्यवधम्मं शुद्ि्रतनामा- 
ष्यायः॥ ( अन्न वाक्यदोषो वया,- 

“वाक्ये षो नाम यथा खक त्रधं न्युगमधि- 
कमगथकमपाथकं विरुढद्ति। तत्र ₹हेतूदा- 
इरणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापिन्यनं न्धनं 
भवति यदा बहृपदिष्डेतुकमेकेन साध्यतदेतुना 

चन्धूनं रतानि न्तरे प्रतोःप्ययेः ॥ प्रय- 
श्यत ।” इति चरके विमानस्यानेएर्मेएध्याये \) 

वाच्च, इ काङ्कं। इवि कव्किश्पदहुमः॥ ( भ्वा०- 
पर०-खक०-तेट् । ) इ, वाक्घवि । नमध्यपाठे- 
मेवेर्खिद्धौ ददगुबन्धो वेदेषश्चारणमेदाथे;। 
इति तङ्टौकायां दुर्गादाखः 

वागरः, पु, ( वाचा दय्भिं गच्छतौति। + 
अन्व ।) वारकः । श्रायः । निखेय: । दाङ्वः। 

;। सषुचुः। पण्डितः प्ररिद्यक्तभवयः। 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

वागारः, चि, ( वाचि आशावाक्ये आरः ककंट 
इद मम्मच्छेदकलत्वात् । ) ष्याश्ाहन्ता। यथा, 
*+ाश्च बलवत द्वा यो इन्ति पिन्रुनो जनः। 
ख चोदासोपि वागाख्हंणो दादुस्तु दातरि ५” 

स्ति शब्दमाला + 
वागाशनिः, धु, बुद्धः । इति शब्दरत्रावलौ 8 
वागोश्ः, दुः(वाचा देयः) रस्यति; । इति श््द- 

रत्रावलोौ ॥ (खया, तसं तायाम् ।९.०।९० 
“अयं विशचेदोरभिष्ितो इता 

कुजज्जवामोश्र{खिताखितानाम् \* 
व्रह्मा! यचा, कुमारे।२।६। 

न्व्मौथं वाग् भिर्याभिः प्रयिपद्योपतस्धिरे") 
दामः, जि, ( दाच्रामोश्रः।) वाक्पतिः + 

सष्ुवक्ता इति शाढत् । इएव्यमरः॥ 

महाभारते) १०। 9 ।8६९। 

^ निबयागन्द्प्रचद्िवा वामौ बौतमद्वरा; ६५) 

"( क्वा, 



बागदु्टः 
बागौध्ा, च्छो, (वाचामोग्रा। ) सरखतौ । यथा, 

“वामौ यस्य वदने लब्यौयेस्य च वचसि । 
अस्यास्ते दये संवित् तं बृसंहमदह भखे ॥* 

इति ग्रीमद्धागवतटौकायां भ्रीधरखवामो। 

दागोच्छरः, पु, (वाचामौखर एव ।) मञ्जघोषः 
सूति चन्रिकाखडशरषः॥ (जनविश्रषः। दति च 
चिकाखश्रेषः। १। १। २द॥ टष्स्तिः 

जक्ला। इति दयत्पत्तिलब्धोेः ॥) बाचा- 
मोश्वरे, चि। वथा, गारुड १६६ अध्याये । 
“सद्रामलकच्श वे मधुतलखमन्वितम् । 

जग्धा मासं युवास्याच्च नरो वोगौशरो 
भवेत् ॥” 

कागौश्वरो, स्तौ, ( वाच्वामौश्रौ ।) सरदखतौ। 
इति चिकाखग्रोषः॥ (यया, तन्रसारे | “वागौ- 
श्रीं ऋतुखाताम् ४”) 

वागुनौ, सौ, सोभराजो । इत्यमर; । २।४।६ ॥ 
(यथा, वैदकचक्रपाण्सिंयडे कुङाधिकारे। 
“चन्भेलेवो कदुष्येन वारिणा वागुनौं पिवेत् । 
चौरभोजौ चिसप्राहात् कुरोगादिर्चखत ॥*) 

वागुणः, पु, कमरङ्ग;। इति शब्दमाला ॥ 
वागुरा, स्रौ, ( वातोति। वा गतिबन्धगयोः+ 

“मद्गुरादयच्च।* उणा० १।४२ । इति उरच्- 
प्रद्ययेन गुगागनेन च साघु; । ) चटगवन्धनाये- 
जालविशेषः । दत्मरः । २।१०।२६ ॥ ( वथाः; 

कथासरिल्छागरे। २१।१६। 
“वानः ऋश्चा वने तसिं स्तस्य बमस वागुराः ५") 

बागुरिकः, पु, (बाद्युरया चरतौति। वागुरा+ 
वरति ।४।४।८। इति ठक् 1 ) याधः। 
बागुरया ्टगादौन् बध्राति;य;। इव्यमरः। 

२।१५। ४॥ (बया, रबुः;ः।६।५३। 

«गख्वागुरिकः प्रथमास्डितं 
शअपगरतानलदस्यु विषैश्र खः ॥* ) 

वाग्गुदः, पु, ( वाचा गोदते क्रौड़तौवेति। गुद 
क्रोड्ायाम् +कः) पचिविद्रेषः। इति 

चिकाणश्रष; ॥ रखवदट्योनिकारयं यथा, 

«कौषेयं तित्तिरिद्धता चौमं हतातु दर्दैरः 
कार्पाखतान्तवं क्रौष्ठो गोधा गां वाग्गुदो 

गुडम् ॥ 
इति मानवै १२ अध्यावः॥ 

वागगुलिः, प, ( वाचा गुडति रचतौति । गुड़ + 
^दूगुपक्चात् कित् ।* उणा० ४।९१८। इति 
इन् । खच कित् । ) ताब्बूलौ । राद्धं ताब्बूल- 

दाता! इति शन्द्माला॥ 

चागगुलिकः, पु, ( वागगुलि+ खाय कन् । ) 
ताम्बूलद्ः । इति चिकाणडगरेषः॥ 

बागदरिद्रः; नि; (वाचि दरिद्र दव ।) मित- 

आषौ। तत्प्रायः) बाग्ब;२। इति शन्द- 
माला ४ 

वाग्दलं, क, ( वाचां दलमिव। ) ोषाघरौ। 
इति चिकाशरेषः॥ 

वाग्दुष्टः, प, (वाचा बाक्यमाजेख दुष्टः) 
जराद्य;। इति जडाधर्;॥ 

९१८ 

वाङ्कः 

वागदुः, जि. ( वाचा शुद्धमपि वस्तुनि अशु्- 
रू्पवदुगक्येन दष्टः।) वाचा दोषयुक्तः, 
अथा,-- 

“वाग् भावदुष्टाञ्च तथ दरेश्वोपहतासया। 
वाखखा चावधूतानि वच्ेपानि आहकमेखि ॥ 

इति आदतश्वम् ॥ # ॥ 

तदन्नभक्षणप्रायश्चि्तम् । तत्र शडः। 

“वाग्दुष्टं भावदुश्ख भाजने भावदूषिते। 

सक्रात्रं ब्राह्मः पञ्चात् चिराचनतु व्रतौ भवेत् ॥* 
रखुतदभ्यासे व्रतौ यावकेन तच्र इद्शपणा 
देया; । इति प्रायश्चित्तविवैकः॥ 

वागदेवता, ख्छौ, ( वाचां दैवता।) खरखतौ। 

यथा.-- 

“^पष्चाशक्लिपिभिविभक्तसुखदोःपन्मध्यव्ः- 
खलं 

भाखन्मौलिनिवद्वनरग्रकलामापौनतुन्ग- 
स्तनम् । 

सद्रामच्चगुखं सधाद्यकलसं विद्या चला 
ब्बज- 

विशाखं विश्रदप्रभां चियनां वामदेवता- 
माश्रये ॥* 

इति तन्नखारः; ॥ 

वागदेवौ, ष्छौ, ( वाचां टेवौ। ) खरखतौ। इति 
चिकाखरेषः॥ (यथा, राजतरङ्किखयाम् । 

५ । १६३२। 

“हिजस्तयोनांयकास्यो गौ रौश्सरषद्मनोः । 
च्वातुविंद्यः छतस्तेन वाग देवौ कुलमण्दि- 

दम् ५) 

वाग्मो, [न्] चि, ( प्रशस्ता बागस्यस्येति। 
«वाचो म्मिनि;।* ५ । २। १२४। इति 

ग्मिनिः। ) वक्ता। इ्व्मरः॥ (यया, काम- 

न्द्कौयनौतिसारे। ४।१५। 

«वाग्मी प्रगक्भः ख्छतिमावुदमो बलवान् 
बश्नौ ॥* ) 

पटः । दति मेदिनौ। ने, १३० ॥ 

वाग्नौ, [न्] पृ, (प्रशस्ता वागख्यस्येति । वाच् + 
म्मिनिः।) सराचाः;। इति मेदिनो । ने,९३०॥ 
(पर्वंश्नौयमनस्योः पच्तविर्रेषः । यथा, महा- 

भारते । १। ६४1 91 

“शक्तः संहननो वाग्नौ सौवौ रोतनयास््यः । 
सनस्योरभवन् एत्वा; गरौ; स्वं महारयाः ॥) 

वाम्य, जि, (काचं परिमितवाक्वं याति गच्छ 

तौति! या+कः;।) बाग्दरिदः। इति शब्द 
माला ॥ निदः कल्यः । इत जयः ॥ 

वाग्यतः, चि, (वात्ि बाक्धं वत; संयत;। ) 
वाक्षसंयतः। यथा,-- 
५प्रद्यकं नियतं कालमाल्मनो व्रतमादिशेत् । 
प्रायञ्चित्तसपासौनो वाग्यतच्ज्िसवनं सशरोत् ॥ 
इति प्रायश्छित्ततत्वष्टतशद्धलिखितवचनम् ॥ 

वागयामः, जि, अश्क्रादिना वाचं यच्छति वः 

दति चिद्ठान्कौसदौ ॥ 
वाङ्कः, पु, खद; । इति चिकाखग्रेष; ॥ 

बाड्ुययं 
बाद्युतौ, स्तो, ( स्तुतिरू्पा वागस्त्यस्या इति। 

वाच् + मतुप् । डौप् ।) नदौविश्राषः। यचा,-- 

“िमारसतुङ्गग्रिखरात् प्रोद्ता वाद्मतौ नदो । 
भागौरथ्या; शतगुणं पविन्नं तच्नलं सतम् ॥ 

तत्र खात्वा रेलों कानुपस्पष्य दिवस्पतेः । 

व्यक्क दें नरा यान्ति ममलोकंन संश्रयः॥* 

इति वारादे गोकणमा हाय जलेश्र मा हाल्मा- 
वशननामाध्यायः ॥ 

वाङ्मयं, चि, ( वाक्ख्वरूपम् । वाच + मयट् । ) 
वाक्धाल्मकम् । यथा, 

“स्यरस्तजभगीर्लान्तेरे भिदे भिर चरैः । 
समक्तं वाङ्मयं याप्रं ेलोक्यमिव विष्यना। 
चपि च| 

^पदयं गद्यमिति प्राहजाद्खयं हि विधं बुधाः । 
प्रागुक्तलच्चणं पदां गद खंप्रति गदते ५* 

पद्य" यया,-- 

«पद्य चतुष्णटौ तच ठत्तं लातिरितिदह्िघा। 
इत्तमच्तरसं स्यातं जातिर्माच्ाल्लता भवेत् ॥ 

खममड्ंसमं उत्तं विषमणष्ति तच्चिधा । 
खमं सम चतुखष्यादं भवव्बद्वंखमं एणः 
चऋदिस्ततौयवदटूथस्य पादस्तयो हितौयवत्। 
भिन्नश्चिहूचतुष्यादं विषमं परिकीर्तितम् ॥* 
गद्य' यथा। 

“अपादः पदखन्तानो गद्य" तत्त चिधा मतम् । 

शरूयंकोत्कलिकाप्रायटत्तगन्धिप्रभेदतः 

च्कठोराच्तरं स्वर्पसमासं चकं विदुः 
तद्धि बेदभरीतिषस्थं गदां हइदातरं भवेत् ॥ 

भवद्यतकलिकाप्रायं समासाघ्य दपएक्षरम्। 

इत्ते कदे शसम्बन्धादटूठत्तगन्वि पनः सतम् 4 

इति छन्दोमञ्जरौ ॥#॥ 
वाद्मुयपापानि बया, 

^ पारष्यमटृतद्धेव वेशुन्धश्चापि सन्धः! 
असम्बन्ध प्रलापश्च वाद्यं स्याश्वतु विधम् ॥* 
तथा परुषवश्वनमपवादः वेशुग्यमटृतं टथा- 
लापो निष्ुरवचनं एति वाद्यानि षट् । 
परेषां दैगनातिकुलविदाधिख्परूपष्त्ताश्ार- 

परिच्छदश्ररोरकम्भनोविगां प्रयच्चदोषदश्वनं 
परुषम् ¦ 
^“यच्ाग्धत् क्रोधसन्ताप्नाखसं जननं वषः । 
परुषं तच्च विक्तेयं यच्चान्धच्च तथाविधम् \ 

चन्तुश्रानिति लुप्राचं चाणालं ब्राह्लयेति च। 
प्र्ंसानिन्दनं इषात् परषात्र विशिष्यति $* 
तेषामेव परुषवच्वनानां परोचसदाइरयं 

अपवादः) गुरकृपतिवन्ुभादटटमिचखकाद्ये 

च्यर्योपष्ठाताय दोषोपाख्यानं पेश्न्धम्। 
अतं इि{वधं अखत्यमसंवादखति। 
<देशराषटप्रसङ्गाच परायेपरिकख्पनात् । 
नम्भद्धासप्रतङ्च भाषणं यथेभाषणम् ॥ 
गुद्याङ्ग जःय चानां भाषणं निष्टुरं विहुः। 

यदन्यः वष्टो चो चस्त्ौपुलोमिथुनाशयम् 8 
द्येवं षड्दिकल्यस्य दुदटवाक्यस्य भाषखात् । 

इ चासुच च करमन्े प्रतिपद्दते ॥* 



वाचकः 

पश्रसथा निन्दनं प्रशंसानिन्दनम्। अचर चतु. 

विश्रषड़् विधयोरविरोधः। समच्चतलाखमशच्चत्व- 
भेदानाद्रेण पारष्यापवादयोरैक्यात् निष्टुरस्य 
परुषान्तर्भावाच्च। सम्बहप्रलापथयंभाष- 
शयो; पथायलाच्नार्थान्तरम् । इति तिथ्यादि- 
लत्वम् ॥ 

वाद्यो, स्तौ, ( वाद्मुय-+ +डौप् ।) सरखतौ । 
इति केचित् ॥ 

वाइसखं, को, ( वाचां सुखमिव । ) उपन्यासः । 
श्व्यमरः। १।६।६॥ 

वाचंयमः, पु, ( वाचो वाक्यात् यच्छति विर- 

मतोति। वम उपरमे + “वाचि यमो ब्रते ।* 

३।२। 8० । इति खच् । ^“वाचंयमपुरन्दसौ 
च्च” ६।३।६६। इति अमन्तलं निपा- 
व्यते ।) सनिः। दद्यमरः । २। ७।४२ ॥ मौन- 
अलौ । इति केचिदिति भरतः॥ (यथा, कान्द- 
ग्योपनिषदि।५।२।८। 

“बाचंयमोप्प्रवाइ; स यदि च्छियं पश्येत् सण्टहं 
कम्नेति विद्यात् ॥” ) 

वाचः, ए, ( वाचयति गुणानिति । वच् + णिच् + 
अच) मद्धविशरेषः। वाचा इति भाषा। 
( चथा,-- 

“इलिषो जितपौय॒षो वाचो वाचामगो चरः । 

रोषितो नो दितः प्रोक्तो महुरो महु रो; परिवः॥* 
इद्॒द्धटः ॥ ) 

अस्य गुणा; । खादुत्वम्। गुरुत्वम् । चि ग्धत्वम्। 

च प्रलत्वम्। वातपित्तनाश्िलख्च। इति राज- 
वज्लञभः ॥ 

वाचकः, पु, ( वक्ति अभिधाटत्तया बोधयदयर्थान् 
इति। वच् + खल् । ) शब्दः । यथा। शाखे 
शन्दस्तु वाचकः। श्ययमरः॥ रदे वाचके 
प्रछतिप्रद्ययदारेणायेस्य वाचको गवादिरूपः 
शास्त्र याकरये तर्कादौ च शन्द उच्यते| लोके 
तु संस्कतोभ्वंस्कतः शब्द उच्यते। वक्तौति 
वाचकः; णकः। इति भरतः+ तत्मायः। 
यथा। शब्दाभिलापौ लभिधाभिधानं 
वाचको ध्वनिः । इाखः कुषरितष्यति चिकाख- 
शेष; ॥ # ॥ (तह्य चयं यदुक्तं सग्धबोधटौकायां 
इगदिखः । 
“खाच्चात् सद्धं तितं योचेमभिधत्त स 

वाचकः ॥#॥ 
बाचयतोति। वच् + णिच् + खुल ।) कथकः । 
पुराणादिपाठकः। वया,- 

^ब्रा क्षयं वाचकं विद्धा त्रान्यवयंलमादरात् । 
शुत्वान्यवणं जाद्राजन् वाचकान्नरकं ब्रलेत् ॥” 

लथा। 
^देवाच्ांमय्रतः कता ब्राक्षणानां विग्रेषव; ¦ 

यन्थिशच िथिलं कुर््यादाचकः कुरुनन्दन ! । 
पुनव्वक्नौत तत् खचरं वसुक्र धारयेत् कचित् ॥ 

शरण्यं रजतं गाश्च तथा कांस्योपदोहना; । 
दत्वा तु वाचकायेह श्रुतस्याप्नोति ततृषलम् ॥* 
कांस्योपदोहा; काष्क्रोड़ा;। 

२२० 
वाचाटः 

“वाचकः पूजितो शेन प्रसन्नास्तस्य देवताः ॥* 
लया। 

“ज्ञात्वा पञसमाप्रिश्च पूजयेह्धा चकं बुधः । 
पअह्मानमपि विक्रौयय इच्छत् सफलं क्रतुम् ॥” 
तथा) 

^विस्यषटमहतं शान्तं स्यष्टात्चरपदं वथा । 
कलस्वरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम् ॥ 

बुध्यर्गनः सदाव्यय ग्रन्थाय शतख्लश्रो बृप । 
ब्राद्षणादिषु सर्वषु यन्धा चापेयेननप ! । 
य र्वं वाचयेदूब्रह्मन् स विप्रो याख उच्यते॥* 

तथा । 
^सप्रखरसमायुक्तं कले काले विश्राम्यते । 

प्रदश्रंयन् रखान् सव्यान् वाचयेहवाचको बृप ! ॥* 
इति तिथ्यादितत््वम् ॥ 

वाचनं, ज्ञौ, ( वच् + णिच् + च्छट । ) पठनम् । 
यथा,-- 
“शुद्ध नानन्यचित्तन पठितयं प्रयत्नतः । 
न कार्यासक्तमनसा काये स्तो चस्य वाचनम् ॥* 

इति वाराद्ौतन््रम् ॥ 

तथा । 
4दागवाचनान्वारम्भवरणव्रतप्रमाशेषु यजमानं 
प्रतौयात् ॥* इति काव्यायनद्चम् ॥ ( प्रति- 

पादनम् । यथा, साष्िद्यदपंे १० परिकच्छेदे। 
“न्द; खभावादेकार्यै; घ षोठनेकाधंवाच- 

नम् ॥*) 

वाचचनकं, को, ( वाचनेन कायतीति । कै + कः।) 
प्रहेलिका । इति हारावली ।१ ५२॥ 

वाचखाम्यतिः,+"पु, (वाचसां सव्विद्यारूपवाक्यानां 

पतिः। अभिधानात् षया अलुक ।) इद 
स्तिः । इति श्ब्दरन्ावलौ॥ 

वाचस्यतिः, पु, ( वाचः पतिः। “षयाः पति- 

चेति ।* ८।३।५३ । इति षष्टौविसगंस्य खः । ) 

इस्तिः । इ्व्यमरः;। १।३। २४ ॥ ( यथा, 

कुमारे ।२।३०। 

^वाचस्पलिरवाचेदं प्राञ्जलिजेललासनम् ॥* 
शब्दप्रतिपालके, चि । यथा, ऋवेदे । ९० । 
१५६६।३। 

«बासते निषेधे मान्यथा मदधरं वदान् ५“ 

५ वाचस्यते वाचः शब्दस्य पालयितदेव 4 
ति तद्धास्य सायण; ॥ ) 

वादा, स्तौ, ( वाच् + भागुरिमते टाप् । ) वाक्। 

इति चिकाखशेषः ॥ (यथा, कातन््े। 
“वष्टि भागुरिरल्लोपष्चावाप्योरुपसगं योः । 
ठापश्चापि हलन्तानां चुधा वाचा निशा 

गिरा ॥” 

यथा च, पश्चतन््े। 8।४८। ^“सत् श्रुत्वा 
ज्राक्चथेन शुचोग्धूय तिद्धभिर्वाचाभिः खजो- 
विताद्वै ददौ ५५) 

वाचाटः, चि, (कत्खितं बद भाषते इति । वाच् 
+“चआलजाटन्तौ बहुभाषिणि ।*५।२। १९५। 
इति आटच्) वाष्वालः। इतमरः ।२।१।३६। 

` ( यधा, मनु; । ३।८। 

बाचोयु 
भनोदद्धेत कपिलां कन्यां नाधिका न रोगि- 

शम् । 

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्ग- 

लाम् 1") 

वाचालः, चि, ( बद् कुतृखितं भाषते इति । वाच् 

+ “व्ालजाटचौ बहभाषिणि 1” ५।२।१९५ । 
इति अलच् ।) बह्कुत्सितभाषौ । तत्पथ्चायः । 
जल्पाकः २ वाचाटः ३। इ्यमरः॥ सबद 

भाषिख्यपि जल्याकादयस्तरयो वर्तन्ते वाचाटो 
वाचालो जस्पाकः स॒बह्भाषौ स्यादिति 

श्लोकाह्वपय्याये वोपालितः। निदयप्रगल्भ- 
वाचालासुपतिष्धे सरख्लतौम् ! इति सुरारि- 
रिति तद्गौकायां भरतः॥ (वथा, कथा- 

खरितृखागरे। ४०।३४। 

“वचाके; कलः ज्ौपेच्छपाशद्वाहुशालि- 
नाम् ॥*)} 

वाचिकं, चि, ( वाच् +ठक्!) वाचा छतम् । 

यथा,-- 
^श्ररौरजेः कमभदोतर्थाति स्थावरतां नरः । 
वाचिकः पकिग्टगतां मानसेरन््यजातिताम् ॥” 

दरति प्रायञश्ित्ततत््वम् ॥ 

अपिच । ध: 

“कायिकं वाचिकश्चव मानखयच् इष्कृतम्। 

रुकजर्प्येन तत् स्पे प्रणश्यति ममायतः ॥” 
इति श्राम्बपुराे खस्तोचम् ॥ 

अन्यच । कायिकं मानसखष्व नमस्कारं खित्वा 
अवचा््येण कथं वाचिको नमस्कारः छतः । 
दति सुग्धबोधटौकायां दुर्गादासः ॥ ( वागेव । 

वाक् +-“वाचो याद्तार्थायाम् ।* ५। १।३५। 

इति ठक् । स्न्देशोक्तौ, ज्ञौ। इति इारावलौ । 
१६६ ॥ यथा, राजतरङ्गिण्याम् । ६। ३५ । 
^ग्टथमेकं बणिग वेश्स प्राश्िणोद्त्तवाचिकम् 1”) 

वाचिकः, पु, ( वाचा निष्यन्नः। वाच् +ठक् ।) 
वाक्यारम्भ;। यथा,- 
«५अलापञ्च विलापश्च संलापश्च प्रलापकः । 

अशुलापोए्पलापश्च खन्देशञखातिदेशिकः॥ 
च्यपरेग्रोपदेश्टौ च निरंशो यपदेशकः। 
कौर्षिता वचचनारम्भादृहादश्ामौ मनौ- 

षिभिः ॥ 

्य्युजज्वलनौलमखि; ॥ 
वान्चिकपनं, ज्ञौ, ( वाचिकस्य सन्डशस्य प्रम् ) 

लिपिः; । संवाद्पज्नम्। इति केचित् ॥ 

वाचिकद्ठारकः, पु, (वाचिकस्य सन्देशस्य 
इारकः।) लेखनम् । इति चिकाखशचोषः ॥ 
{ इत; । इति सत्यत्तिलब्धोभ्ये; ॥) 

वाचोयुक्तिः, चि, (वाचि वाक्ये युक्ति्यस्य ।) वाग्मो । 
ब्द्यमरटौकायां रामा्रमः॥ (ष्छौ, वाचो 
वचसो युक्तिः । “वाग् दिक्पष्यह्नयो युक्तिदख- 
इरेषु ।” ६।३।२९१। इत्यस्य गर्निकोक्ा 
ष्या अलुक् । वाग दधिंतन्यायः॥ ) 

वाचोदुक्तिपटुः, चि, ( वाचोयुक्तौ वाक्दधित- 
न्याये पटु; । ) बाम्मौ । इद्यमरः। ३। १।३॥ 



वाजभो 
चायं, चि, ( उच्यते इति । वच् + ण्यत् । ^वचो- 

ग््न्दसंन्ञायाम् ।” इति म कुत्वम्!) छत्- 
सितम् । इनम् । वचनाष्ेम् । इति मेदिनौ । 
ये, ५५ ॥ ( यदुक्तम् । 

4ज्चोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरौ- 

रपि ॥*) 

शक्यम् । यथा,-- 
न् चाख्पत्ववङ्त्वाभ्यां प्रयोगाणां विशिष्यते । 

वाच्यवाचकमावोग्यमत्तपादादिशब्दवत् ॥ 

विभौतक्ेऽप्यच्त शब्दो यद्यप्यस्य; प्रयुष्यते । 
संथापि वाचकस्तस्य चायते शकटाङ्गवत् ॥* 

इति मलमासतत््वषटतभटवािकवचनम्॥ 
अपिच । 

«अर्थो वाच्यख लच्छ ञ्च यश्यखति चिघा मतः ।* 
रुषां खरूपमा ह । 

नवाच्योऽर्योएभिधया बोध्यो लच्यौ लच्चणया 

मतः । 
यश्चो यञ्जनया ताः स्युस्तिखः शब्दस्य 

शक्तयः ॥* 

दूति सादित्यदपंये २ परिच्छदः ॥ 
वाच्यं, ज्ञौ, ( वच् + श्यत् । ) प्रतिपादनम् । दूष- 

खम् । इति धरणिः; ( वथा, 

“परवाच्येषु निपुणः सर्वो भवति मयदा ५”) 

चाद्छ, इकामे। इति कविकल्पदुम; ॥ (स्वा०-पर० 

खक०-सेट् । ) इ, वाञ्छति । इति दुर्गादासः ॥ 

वाजं, ज्ञौ, तम् । ( वधा, वाजखनेयसं िता- 

याम् ।६।१। 
“वाचस्यतिर्वाजं नः खदतु \» ) 

यज्ञ; । अन्नम् । (यथा,ऋगवेदे ।४।२२। ३। 

भ्यो देवो देवतमो चायमानो 

मदो वामिह सुरो; ।” 
्वाचेभिरत्रैः। इति तद्धाग्ये सायणः ॥ ) 
वारि। इति मेदिनौ। जे, १४ ( संामः। 

यथा, ऋगवेदे। ५।३५।१। 
“असभ्यं चपणर सच्िं वालेषु टुटरम् ॥* 
बलम् । यथा, तत्रैव । ५।८५। ९१ 
“नेदु अन्तरि चं ततान वाजमब्वतृस्च पव 

उञियाद् ५५) 

बाज, पु, शरपशच्चः ! इवमरः। २। ८ । =9॥ 

( यथा, भागवते । १० ।५६ । १६ 

^विचि्रवाजेनि श्रितैः धिलौचखे; \५) 
जनिखनः । पच्चः। वेगः । इति मेदिनो । चे,१६॥ 
सनिः । इति विश्वः॥ 

वाजपेयं, खौ पु, ( वःलमन्रं हतं वा पेयमच्र॑ति ।) 
यागविश्रेषः। इखमरभरतौ ॥ सतु यौतसप्र- 
खंस्कान्तगंतपष्चमयागः। यथा। अचिद्टोमो- 
मबब्ि्टोमो उक्थ्यः बोड्ग्रौ बालपेयश्च। 
इ्ाश्चलायनखज्म् \ रेनः पौरूरौकच्चति 
सप्रयामा; ॥ 

बाचमोनौ [न्], पु, ( वाजं सरक्त इरति । सज + 
, खिनिः।) बाजपेययागः। इति श्न्दरना- 

बकी ॥ 
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वाजिनो 
वालखनेयः, पू, जनमेजयष्टतवेदा्थग्रन्धः। स तु 

कैशम्यायनश्ापाद् छत्र; । इति मद्य पुराणम् ॥ 
( वाजखने; खस्य छाचः । वाजसनि + एक् । 

याज्ञवल्कयः । यथा, टदार र्यके ।“अदिचा- 

नौमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेयेन याज्न- 
वल्केपनाख्यायन्ते ॥“ ) 

वाजसनेयो, [न्] पु, (वाजसनेयेन प्रोक्तं वैदमख्य- 
स्येति! इनिः । ) यजुवद । यथा,- 
५चऋपेक्रमेण सव्य गूदा वाजखनेयिनः ॥” 
इति महाजनपरिणहो तवचनात् यजु वेदविधि- 
नेव कम्म क्यं; । इति मलमासतच्वम् ॥ (वथा, 
रिवय । १४० । २। 

भन्राद्चणो याज्नवस्कास्य शिष्य धम्मंगुणान्वितः। 

ब्र्मदत्तति विख्यातो विपो वाजसनेयिनाम् ॥*) 

वाजिगन्ा,स्तौ, (वाजिनो घोटकस्य गन्धोडख््यस्या- 
मिति। अच् । टाप् । ) अशगन्वा। इति रन्न 
माला॥ (वथा, सुश्रुते चिकिल्खितस्थाने ३७ 

अध्याये । 

“खरला गुरविखाख्बु वाजिगन्वायि- 
ठद्किभिः ॥*) 

वाजिद्न्तः, पु, ( वाजिनां दन्त दव पुष्यं यस्य। ) 

वासकः । इति रत्रमाला॥ 

वाजिदन्तकः, पु, ( वाजिदन्त णव । श्वार्थे कन् । ) 
वासकः । इत्यमरः ।२।8।१०३॥ 

वाजिनं, कौ, यामिच्तामसतु। इति हेमचन्र- 
निकाख्रेषौ॥ द्ानार जल इति भाषा। 
( यथा, वाजसनेयसंह्ितायाम् । ९६. ।२१। 

“सोमस्य रूपं हविष अमिता वाजिनं मधु॥" 
अस्य गुणा; प्रस्तुतिनिवमञ्च यथा,- 

दृप्ता तक्रेण वा नष्टं दुग्धं बद्धं सुवाससा । 
नष्टदुग्धभवन्नौरं मोरटङ्मेव्नटोभ्त्रवोत् ॥ 
सखशोषटषादाइरक्तपित्तच्वर प्रणुत् । 
लघुवंलकरो रुच्यो मोरटः स्यात् चितायुतः \* 

इति भावप्रकाश्रस्य पून्बखर्छं परथमे भागे ॥ 
इवि; । यथा, वाजलसनेयसंद्ितायाम् ।२६।१। 

4वाजौ वदन् वाजिनम् ।“ 

4वाजिनं इवि; ।” इति तद्भाष्ये महीधरः ॥*॥ 
पु, अथः । यथा, ऋग्वेदे । १० । ७१। ५ । 

गरन डिन्वन्यपि वाजिनेषु ॥* 
भ्वाक् इना देश्वरा येषाम्” इति सायणः ॥) 

वाजिनौ, स्तौ, अश्वगन्धा। चोटकौ। रओषस्य 
पथ्यायः। वडवा ९ वामौ ३ प्रखका ४ 
चआरैवौ ५) अस्याः कस्ौरगुखाः। 

“अश्वाल्ौोरनतु रूचास्बं शवां दौपणं लघु । 
देशस्य धकर बल्यं गौरवं कान्तिछत् परम् ५” 
तद्धिगुणः। 

“आश्वं दधि स्यान्मधुरं कषायं 
कफार्तिष्डचटामयद्ारि सत्वम् |. 

वाताख्यद् दौपनकारि भेर 

दोषापद्ं तत् कथितं एथियाम् ॥*# + 

तच्रवनौतशुणः । 

५चखछाश्न्तु नवनौतं स्यात् कषायं कपकाखजित् । 

वाजोकं 
चच्तुष्यं कटुकश्चोवामौषदातापहारकम् 1” 

तदृष्टतगुणाः। 
“अश्वासपिसतु कटुकं मधुरष्च कषायकम् । 
ईेषदौोपगदं खचछाहारि वाताख्पदं गुर 1 

ति राजनिघेद्ट; ॥ # ॥ 
चपि शच) 

“रूचोष्यं वडवा त्तौरं बल्यं श्वासानिलापहम् । 

अश्वं कटु लघु खाद स््यमेकश्पं तथा \* 
इति भावधकाशः + 

वाजिष्टष्ठः) धु, (वाजिनः; एषटमिव चल्लति- 

रस्येति ।) अन्बानटच्षः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
वाजिभक्चः, पु, ( वाजिभिभेच्छते दति । भच्च + 

कम्मण घस् ।) चणकः । इति राजनिषेरट; ॥ 
{ विवरणमस्य चणकश्रन्द ज्ञातयम् ॥ ) 

वालिभोजनः, पु, (वालिभिर्भोँन्यते इति । भज् + 

कभ्णि च्छट । ) सहः । इति राजनिषेरटः ४ 
वाजिमान् [त्], प, पटोलः । इति रतमाला॥ 

वाजिश्राला, स्तौ, ( वाजिनां शाला रदम्) 

घोटकण्इम् । आस्तवल् इति अरवौ भाषा॥ 
तत्पर्यायः । मन्डरा २। इयमरः ॥ ( यथा, 

राजतरद्गिण्याम् । ४।१६६। 

«काम्बोजानां बाजिश्राला जायन्ते ख इयोल्- 
जिता; ॥* ) 

वाजौ [न्] पु, ( बानो वैगोगख्यस्येति । वाज + 
इनिः । ) घोटकः । ( यथा, रषु; । ३। ४३। 

^श्रतैस्तमच्शामनिमेषडत्तिभि- 

चरि विदित्वा हरिभिचख वाजिभिः ॥ 
वाजः परचोऽख्यस्येति ।) बाणः । प्रचौ । इव्य- 
भरः ॥ वासकः! इति शब्दरन्नावौ ॥ (वलति 

गच्छतौति। वज् +िनिः। चि, चलनवान् 
यथा, वाजसनेयसं तायाम् । ८६.।१। 

“वाजो बडइन्वाजिनं जातवेदो देवानां वल्लि 
परियमासधस्यम् ५ 

^वजति वाथौ । वलगतौ चलनवान् ।” इति 
तद्धाष्ये महोधरः ॥ # ॥ वाजमन्रमस्य स्तौति 
च्यञ्नवान् । यथा, ऋग्वेदे । ३।२।१४। 

“तममे नमसा वाजिनं इत् ॥» 

“वाजिनं अन्नवन्तम् 1” इति तद्भाष्ये सायखः ॥ 

वाणः पर्चौगख्यस्येति। पकरविशिदटः। यचा, 
भागवते । 8 । 91 १६. 

५सुष्ं सेन उपागौतस्ता्येय सोत्र 
बालिना ५) 

वानौकरणथं, लौ, (अवाजो वालव क्ियतेपने- 

गैति। ल + च्छट् । अभूततङ्गापै चिः) बौ- 
इेडिकरम् । दति राजनिषेय्ट;॥ बाणौ- 
करण्द्र्स्य शच्णमाइ । 
“यदृद्रद्यं एुख्षं र्यात् वाजिवत् सुरतचमम् 
वदाजौकरमाख्यातं सुनिभिभिषलां वरौ; ॥* 
अच्र प्रसङ्गात् लवस्य लयं सस्या निटान- 
ष्वा । 
«क्ञौवः स्यात् इ॒रताशक्तस्तद्गावः सेयसुच्यते । 
तच्च सप्र विधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यते 



वाजीक 
तैस्तमाविररेस्तु रिरसोमंगसि चते। 
ध्वजः पतव्यनो नुणं कों खसपजायते ॥ 
इष्यस्त्नोसंप्रयोगाच क्रयं तन्मानसं स्तम् ॥ 

नैसेभविभय्ोककोधादिभिः। अद्यः इद- 

अाहिसेः इुःखदत्वात् । चते पौडिते अखस्णौ- 
छतं इति यावत् । ध्वज; शिश्ः। पतति न तत्र 
मति । संप्रयोगो मेधनम् ॥९॥ 

कटकाण्टोपालवणेरतिमा चोपसेवते । 
पित्ताच्छक्रचयो दशः क्यं तसात् प्रजायते ॥ 
कट्कादिनातिमाज्रण प्रटङ्खन पणित्तन शुक्रस्य 

दग्धत्वात् क्यं भवति। पित्तजमेतदूड्ितौ- 
यम्॥२॥ 

“*चअतिद्यवायश्ौलोयोन च वाजौक्रियारतः। 

ध्वजभङ्गमवाप्नोति स खुकच्चयदहेतुकम् 1” 

शुक्रक्षयजं टतौीयम् १३॥ 

«महता मेए्ररोगेख चतुर्थो ज्ञौ वता भवेत् । 8 । 
वौष्वाद्िश्िराडेदाग्सेहनानुत्रतिभवेत् ॥५॥ 

बलिनः चु्मनसो निरोधादूत्रह्मचथतः। 
षष्ठ ङ्यंच्छतं तत्त॒ शुक्रस्तम्भनिमित्तकम् +” 
बलिनः; पुष्टस्य पुरुषद्य चुब्धमनसः; कामात् 

स्च लितस्य । मनसः ब्रह्मचयतो निरोधात् 
लेशं भवति ॥९।॥ 

“जण्डप्रति यत् ले चं खलं तद्धि सप्तमम् ॥*७ 
च्यसाधयं सेयमाइ । 
“व्पसाध्यं सदनं सेव्यं मम्भच्छेदाच यद्धेत् ।* 
मम्भच्छेदात् वौ वाडिश्िराच्छेदात् ॥”#॥ 
चथ द यस्य विकितृखायां वालोकरणविधि- 
मादइ। 
“नरो वाजोकरान् योगान् चभ्बक् शुज्खौ 

निरामवः। 

खप्रयन्तं प्रकुर्वीत वर्षाद् दन्तु षोड्श्रात् ॥ 
भ्व षोडशादनधाक् खप्रद्याः परतोन च। 
आयुष्कामो नरः स्तौभिः संयोगं कर्तमहइति ॥ 

यद्वा पदं श्राद्या घोराश्चातौवदुव्नयाः 
चऋअकालमरणश्च स्याद्भनतस्तियमन्यया 

विलाखिनामयेवतं रूपयौवन श्चालिगाम् । 

जराणां वहभार््याणां विधिर्वाजौकरो दितः। 
स्थविराणां रिर्खनां स्त्रीणां वाह्लभ्यमिच्छ- 

ताम् । 

योपितृप्रसङ्गात् चौणानां ज्ौवानामल्परेतसाम्॥ 

शिता वाजौकरा योगाः प्रौखप्वलप्रदा; । 

सतेएपि पु्टदेदानां सेया; कालाद्यपेचया \” 

वाजौकराख्या इ । 
५ भोजनानि षिचिच्राखि पानानि विविधानि 

च्च । 

वाचः श्रोचाभिरामाञ त्वचः खशंसुखावद्ाः। 
यामिनौ सेन्दतिलका कामिनौ नवयौवना । 
गौतं ्ओोजमनोहारि ताब्बृलं मदिरा खनः ॥ 
गन्धा मनोज्ञा रूपाणि चिच्राण्युपवनानि च। 

मनसखाप्रतौचातो वाजोकु्ओन्ति मानवम् ॥ 
माक्नौकधातुमधुपारदलोह चे 
पथ्याश्रिलाजतुविड्ङ्दतानि लिद्धत् । 

३२२ 

वाजीक 
रुकायर्विंश्तिदिगानि गदादिंतोऽेषि 
सोएशौतिकोएपि रमयेत् प्रमदा युवेव ॥ 

गवां विरूएवल्मानां खिद्वं पयसि पायसम् । 

मोधूमधूणेख तथा सितामधुष्टताज्ितम् । 
सेक्रा इष्यति नोयोभ्पिद्ग्रदारान् व्रजव्यपि ॥ 

अथ रसाला। 
दप्रार्हाएकमौषदस्बमधुरं खण्डस्य चनद्रटुतेः 

भ्यं चौद्रपल्च प्च इविषः शुण्डया खतुर्माष- 
कान् । 

श्लामास्वतु्टयं मरि चतः के लवङ्गं तथा 
शला शुङ्ञपठे शमे; करतचेनोन्छश्य विखा- 

वयेत् ॥ 

ग्टद्धार्ड ग्टगनाभिचन्दनरसस्पषटगुरूड पिते 

कपू रेख सुगन्धिकं तदखिलं खंलोद्य संख्या- 

पयेत् । 

स्वस्याथं मथरेश्वरेख रचिता द्या रसाला खयं 

भोक्तमेन्मथदोपनो सुखकरी कान्तेव निदं 
प्रिया॥#॥ 

गोच्खुरेत्तुरबोजानि वाजिगन्धा शतावरी । 
सुषलौ वानरौवौजं यष्टौ नागवक्ता वला ॥ 

ख्षां चश दुग्धसिद्धं गद्यनाच्यन भञितम् । 

सितया मोदकं सत्वा भच्यं वाजौोकर परम् ॥ 

शर्णादष्गुयं चौरं एतं चं खमं ख्छतम् । 
सन्धो हिगुं खच्ं खादेदग्िवलं यथा 

वाजौकराणि भूरौणि संख्य रचितो यतः । 
तसादडव योगेषु योगोभ्यं प्रवरो मतः; ॥* 

रतिवद्वंनो मोदकः ॥ # ॥ 
^पिषप्यलौलवणोपेते वस्ताख्ड एतखाधिते । 
कच्छपस्याय वा खादेत्ततु वाजौकरेश्टशम् ॥ 
पूगं दचिण्देशजं दश्पलोग्भानं शशं करयेत् 
तच्छत्रं जलयोगतो चदु तर' संकु चण 

छलम् । 
तच्ूण पटश्ोधितं वसगु गोशुडदुग्पे पचेत 
गव्याज्याञ्जलिसं युतेएतिनिविद ददयात्तलाह 

सिताम् ॥ 

पक्ष' तजज्वलनात् चितिं ्रतिनथेत् तस्छिन् 

पुनः प्रच्िपेत् 

दद्यात्तत्तदुदाइरामि बहला इष्ादरात् 
संहिताः । 

खुला नागवना वला स्चपरला जातोपला- 
लिङ्कखिका 

जातौपन्रसुपचचिचकयुतं तच्च त्वचचा संयुतम् ॥ 
विश्वावौरणवारिवारिद्वरावांशौ वरौ वानरौ. 

ाचा ङेन्चरगोच्छुराथ महतौ खच्लरिका 
च्ौरिका। 

धान्धाकं सकसेरुकं समधुकं श्टङ्गाटकं नरव 
एष्वौकाययवाजिका वरटिका मांसौ मिषि- 

मेंधिका॥ 
कन्देप्वच विदारिकाथसुषलौ भन्धममन्धा तथा 
कलवर केरिकेशरं खमरिचश्चारस्य बौजं नवम् । 
बौोजं शात््रलिसम्भवं करिकणा बौजच राजो- 

बजं 

बाजोकं 
नयेतं चन्दनमज्र रक्तमपि च गरोखङ्गपु्येः समम् ॥ 
सम्ष्छेति एथक् एक् पलमितं खंचूणये त्र 

च्िपेत् 
खतं वक्गसजङ्गलोहगगनं सम्मारितं खेच्छया । 
कस्त्रो घनसार चशंमपि च प्राप्रं यथा प्रचिपेत् 

पश्चादस्यतु मोदकान् विरचयेदिच्छप्रमाणा- 
नय ॥ 

तान् भोक्ताति सदा यथानलबलं सुञन्नोत नागबं 
खं 

पूस्मित्रशििते गते परिणतिं प्राम्भोजनात् 

भच्चयेत् । 
जिद्यं ओीरतिवह्लभास्यकमिमं यः पूगपाकं भकेव् 
ख स्याह्वोगविडदिटद्मदनो वाजौवश्रक्तो 

रतौ + 
दौप्तासिन्नलवान् बलौ विरद्ितो दष्टः स पुष्टः 

१ खदा 
इद्धो योऽपि दुषैव सोण्पि रुचिरः पूर्णेन्रवत् 

सन्दर: ॥ 

वसगुखे अश्गुओे । अञ्जलिरद्वं शरावम् । तुला 
परश्वाग्रत्मलमिताम्। संहिता; सुश्रुताद्याः 
नागवल्ला गुरसकरौ गुरखण्डो इति च लोकै , 
वला वद्चियार् तस्या शलत्वक् । चपला 
पिप्पलो । नजातौपन्नकं लजाद्पत्रौ। विश्वा 

शख । वोौरणं रतस्य सलं उश्ौरं ग्राह्यम् । 
वारि सुगन्धवाला। वारिदः सुख्तक;\ वरा 

चिफला वांश वंश्ररोचना। वरौ शतावरौ। 

वानरौ स्तस्य बौजं ग्राह्यम् । इन्तुरः 
कोकिलाच्च; तस्य बौजम्। गोच्ुरस्यापि 
बौजम् । महतौ खव्नरिका. दोहरा) 

चौरिकाच्चोरो। एष्वौका कारवौ मगरला 

इति लोके । वराटिका वरर इति लोके । शाल्क- 

मेषां कन्दः स्याहमैजकोषो वराटिका । मासौ 
जटामांसौ। मिखिः सौफः । गन्ध्गन्धा अश्व 
गन्धा तस्या लम् । ग्रोन लवङ्गम्। घन- 

खारः कपूर: । विच्वप्रमाखान् परलप्रमाखान् । 
रतिवल्लभाख्यपूगपाकः \ # ॥ 

“रुतस्िन तिवह्लमे यदि पुनः सभ्यक् खुरा- 

श्ाखिका 

धरसत्रस्य तु बोजमककरभा याखोजिश्चोष- 
स्तथा । 

सन्माजपलकं तथा छखपफलत्वक् वापि निःचि- 
प्यते 

चरणां विजया तदा ख हि भवेत् कामचरः 
खन्या ॥* 

इति मदाकामेश्वरः ॥*॥ 

“र क्तपित्ताधिकारोक्तः खखक्श्माखको महान् । 

रक्तपित्तादिरोगन्नो मडावाजौकरः च्छतः1#॥ 
पक्ाज्वस्य रसे द्रोओे सितामाएकसं मिताम् । 

छतप्रस्यमिदं दद्यान्नागरस्य पलाष्टकम् ॥ 
मरिचं कुडवोन्मानं पिप्पलौदिपलोन्छितम् । 
सलिलस््माएकं दत्वा स्मेकच कारयेत् ॥ 

परचेत्तनूण्गमसये पाच दारद्व्वा प्रश्वालयेत्। 



वानोकं 
खर्गन्धषां चिपेत्तच घनौभूतेएवतारितै ॥ 
धान्यकं जोरकं परं चिचक सुस्लतकं तचम् । 

इवच्लोरकमप्य्र ग्रन्थिकं नागकेशरम् ॥ 

रुलाबौजं लवङ्गष्च एयक जातोफलं पलम् । 

सिद्धं शौते प्रददा मधुनः कुड्वहवम् ॥ 

भक्तयेद्धो जनादनाक् पलमाच्रमिदं नरः। 
अथवा नियता नात्र मात्रा खादैट्यथानलम् ॥ 
मानव; सेवनादस्य वाजीव सुरते भवेत् । 
समर्थो वलवान् पुष्टो इष्टो निद्यं निरामयः) 

ग्रहणीं ना्रयेदेष चयं श्ासमरोचकम्। 
भ्बपित्त्च पित्तच्च रक्तपित्त पाण्डताम् ॥” 
इदव्नोरकं नानागरेला। इति अाश्रपाकः ॥ 
^प्रमयति गोच्ुरचूखे कागचौरेय साधितं 

समधु ।' 
सक्तं पवयति नाद्य यच्जनितं कुप्रयोगेण ॥ 
श्याणि चन्दनादिस्तु चन्दनं रक्तचन्दनम् । 

 परङ्गमथ कालोयागुरुलव्णागुरूणि च ॥ 
दैवदमः; ससरलः पद्मकं तुखिकोण्पि च। 

कर्परो न्टगनाभिख्च लताकस्तरिकापिच॥ 

सिर्कः कुङ्कुमं नयं जातोफलकमच्र च। 
जातौपच्रं लवङ्ग दष्ठीला महतौ च सा ॥ 
कक्तोलपलकं त्वक् च पत्रकं नागकेशरम् । 

बालकश्च तथोशौरं मासौ दारु सितापिवा॥ 

सुरा कपूरकश्चापि धरौलेयं भद्सुस्तकम् । 
रेखक च प्रियङ्गुश्च ग्रीवारो गुगगुलुस्तथा ॥ 

ला्ता नखच्च रालच्च धातकोकृसुमं तथा । 

यन्धिपसेष्च मद्धि्ा तगरं सिक्थकं तथा ॥ 

रुतानि श्ाख्मानानि कल्कौ रे; पचेत् । 
केलं प्रश्यभितं सभ्यक् र्लतपाच शुभे श्विपेत् ॥ 
चअनेनाभ्यक्तगाचस्तु वह्लोग्णौतिशमोम्पि यः। 
शुभ्बो मवति शुक्राघ्यः स्लौणामयम्तवल्लभः ॥ 

बल््थापि लभते गर्भ घणडोपि तरूथायते । 
पुतः पुच्तमाभ्नोति जौवैच.श्ररदां शवम् ॥ 

चन्दनादिमदातेलं रक्तपित्तं चयं ख्वरम् । 
दादप्रखोददौगेन््य' कुष्टं कष्' विनाशयेत् ॥* 
पश्च्खं वकम् इति सोके । कालोयं कलम्बक 

इति लोकै । लताकस्तूरिका सुकशाना इति 

लोक! ककोलफलस्याभावै जातौ पुष्यं ाद्यम् । 

सदाम पि लवङ्क याद्यम् । दारुशिता दारु- 

च्विनी । प्रौलेयं छरा दति लोके । शरोवासः 
गुयुरौ इति लोके \ यन्थिपणेः मटिवन् इति 
खोक । चअश्रौतिखमः अश्रौतिवाषिकः! इति 
चन्दगादितेलम् । # ॥ 
^बोनानि कौश्रकच्छाः कुडवमितानि खेटये- 

चछमङेः। 
पष्य मोभवदुग्बे दुग्धं यावद्धवदाएरम् ५ 
त्वथद्ितानि च कन्वा छच्छ सं पेषयेत्तानि । 

पिषटिकया लघ्ुवटिका; चला मदे पचेदाज्ये ॥ 
ियुप्णितश्केरय।! वा वटिकाः खंपक्षया 

चेष्या; ४ 

वटिका माचि कमध्ये मव्नबयोम्येऽखिलाः 

खप्याः; ४ 

३२४ 

वाजीकं 
प्र्टङ्मितास्तास्तु सायं प्रातच् भत्तयेत् । 
अनेन श्रौघ्रद्रावौ यो यश्च स्यात् पतितध्वजः॥ 

सोपि प्राप्नोति सरत सामथ्येमिति वाजिवत्। 
नानेन सखशं किञित् द्रयं वाजोकरं परम् ॥” 

इति वानरौवटिका॥#॥ 

“आकारकरभा शुष्ौ लवणं कुङ्कमं कणा । 
जातोफलं जातिपुष्यं चन्दनं काथिकं एयक ॥ 
श्णेयेदश्िफेणन्तु तच ददात् परलोन्मितम्। 
समेकौ शतं माघमाचं चौपरेय भनत्तयेत् ॥* 
श्युक्रस्तम्भकर पुखामिदमानन्दकारकम्। 

नागां प्रौतिज्ञनकं सेवेत निशि कासुकः ॥” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

( यथा च। 

^विदारोकन्दां शुमतीटडवौ । 
काकोलिकाभौरपुगनेषै ह । 
श्टङ्गाटकं मागधिका वलाश 

शृण सितार खितमा प्रयोग्यम् ॥ 
जोणं परयः पायसमेव योच्य 

करोति पुषा बलमेवमोजः। 
श्ोणां सहखं भजतेएपि षणो 
माखदयेनापि च सेवमानः ॥* 

इति इारौते चिकिल्धास्थाने ४६ अध्यायः} 
“वाजौकरणमन्विच्छेत् सततं विषयौ पुमान् । 
तुष्टि; एुष्टिरपद्यश्च गुणवत्तच संचितम् ॥ 

चअपत्यसन्तानकरं यत् सदयः संप्रहषेशम् । 
वाजौवातिबज्लो येन याब्प्रतिहतोएङ्गगाः ॥ 

भवद्यतिप्रियः स्तीणं येन येनो पतचचौयते । 

वह्ाजौकरणं तद्धि देडस्योष्स्रः परम् ॥ 
धम्म यशस्यमायुष्यं लोकदयरसायगम् । 
चुमोदामद्े बद्यचग्धमेकान्तनिरलम् १ 
ख्यसत्वस्य तु के वध्यमानस्य रागिणः) 
रौर च्तयरच्चाये -वाजौकरणसुच्यवि $ 
कर्पस्योदपवयसो वाषयौकरणसेविवः॥ 

सर्मवष्वतुव्वहटरहयेवायो भ निवाते ४ 
अथ ल्िग्धविगशुद्धानां निरूहान् साडुकवाखक्राब् । 

इषतेलरसचौर करा चौ्रखंयतामू ॥ 
योगविद्योचयेत् पूर चौरमांसरखाशिषम् । 
वतौ वाजौकशान् योगान् खुक्रापयविवद्वंगान् 
चऋच्छायः पूविङ्कसमः फलेन रद्ितो इमः । 
ययक कथ्याखश्च निरपव्यस््तथानरः ॥ 

पि लालाविशघखं इदयाशादकारकम् ॥ 

अपदं तुख्धता केन द्रंगश्यध्ंगादिषठ । 
किंपमयेदयश्रोघम्भमायशरीकुख वदध बम् ॥ 
शुहकाथे यथाशक्ति उष्य योगार प्रयोकयेत् । 
प्ररे तुङ्गक प्रवा विरथा दौरणस्यशच्। 
ग्लानि करटटकायाख्च जोदकषेमकौ वलाम् । 
मेदे ३ रं च काकोल्यौ खूपैपय्णौं शसावरौम् ॥ 
चपश्यन्धासतिवलामाद्मयुणां एनगमेवाम् । 
वौ पवस्छं जौवन्तौं छि राखां जिकख्ड- 

कम् १ 
मष्टवं प्रालिपर्णौख भागांच्विपणिकान् एथक्। 

वाज्ीकं 
माषाणामाएकखे तद्वि्रोशे साधयेदपाम् ॥ 

रसेनाएकशचोषैण पचेत्तेन एताएकम् । 
दत्वा पिदारौधाचौच्लुरसानामाएकाएकम् ॥ 
इताचतुर्गंयं तोर पेष्याशोमानि चावपेत् । 

वौरां खगुर्रां काकोल्यौ यौ फलगनि पिष्य- 
लम् ॥ 

बाक्चां विदारौ ख्व्नरं मधरुकानि शतावरौम् । 
वत॒खिह्ठपूतं चृणेस्य एक् प्रस्थेन योजयेत् ॥ 
श्करायास्तुगायाञ्च पिप्पल्याः कुडवे च । 

मरिचस्य प्रङ्ख्धेन एथगहं पलोन्मितः ॥ 
लगेलाकसर; शच्लोः चौ दरादिकुडवेन च । 
पलमानं ततः खादेत् प्र्यद्ं रसदुग्धधुक ॥ 
तेनारोहति वाजौव कुलिङ्ग इव ष्यति। 
विदारौपिप्पलौश्रालिप्रियालेश्तुरकाव्रजः ॥ 
एक् खगुप्राणलाच कुडवांशं तथा मधु| 
तलां श कंराच्र्णात् प्स्यादवं नवलपिषः ॥ 
सोभचमाज्रमतः खादेद् यस्य रामाश्तं हे । 
सखलमगुप्राफलान् चौरे गोधुमान् साधितान् 

हिमान॥ 

माषान् वा सषटतच्तौदरान् खादन् एष्टिपयथो 
र्नुपः। 

जागसिि राचिंसकलामखित्रः केदयेत् सख्ियः॥ 

वस्त ।खसिद्धे पयसि भावितानसरटत्तिलान् । 
यः; खादेत् खचितान् गच्छेत् स स्त्रीश्रतमपू खवत्॥ 
चशे विदथा बहश; खरतेनेव भावितम् । 
"तौदरसपिर्यतं लोटा प्रमदाशतग्टच्लि ॥ 
छष्याघाचौफलरजः; खरसेन सुभाषितम्; 

शकरामधुसपिभिर्लौए योभ्डुषयः पिवेत् ५ 
स नरोञग्रोलिवषोप्पि युवैव परिद्धष्यति । 

कवे मधुक्चणेस्य एतच्ौगरमन्वितम् ४ 
पथोभदुपानं यो जिद्यान्िद्यवेयः ख जः भवेत्। 
“ऊच्चटाच् थेमप्यवे धरववयैाख योजयेत् इ 
च्गभं दधिखरः सथितं दथिकौदनम् , 
पटे स॒माष्नितं सुक्का उद्लोफपि तदस्य ४२ 

«आचरेच्च कलां रतिचग्येद 
कामग्ाख्छविद्ितामबवद्याम् । 

देश्रकालवलग्न्दुरोधादू- 
वेचसस्खमयोश्यविरदवाम् ४ 
अभ्यद्चनोदतेनेकगन्व- 
खक पच्चवस्ाभरयप्रकाराः + 
मान्वदकायादिकया प्रवीणः 
खमखभावा बश्गावयस्याः । 
दोचिका खभवनान्तनिषिष्ा 
पद्मरेखमघुमत्तविद्क्गाः । 

गौलसादगिरिज्रुटजितम्बे 
काबनावि पुरकखछम्तानि 

हच््सिखः षिषिषा तरचातिः 

ओचञ्चख; कलको किलमादः । 
अष्टएखरतुवदचेन विभरूगा- 
चिक्तञ्चखः खकलः परिवादः ४ 

वाग्बजमच्छमदिरा कान्ता कान्ता निरा 
प्राङा) 



वाजीकं 
यदय किञिदिष्टं मनसो वाजीकरं तत्तत् ॥ 

मधुसखभिव सोत्पलं प्रियायाः 

कलरशनापरिवादिनौ प्रियेव । 

कुसुमचयमनोरमाच शय्या 

किखलयिनौ सतिकेव पुष्पिताया॥ 

देगे शरौरे च न काचिदर्नि- 
सर्थेषु नाल्पोऽपि मनोविषातः। 
वानौकरा; सच्निहिताश्च योगाः 
कामस्य कामं परिपूरयन्ति ५” 

इति बाभरे उत्तरस्थाने ४० अध्यायः ॥ 

तथाच । 
“बाजौकरणमन्वि च्छत् एुसधो निव्यमाह्मवान् । 
तदायत्तौ छि धमार्थ प्रौतिश्च यशर खव च ॥ 
पुच्चस्यायतनं ह्येतद्गुणा्चेते स॒ताश्नयाः । 
वाजौकरणमग्युख चेतरं स्तौ या प्रहधिंणौ ॥ 
श्श्टा दोकेकश्ोग्प्यर्था; परं प्रौतिकराः ख्छताः। 
किं पुनः स््ौश्रौरे ये संघातेन अवस्थिता; ॥ 
सङ्गालो हौन्द्रियार्थार्ना स्त्रो नान्यज्न विद्यते । 

स्तराश्रयो हौन्ियार्थो यः सप्रौतिजननो- 
एधिकः ॥* 

^चिच्ररौप; खरःशुष्कमधातुर्धातुखन्निभः 
निष्प्रजस्तणपूलोति ज्ञातव्यः पुरुषाकलतिः ५ 

च्यरप्रतिष्टञ्च नग्चख गून्यश्चकंन्द्रियच्चना। 

मन्तो निष्क्रियखेव यस्यापद्यं न विद्यते ॥ 
दङ्म(निदहसुखो वह्व्यहो वहुक्रियः 
बह चद्तुबहुन्नानो बहात्मा च बहुप्रजः 
मङ्गल्योम्यं प्रशख्छोग्यं घन्धोभयं बौयवानयम् । 

वद्ध राखोगयमिति च स्तयते ना वड्प्रजः॥ 

खोतिब्धलं सुखं ठत्तिविंस्तारो विभवः कुलम् । 
यश्नोलोकाः सुखोदर्कास्तुशटिापत्यसंभिता ॥ 
उख्छाद्पद्यमन्विच्छन् गुणांखापव्यसंभ्रितान् ॥ 
वाजौकरणनिदयः स्यादिच्छेत् कामसुखानि च। 
माषाणामाल्मगुप्नाया बौलानामाएएकं नवम् ॥ 
जौवकषभकौवोरं मेदां शतावरीम् । 
मधुका खगन्धाष्च साधयेत् कुड्वोन्मिताम् ॥ 

रसे तदिन इतप्रश्थं गद्यं दश्रगुं पयः । 
विदारौणां रसप्रस्यं प्रख्यमिच्वुरखस्य च ॥ 
दक्वा टद यिचासाध्यं खिद्धं सपि निधापयेत् । 
श्कंरायास्तुगाचौथधा, चौगस्य च एथक् 

एथक ॥ 
भामां खतुष्यलां स्त्र पिप्य ल्याश्चावपेत् पलम् । 

पलं पूममतो शोएठा ततोभन्रस्चपयो जयेत् ॥ 
य द्च्छदचयं शुक्र शेपसश्चोत्तमं बलम् । 

इति वाजीकरणं एतम् ॥*॥ 
“चटकानां खष्ंसानां दायां शिखिना- 

न्तथा। 
शिशुमारस्य गक्रस्य भिषक् शुक्राय संहरेत् । 
गं सर्पिंवेराहस्य कुलिङ्गस्य वलामपि। 
षटटिकानाख चर्णानि चये गौघममेव चव ॥ 
र्मिः पूपलिका; कायाः शव्कल्यो वर्तिका 

स्तथा ॥ 
` एषाषानाच् दिदिषा भच्याच्राच्ये एवनग्िधा;। 

२8४ 

वाञ्छन 
रुषां प्रयोगाद्धच्याणं रूब्धेनापूणेरेतसा ॥ - 
शेषखा वाजिवद्याति यावदिच्छन् चयो 

नरः ॥” 

इति ठष्यपूपालिकयोगः ॥*#॥ 

^“मखतेर्जातरूपस्य तस्या खव पयःश्टतम् । 

चपद्यजननं सिहं सष्टततचतौदश्रकरम् ॥» 
५आद्राणि मद्यमांसानि श्रा श्फरौञ्वा। 
तप्ते सपिषियः; खादेत् स गच्छेत् ््ौषुन 

यम् ॥ 

छतश्टष्टान् रसेद्ागे रोहितान् फएलसाधिते। 

अनुपौतरसान् सिद्ानपत्यायौँ प्रयोजयेत् ॥” 

इति गर्भाघानकरो योगः; ५#॥ 
नत्त वे घोड़षाद्रर्षात् सप्रव्याः परतो नच्व। 

च्ायुष्कामो नरः स्तभि; संयोगं करत॑मद्चेति ॥ 
ऋअतिवालो दयसम्यणेसञ्रधातुः स्त्रियो व्रजन् । 
उपतप््त खसा तडागमिव काजलम् ॥ 

श्रुव्कर्त्च यथाकाष्ट जन्तुट् ग्धं विजव्नेरम् । 

स्टमाश्चु विश्नोग्येत तथा इद्वख्छियो व्रजन् ॥ 
जरया चिन्तया शुक्रं याधिभिः कम्भकषेणात्। 

तथं गच्छत्यनशनात् स्त्ोणाद्धातिनिधैवणात् ॥ 

चयाद्धयादतिखम्भाच्छोकात् स्त्रौदोषदशेनात् । 
नारौणामरसन्तादभिच्वारादसेवभात् ॥ 

ढप्रस्यापि च्वियो गन्तुः न श्रक्तिरुपलायते। 
देहसत््ववलापेच्चौ इषेः शक्तिश्च इषेजा ५४ 

इति चरके चिकिल्षितस्थाने हितौयेग्ध्याये +) 
वाञ्छा, स्तौ ( वान्छनमिति। वादि इच्छायाम् । 

गुरोखेद्यः। टाप् । ) आह्मटत्तिगुविश्चेषः। 
खाच द्विविधा यथा। उपायविषयिणौ फल- 

विष्यिणौवा। फलं सुखं दुःखाभावश्च । तत्र 
फलेच्छां प्रति फलन्नानं कारणम् । उपायेच्छां 
प्रति इषटसाधनतान्चानं कारणम्। इति 
सिद्वान्तसुक्तावलौ॥ ततुपायः। श्च्छा२ 

काङ्ाडे ष्या 8 देहा\५ ढट् ६ लिघ्ाञ 
मनोरथः < कामः £ अभिलाषः १० तषे; ९१। 

द्त्यमर; ।१।७।२७॥ अकाङ्घा २२ कान्तिः १३ 

अयचयः १६ दोहदः; १५ अआभिलाषः १९६। 

दति शन्दरनरावलौ॥ रक् ९७ रचि; १८ 
मति; १८ दोदलम् २० न्द; २१। दति 
जटाधर; ॥ (यथा, कथासरित्छागरे ।११।२७। 
“सन्दिदेश च यद्यस्ति वाञ्छा मच्छव्यतांप्रति। 

ल्वतपुच्रयास्तदिरेप्रेषा भवता प्रेष्यतामिति ॥”) 
बाच्डितं, चि, ( वाञ्क् + क्तः । ) अभिलषितम् । 

यथा,-- 
“अविच्छेद पठेद्लोमान् ध्याता दैवं सरसख्तौम्। 

शुक्ताम्बरधरां देवौ शुक्ाभरणभूषिताम् ॥ 

वाच्डितं फलमाप्नोति ख लोके नार संश्यः। 
इति ब्रह्मा खयं प्राह सरखन्याः स्तवं शुभम् ॥* 

इति तन््रसार; ॥ 

व न्ड्न, ख्जौ, ( वाज्छतोति। वाञ्छ +णिनिः। 

डौष् ।) बान्ड्नौया नारौ। वततृपश्चायः। 
कञ्जिका २ कलतूलिकार। इति जिकाण- 
शेषः; । वाछनौयमाजे, जि ॥ 

वाटश्ट्ला, स्तौ, 

वाटिका, खौ, ( वटयते वेद्यते प्राचौरादिभि- 

वाटौ, स्तौ, ( वच्छते वेष्यते इति । वट वैश्ने+- 

वाटी 
वाटं, जौ, वरख;। गाचमेद्; । इव्यमरटीका ॥ 

यथा,-- 
वाट; पथि इतौ वाटं वरे गात्रमेदयो; ।* 

इति चेम: ॥ 
वाटः, प, ( बटय्रते वेद्यत इति । वट + घम् । } 

मामे; । इतिश्यानम्। इति मेदिनौ । 2, २८५ 
अपिच । 

“सुखं निःसरणे वाटे प्राच्तौनावैशटकौ ठति; 1» 
इति हेमचन्द्र; ॥ 

(वास्तु । मखपः । यथा, भागवते 1 = १५८।९३ । 
“छत्रं सदण्डं खजलं कमखलु' 

विषेश विभह्वयसेधवाटम् ॥* 

वटस्मरेदभिति। बट+अण्। वटसम्बन्विनि, 
चरि। वथा, मबु; । २।8५। । 

“ब्राह्मणो पेखपालाश्यौ चत्रियो वाटखा- 
दरौ, 

ेलवौदुम्बरौ वैश्यो दर्डानदेन्ति घन्तः; ५ ) 
( बाटरोधिका शला । 

शाकपाधिंवादिवत् मध्यपदलोपः।) पथरोधक- 
श्टञ्चला । तत्प्रथायः। लम्भा२। इति हारा- 
वलौ॥ 

रिति। बट बैश्ने + संज्ञायामिति खुल् । टाप् । 
अत षत्वम् |) वास्तु (यथा, कथाखरित्- 
सागरे । ७२ । २०६। 

५साच्ञानाय गते तकिन् शाका ध्राकवाटि- 
काम् । 

परविष्टा धावकखरः खादन्तं शाकमेचत ६४) 
वाच्रालकः। दति श्रन्दर नावलौ ॥ हिङ्कुपचौ । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

चण् । गौरादिवात् ङौष् ।) वाच्यालकः। 
इति शन्दरन्नावलौ।॥ कुटौ । बासु । इति 
मेदिनौ । 2, २८ ॥ श्रेषस्य पावः § . 

^“वाख्लस्त् वेश्य भूगाटौ वाटिका रदपोतकः ॥” 
इति शम्दरनावखौ ॥ 

तस्या लच्चयादियंया,-- 
विश्छकारुरुवाचच्च। 

नके ते उचा: प्रशस्ता निषिद्धाश्चापि केचन । 
भद्रा भद्रप्रदाश्चापि तान् वदद जगदृयुरो। 
केषामन्तनियुक्त् धिविरष्च खुभाखभम्। 

दिधि कच जलं भद्रमशुभष्च वद् प्रभो ॥ 
इाराणाख्च एहाकाख प्राकाराणां प्रमाण्कम्। 
भ्रप्रदश्च को उचतो दिधि कुत्र प्रवसैतै ॥ 
किं प्रमाणं रुहाणा प्ाङ्गणानां जगद्गुरो । 

मङ्गलं कुसमोदयानं दिशि कुच तरोक्तथा । 

प्राकारं किप्रमाण्ख परिखाणां सुरेश्वर । 

इाराणाष एदाणाख प्राकाराणां प्रमाशकम् ॥ ` 

कस्य कसय तरोः का प्रशस्तं शिविरे प्रभो। 
अमङ्गलं वा केषां वा खव्वे मां वक्तुमदेखि ॥५ 

ओरीभगवाजुवाच्व। ध 

अश्रमे नारिकेकच्च एददियाच्च धनप्रद; 



२२५ 
बाड 

अभद खवैधं प्राजचाङ्धनं तयेव च । #॥ 
श्िविराभ्यन्तरे भद्रा स्थापिता तुजसौ णाम् 

धनपुचप्रदात्रौ च पुण्यदा इरिभक्तिदा। 

प्रभाते तुलसीं दष्टा खणेदानफलं लमेत् ॥ 
मालती यथिका कन्द माघवौ केतकौ तथा । 

जागेश्वर मछ्िका च कच्चन वकुलं युभम् ॥ 

वातः 

ङ, वाइति लोकः! खान्नावः खानम् । उन्न 

च्जनम् । ष्यक । दति दुर्गादासः ॥ 
वाड़ः, पु, ( धातूनामगेकायेलयात् वाड् वेष्टने + 

भावै घल. । ) वेष्टनम् । इति शब्दमाला ॥ 

वा(बाोशिः;, स्तौ, ( वण~+-शिन्व् 1-“सन्यधातुभ्य 

इन् |” उगा० ४ । ११७ । एति डइन् ) } षप- 

वाटी 
्िषिरस्य यदौश्ाने पूरवे पुचप्रदस्तसः; ॥ 
स्त्र मङ्गलाहेख तरुरालो मनोहरः। 
रसालटच्तः पून्नस्िन् वृणा सम्यत्प्रदस्तथा ॥ 
श्ुभप्रदख सवत्र सुश्कारो ! निश्रामय। 
विख पनसद्धव जम्बीरो वद्रौ तथा॥ 
प्रजाप्रदख् पून्वेसिन् दिर धमदस्तथा। 
खम्यतप्रदश्च सन्त्र यतो दि वद॑ते रहौ। ष्यपराजिता च शुभदा तैषासुद्यानमौख्ितम् | नम् । तत्पायः! ति; २। इत्यमरः! २१ 

जम्बूटचञ्च दाडिम्बः कदल्याज्लातकस्तथा । पूज्यं च दचिशो चेव व॒भदं नात्र संश्रयः १४।२८॥ श्युति; श) एति तद्ौकायां भरतः ॥ 
बन्धुप्रटख पून्व्छिन् दश्विओे मिचरद्स्त्था ऊडे षोड्दस्भ्यो नेवं छुर््याटयदं गही) (करये इन् ।) वापदच्छः। दति डैम; ३६ 

अड विंश्तिहस्तभ्यः प्राकार न शुभपरषम् \#1 

खचधारः मोलकारं स्यंकारष्च होरकम्। 
वाटौखले ग्राममध्ये न कुथयात् स्थापनं बुधः 

जाश्षयं च च्ियं वेश्यं सच्छ्नं गर करं मुभम् । 
भङ़` वेद्यं पुष्यकार स्थापयेत् शि विराग्तिके ॥*#१ 

प्रस्य च परिखामानं शतदस्तं प्रशस्तकम्। 
परितः श्िविराणाच्च गम्भोरः दशहस्तकम् ॥ 

सङ्गतपूख्कदेव परिखादारमीखश्चितम् । 
श्च्ोरगम्यं मिस्य गभ्यमेव सखेन च ॥#॥ 

५ॐॐ॥ 

वा(बा)णिनौ, स्तौ, (वय शब्द + णिनिः । रप् }) 
मन्तैकौ। छेकः। मत्तस््ी। इति हेमच्वन््रः॥ 
(यथा, रघुः । ६।७५। 

भयच्िन् महौ शासति वाणिनौनां 

. निद्रा विष्ाराद्वेपधे गतानाम्। 
वातोभ्पि नाखंसयद्शुकानि 
को लम्नयेदाहरणाय इस्तम् ॥**#॥ 

 बोड़शाचतरच्छन्दोविष्रोषः। तल्लचणं यया,-- 

सव्य शुभदश्व धनपृच्रशुभप्रदः 
इषप्रदो गुवाकश्च दशिय पश्चिमे तथा॥ 

द श्ाने सुखद खव सन्यचेवं निश्रामंय। 
खम्यच म्यक शुढ्ो सवि भद्रप्रदस्तथा॥ 
चऋअलादुश्चापि कुष्ाखं मायाम्बुख उकासकः 
खव्न रे कक्रठौ चापि शिविरे मङ्गलप्रदाः 
वास्तकः कारवेष्छश्च वातताकुख शुभप्रदाः 
लताफलख्च खुभदं खञ् समेच्र निशितम् ॥ 
प्रशस्त" कथितं कारो निषिडष्च निशामय ॥ 

वन्धडच्ो निखिद्धख् शिविरे नगरेपि च । शद्यलौोनां तिश्तिङ्गैनां {दिन्तालानां «“नजभलरेयेदा भवति वाणिनौ मदुक्तेः ४५) 
वटो निषिद्धः शिषिरे नियं चौरभयं सतः । तयेव च। | वा(बा)डौ, स््ौ, (वाणि+वा ङौष्)) सरख्वतौ। 
नगरेषु प्रसिद्ध दशनात् पुणयदस्तया ॥ निमानं चिन्धुवाराणां उुम्बराथामभडकम् ॥ | दव्यमर; । ९1 ६।९॥ वचनम् । (यथा, माक- 
डकारो तिन्तिङोटचो यताततं परिवच्णेय॥ | शस्त्राय वटानाकवापयेरक्छागामवाज्छितम् । | कवे । ४१।8। 
श्रेय धनद्ानिः स्यात् प्रजाङानिभषेत् ध्रवम् ।| रुतेषामतिरिक्तानां शिविरे कामौ चितम् ॥ ^“ च्चुःपूतं न्धसेत् पादं वश्छपूतं पिवेष्णलम् । 

विषिरेफ्तिनिषिद्कखं नगरे किश्डिदैव च॥ उचष् वजदतकं दूरतो वण्णेयेद् बधः । खक्पूतां बदेदायौं बुद्धिपूस्च श्विकयेत् \") 
न निषिह्ः प्रखिद्धञ्च नगरेषु तथा पुरे। पुचदारधनं इन्धात् इत्याह कमलोदधवः ॥ ` वपनम् । इति शन्दरताषलौ ॥ 
वाखामतिनिषिद्धख्च प्राञ्जस्तं परिवष्जयेत् ॥ 

खन्नःरख उदुदेव निषिहः शिविरे तथा। 
न निषिद्धः प्रसिद्श्च मानेषु गगरे च॥ 

उच्च चणकादौनां धान्यष्व मङ्गलप्रदम् ॥ 
खामेषव नगरे चापि श्िधिरे च तथेव च ॥ 
इ्चुटर्चश्च भुभदः सन्ततं शुभदस्तया । 
चअधोकश शिरौषच्च कदम्बञ्च शुभप्रद; ॥ 

कथितं लोकशिचाथ कुर काष्टं विना परौम्। | वात, त् क गतिेवयोः। सखे। इति कविकश्य- 
खुभ्चयं चाप्यधुना गच्छ वत्य यथासुखम् ॥* इमः ॥ ( अदग्त श्ुरा०-परर.-र्कण०-सेट् । ) 

इति बरतेवते ग्रोशष्यजकाखष्छे १०२ च्यः ॥ | ऋववातत्। चयोऽर्था;। रमानाथस्तु गति- 
बाटोदौषेः, पै, ( वाच्वां वाशुभूमौ दोषैः सर्न्नो-| सखसेवयोरिति मला गतौ सुखं गतिसखम् ! 

स्वात् ) इतकटट्तः। इति रमाखा॥ शातयति पान्धं वातः गच्छन्तं सुखयतौत्ययैः 
वाङ्कं, जौ, भ्यव; । इति शन्दचन्दरिका ॥ द्या । सुखदसेवनयोरिति लौमरा;। इति 
वाच्पुष्यौ, च्छो, ( वाख वाश्वं साधु वैश्टनौयं वा| दुर्गादासः ॥ 

प, ( बातौति। वा~+क्तः।) पष्ड- कचौ हरिद्रा ग॒भदा शुभद खा्रेकस्तथा । 

रषतकौ च शुभदा म्रानेष् मगरेष्ठ च। 
म वाच्यां मद्रदा निद्यं तथा चामलकौ श्रवम् ॥ 

मजानामस्ि शुभदमश्वानाख् तथेव च। 

कच्छायसुचचैः वसां वास्तौ स्थापनकारिथाम् + 
न श्ुभप्रदमन्येषासच्छद्रकारयं परम् । 

वानराणां नरायाश्च गदंभानां गवामपि ॥ 

कुक्ररा्णां ष्दगालानां माव्ल{राणामभद्रकम्। 

भेडकानां शूकराणां सन्वषाश्ाशुभप्रदम् ।॥ 

दशने चापि पून्बक्िन् पश्चिमे च तथोत्तरे 
शिविरस्य जलं भव्रमग्यच्राशुभमेव च ॥ 

दौ प्रश्ो ममागश्च न कुयान्मन्दिरं बुधः। 
अतुरओे डे कारो एहिं घननाश्रनम् ॥ 
दौघप्रश्यः परिमितो नेचाङ्ेनाप खंद्तम् । 
अन्धेन रहितं भवः अनं मून्यप्रदं ृणाम् ॥ 
भ्रश्य इस्तङ्वयात् पूरे दतत इस्तच्यं तथा । 
सदिं शुभदं इर प्राकारस्य रहस्य च ॥ 
म मध्यदेशे कैदं किञ्ित्धगाधिके शुभम् । 

तुरख् चनवैघ शिविरं मङ्गलप्रदम्। 
अभव्रद छवेधं शिविरं मङ्गलाप्रदम्। 
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वाड, ऋ ठ स्ाज्नावे। 

पुष्य" यस्या; । गौरादिलात् डौष् । ) वाख्वा- | वातः, 
लकः; । इति रत्रमाला॥ 

वाद्या, च्छौ, ( वच्यते वेद्यते इति! वट वैष्ने+ 

णयत् । यद्धा, वाचां वास्सुप्ररेये हिता । वादौ 

+यत्। ) वाख्यालकः। इति रत्रमाला॥ 

वाच्चालः, प, (वाटी अक्ति भूषयतौति। अल 
अश् । ) व्छालकः। इति शन्दरतावशौ ॥ 
( गुणादयोभस्य वाश्यालकश्रन्द त्तथा; +) 

वाच्चालकः, प, (वाख्वाल रव । खाय कन् । वाटी 
अलति भूषयतोति । अल + खल् वा । ) चुप- 
विद्चेषः। बाड््ियाला स्ति भाषा। तत्प 

श्यायः। शौतपाकौ २, वाखा ३ भद्रोदनौ $ 
बला ५ वाटौ € विमया ॐ वाच्यालौर्वाटिका 
६। इति शब्दरनावलौ + अस्म पायान्तरं 
येणाश्च वाशब्द दरटयाः॥ 

बाखली, खौ, ( वाटौमलति भूषयतौति। च्य 

+ थ । गौरादित्वात् शौष् । ) वाच्ालकः । 
इति शन्दरमावलौ ॥ 

दति कषिकश्यदुमः॥ 

(भ्वा°-खाल्म°-अक०-चेट् । } ऋ, अववाड्त् । 

भूतान्तमंतचतुधेधूतः । वातास दति भाषा 
तत्पश्धायः। गन्धव; २ वायुः प्रवमानः 

मद्धाबलः ५ पवन; ९ श्यनः गन्धवा; ८ 
मरुत् ६ आशुगः १० सनः ११ मातरिश्ा१२. 

नभख्छान् २९ मारतः ९8 अनिलः १५ खमौ- 

रकः; १६ जगत्प्राणः १७ समौरः १८ श्टागतिः 

१६. जौोवनः २० एषद्च्व; २६ तरवो २२ प्रभ- 

जगः २३ प्रघावनः २४ अनवसान: २५ धूगनः 
२.६ मोटनः २० खगः २८। अस्य गुखः ॥ 
स्योरत्वम् । लघुत्वम् । श्रौतत्वम् । खदतवम् ॥ 
खच्छत्वम् । सं्चानकस्वम् । सूोककारिषद्ध। 
वस्य कोपकारकं यथा। माघरुखात्रभद्यम् ॥ 
खभ्रकालः। अपराक्चकालः। प्रद्यषकालः 

अन्ननोशसमयच्च। इति रालनिषे्टः ॥ # ॥ 

रोगविद्येषः । यया । अथ वातथाध्यधिकारः 
तच्र वातद्याधौनां खामाग्यतो विप्रहृश्भिदाना- 

ग्धाडइ। 
«कषायकटतिक्वकप्रमितरूचलष्वघ्रतः 

पुरः;पवनलागरप्रतरखाभिवातश्रमः 



वातः 

हिमादनश्रमात्तथा निधुवनाच धातुच्तयात् 

मलादिरपधारणात् मदनश्रोकचिन्ताभयेः ॥ 
अतित्ततजमोत्षणात् गदकछतातिमांसत्तया- 

इतीव वसमनान्नणामतिविरेचनादामतः 

पयोदसमये दिनक्षणदयोस्ततीयांश्यो 

च्लेरामतिगतेएशिते श्िशिरसंक्ञकालेए्पि षच ॥ 

देशे खोतांसि रिक्तानि परूरथितवानिलो वलौ । 
करोति विविधान् रोगान् षाङ्गेकाङ्गसंख- 

यान् ॥* 

श्रमित्वा वरेपरीदये प्रोपसगेस्तेन अपरिमित- 
भिद्यधेः। प्रकर्पेण मितमद्स्पं वः लच्वत्र- 
मतिपुराणं शाल्यादि। कतिचिदन्नानि नवा- 
श्यपि वातलानि। यत अड । गुणरन्रमाला- 

याम्। 
नौवारच्चिपुटः सतौनचयकश्यामाकस॒न्गाएकौ- 
जिष्यावाच् मङुर्कच्च वरटा मङ्गच्यकः 

कोद्रव; ॥ 

र्ते वातकरा इति भ्रोषः। नौवारः प्रसाधिका 

सौनौ इति लोके । चिपुटः; यसारौ। सतौनः 
कलायः। निष्यावो राजमाषः। वोड़ा इति 

लोके। मङृषटकः मोड; इति लोके। वरटा 
वरटिका वरर इति लोके, मङ्गल्यकः; मखरौ 
इति लोके। पुरःपवनः प्राबातः। अमतः 

च्ामेन मार्गावरणात् । यत उक्तम् । 
वायो्धातु चयात् कोपो मामेस्यादरणेम चैति। 
पयोदसमये वर्षा । जरामतिगतेःशिते क्ते 
उतौव जोणंताङ्गते। देहे सोतांसौद्यादिना 
खप्रापभिरुक्ता। कषायादिभिरहंतुभिगर्षादौ 
समये हेतुभूते बलो अनिलः प्रठह्लो वायुः 

करोति विविधान् रोगान् । ते रोगा; कथ्यन्ते। 
“ग्िरोमद्ोभ्ल्यकेश्रतवं जम्भाव्ययें इनुग्रद; । 

जिहास्तम्भो गद्गदत्वं {मिन्मिनलग्च मदकता ॥ 
वाच्वालता प्रलापञ्च रसानामनभिज्नता। 
वाधिय्ये कणशंनादख स्पशं नलं तथार्दितम् ॥ 
मन्धास्तम्भोऽच गणितो बवाह्शोषोपवाहूकः। 
्वन्विता चेव विश्वाची ऊड़वात उदोरितः 

अ्मानञ्प्रद्याश्नानं वाताडौला प्रद्ष्ौला। 

तूकौ च प्रतितूखौ च वद्र दभ्यमेव च ॥ 
आटोपः पाश्वश्रलष्च चिकमरूलं तयैव च । 
सहच म्धजलं खजनियदो मलगाएता । 
पुरौ षस्याप्रटत्तिश्च गध्रसौ च ततः पररः 
कलाप्रखञ्जता चाप्रि ख्चता पर्कुता तथा। 
कोट शौपेककल्यौ च वातकणटक ख्व च ॥ 
पाददषः पाददाहः अचेपो दखकाभिधः 

वातपित्तछ्लताचे पस्था दखाप्रतानकः ॥ 

अभिषातक्रताच्चेप अयामो दिविध; च्छतः। 

च्पराग्तरच्च तथा बाद्धौ धुर्वातश्च कुलकः ॥ 
अपतन््रोपतानख पतच्ताघातोगम्खिलाङ्गकः। 

कम्पः स्तम्भो यथा तोदो मेदश्च स्फरणं तथा 

रोचत काश्यश्च का्थंपख शेदयं लोख्राष् इषं- 
णम् । 

अङ्गमदोणङ्गविभवंश्र; शिरासङोच एवच ॥ 
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च्यङ्गश्ोषश्च भोरलं मोहखष्लवित्तता $ 

निद्रानाशः ख्ेदनाश्रो बल्ानिस्तयेव चच । 
शुक्रकयो रजोनाशो गभेनाश; परिश्रमः ॥ 
खत रखुवाश्ौतिसंख्या रोगा योगेन रूएटितः । 
वात्याधौति नामानो सनिभिः परि- 

कौन्निता; ५४ 

रत रुव शिरोयहादय रव । योगेन वातेन । 
वातादा याधिखातद्याधिरिति निरुक्ा तदा 

वातचज्वरादिष्वपि प्रसङ्ग; स्यादत अद 

रूपितः प्रसिद्धितः । शिरोयहादयोः्रौ तिरेव 
वातव्याधिखंत्चा प्रसिह्वानतु वातच्वराटयः॥#॥ 

पथ वातद्याधिगां सामान्यवचिकिह्यामाह। 

५मधुरलवणसाग््स्िग्धनस्योषानिद्रा 
गुररविकरवस्तिखेदसन्तपेखानि । 
ददनजलदसेकाभ्यङ्गसं मदनानि 
प्रङृपितपवमानं श्ान्तमेतानि क्यं; ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ #॥ 

चपि) 
५“बलपुष्टिकराण्येव वायुबौचं निशामय । 
भोजनानन्तरं सदो गमनं धावनं तथा॥ 
शिदनं वद्भितापञ्च शश्चदूभमणमेथनम् । 

उइदस्त्रौगमनश्चेव मनःसन्ताप खव च ॥ 

अतिरूचमनाारं युद्धं कल रव च । 
कटवाक्व' भयं शोकः केवलं वायुकारणम् ॥ 
च्पाज्चास्य्प्रो तच्जन्म निश्चामय तदौषधम् ॥ 
पक्षरम्भाफलष्चव सबौलं शवंरोदकम्। , 

नारिकेलोदकवेव सद्यस्तक्रं सुमिरटकम् ॥ 
माद्दिषन्दधि भिश्च केवलं वा खशकरम्। 

सद्यः षिताच्रष्च सौवीर शरौ तलोदकम् ॥ 
पकतेलविश्रेषञ्च तिलतेलद् केवलम् । 

लाङ्गलौतालखव्न् रमस्तमामलकौदवम् ॥ 

्नौतलोष्णोदकल्ञानं सुल्जिग्धश्वन्दनद्रवम् । 
ज्िग्धपद्मपच्रतस्यं सुजिग्धयजनानिलम् ॥ 

रखुतत्त कथितं वतृसे सद्यो वातप्रणाश्रनम् । 
वायवच्छिविधाः पुसां केश्रसलन्तापकामजाः ॥” 
इति गरीव्रश्षपरैवरते ब्रह्मखद्छे १९ अध्यायः ॥%॥ 
अन्यश्च । 
^विखासिमन्धश्योनाकपाटलापारिभदकम् । 
प्रसारण्युयगन्धा च इतौ करटकारिका॥ 
वला चातिषला राज्ञा ददु च एुननेवा। 
रुरखशारिवा पशौँगुडचौकपिकच्छवः॥ 
रुषां टश्पलिकान् भागान् काचयेत् सलिके- 

मले । 

तेन पादावशेषैख तिलं पाचे विपाचयेत् ॥ 
चअलंवा यदिवा गयं चौरं दत्वा चतुगंणम्। 

शतावरौरखष्चेव सेलतुच्यं प्रदापयेत् । #। 
याणि यानि पेष्याणि तानि वच्छामि 

तच्छशु ॥ 
श्रतपुष्या देवदार शालपणौं + 

कुष्टमांसौ सेन्धवय्ड पलमेकं पुननेवा ॥ 
पाने मस्ये तथाभ्यङ्गे ते खमेतत् प्रदापयेत् । 
च्छलं पाेशरूलद्च गमाला नाश्रयेत् ॥ 

बात 

अपसारं वातरक्तमायु्ांख्च पुमान् भवेत् । 
गभेमश्वतरौ विन्द्यात् किं पुनर्मानुषौ शिव ॥ 
च्श्वारनां वातभङ्गानां कुञ्मराणां ठृणं तथा। 

तैलमेतत् प्रदातयं सवातविकारिणाम् ६ 

एन । 
“पलद्वयं सेन्यवच्च शुण्ड चि्रकपश्चकम् । 
पञ्चप्रस्थं त्वारनालं तेलप्रश्ं पचैत्ततः । 
गदगद्यक्नवक्नौहसव्यवातविकारनुत् ॥” 

इति गार १६८ अध्यायः ॥ 
(तथास्य गुणाद्यः। 

^“वातस्तु रुचलघु चलवदुशीघ्रश्ोतपरषविषदा- 
स्तस्य रौच्यादातला रक्ता परचिताल्यश्चरौैरा; 
प्रततरुचचत्तामभिद्रवक्तजव्नेररूराः जागरू- 
काञ्च लघुता लघुचपलगतिचेशाहारद्व- - 

हाराः चलत्वादनवस्थितसन्यस्थिभनृदन्वोडलिङा 
शिरः स्कन्घपाणिपादाः बहूत्वाद्वह्प्रलापकषडरा 
सिराप्रतानाः शौघ्रत्ात् ग्ौघ्रसमारम्भक्तोभ- 

विकारा; शौघ्रोचचासरागविरागाः श्रुत 
साडिगोगर्पख्छ तयश्च रोदात् शौताखद्दिष्यवः 
प्रततश्रौतकोदेपकस्तम्भा; पारुष्यात् परुष- 
केशश्सश्चुरोमनखदशनवदनपाणिपादाङ्गा वेष- 
द्यात् स्पुटिताङ्गावयवा; सततसन्धिश्न्दगामिनः 
त र्वं गुणयोगात् वातला; प्रायेणाख्यवला- 

खाल्पायुषञ्ाल्पापव्या खात्पसाधनाखाधन्धाख।" 

इति चरके विमानस्यानेट्नेऽष्याये ॥ अथाख्य 

उहिचयलन्तषणं यथा| 
“तत्न वावडद्वौ त्वक् पारुष्यं काश्ये काय 
गाच्रस्फुरणसुष्यकामिता निद्रानाश्रोढल्यवलतवं 
गापएवचवैस्लच्च ।» 
^तच्र वातच्चये मन्दचेषटताल्यवाक्त्वमस्पष्र्षो 

सएषंन्ना च ।” इति सश्चते खचस्थाने पष 

दशरण्ष्याये॥ # ॥ शखानविश्रेषे५दसख्ितस्यास्य 
चिकितृखा यया,-- 

^विग्ेषतस्तु कोरख्ये वाते क्षारं पिवेन्नरः । 
अमागश्रयस्ये शुद्धस्य यथा दोषडहरौ क्रिवा॥ 
आमाशयगते वाते इदििताय यथाक्रमम् । 
देयः षड्धरणो योगः सप्रराचं सखानुना ॥* 
५“ पक्ताश्यगते वाते खितं ख इविरेचनम् । 
बस्तयः शोधनौयाञ् प्रशा लवणोत्तराः ई 
खं इलवणम् । 
खष्ोलवणवान्षाङुख दान् छत्र घटे देत् । 

गोमये; खं इलवणं ततृपरं वातनाशनम् ॥ 
कार्यो व्रस्िगते चापि विधिवंस्िविश्योघमः 
तवर्मांसाद्टक्श्चिरा प्रापे ङग्धाचैद्धग् 

विमोचणम् ॥ 
खं होपनाडइाप्िकम्भबन्धनोन्मद्नानि च। 
खायुसन्यस्थि संप्राप्त कुादाते विचच्चणः ॥ 
खदाभ्यङ्गावगाहांख इदश्वाब्रन्लगाशिते । 
्ौता; प्रदे्ा रक्तस्य विरेको रक्तमोचयम् ॥ 
विरेको मांखमेदःस्ये निरूहाः मनानि च । 
बाह्याभ्यन्तरतः ख देरख्िमच्जगतं जयेत् ॥ 
इुषोभित्रपानं खकख्ये वलधुक्रकरं दिवम् । 



बातगु 
विवद़माे मुक्रतु दु दद्याह्िरेचनम् ॥ 
गे खुष्के तु वातेन वालानाच्ापि सुष्यताम्। 
खितामधुककाश्सरये हंतसत्यापने पयः ॥” 
इति व्रेयकचक्रपाणिसं यदे वातयाध्यधिकारः+ 

वातकः, ध, ( वात इव चच्चलः। दवा कन् । 
यज्का, वातं करोतोति। छ+ अन्यभ्योभ्पौति 
डः । ) अश्नपणमं । दव्यमर;। २। 8।१४६६॥ 

बातकम्मे [न ], ( वातस्य कम्मे । ) मरत् क्रिया। 
पडेनम् । यचा,-- 

वराइ उवाच । 
^ श्यमानेन मे शरूमे ! वातकम्म प्रसुश्चति । 
शवं हि पुरुषो युक्तो वातपौडितमानख; ॥ 
मिका पष्ड वर्घाणिच्रीणि वर्षाणि स्वकः 
रा चेव च्ौथि वर्षाणि क्रम्मों वे जायति नव ॥ 
र्षु वे तापनं देवि! मेहनं मम शःसति। 

थो वे शास्त्रं विजानाति मम कम्भपरायणः ॥ 
श्चा वाक्य भगवतो प्रद्युवाच वद्धन्धरा॥ 

धरण्युवाच । 
अतुलं लभते पापं तव कम्भपरायशः। 
तस्य देव सुखाय विशु वक्तुम खि ॥ 

वाराह उवाच । 
श्ट कातुंक्लेानमे देवि! कथ्यमानं मयानचे। 
अपराधमिमं छत्वा सन्तरेटूयेन कम्भणा ॥ 
यावकेन दिनन्नौखि नक्तंन च पुन्यः 

कम्मे चेवं तत; छता खच्च मे नापराध्यति ॥ 
सब्श्रङकां परिद्यव्य मम लोकाय गच्छति। 

श्तत्त कथिधं भरे मरत्कम्मां पराधिनः॥ 
दोषखेव गुण्येव यत्वया परिषटच्छतम् |» 

इति वरादपुराये मरत्कम्मेप्रायश्ित्तम् ॥ 

बातकौ, [न्] चि, ( वातोएतिश्रयितोगख्यस्येति । 
बात + “वातातौखाराभ्यां जुक् च ।*५।२।१२६। 
इति इनिः । कुक् च । ) वातरोगयुक्तः। तत््म- 
श्थायः । वातरोगौ २। इव्यमर; ।२।६।५६॥ 

बातङ्कम्भः, धु, (वातस्य कम्भ दव ।) गजङ्म्भाघो- 
भागः। इति देमचन््र;ः। 8 । २६३ ॥ 

वातकेतुः, प, ( वातस्य केतुरिव । ) धकि;। इति 
चिकाणडशरेष; 

बातकेलिः, पु, (वावत् क खे + भावै घम् । 
वातैन सखेन केलिये ।) कलालापः । षिड्ग- 
दन्तचतः । दति मेदिनौ । के, १६३ ॥ 

बातगामौ, [न्] परै, ( बातैन वायुना सद गच्छ 
तौति। गम + णिनिः ।) पौ । इति केचित् । 

बातगुद्धः, प, षातुल; । यया, 

“वातुलो वातगुद्छः स्छाचार वायुनिंदाषजः । 
भाष्छानिलः प्राटषिजो वासन्तो मलयानिलः ॥* 

इति जिकाण्डप्रोषः।॥ 
( बातैन जातो गुच्छः । ) रोगविशेष; । (यथा, 
माकंखछेये । ३६. । ५४ । 
^वातगु्ध प्राश्य चं दावत्ते तथोदरे । 
यवागू वापि पवनं वायुयन्धिं प्रतिदिपेव् ॥* 
चपस्य चिकिल्या वथा,-- 

“दचायवानौनिकटुदद्रलौजलं शतम् । 

३२७ 
कातम् 

कायश्चोष्णो हितः पाने धान्यनागरकोगयवा ॥ 

वातगुलवोषठ स्वषु ज्वरेषु विषमेषु च । 
राखराद्यपश्चकं वापि वातगुद्धास्य पाचनम् । 
श्रठो सौ वच्यैलं सख्ठौ पाचनं वातगुद्िने ॥” 
«नागरं क्रिभिजित् पर्या चिटता चिगुण- 

दतम् । 

न्वणे गुड़ान्वितं देय बातगुल् विरेचनम् ॥ 

दन्त्या भाग रखकस्तु डौ भागौ च इरौ- 
तकौ । 

जिटतायास्िभागः स्मात् खुखपाखत्वार 

ख्वच्। 
प्रचिप्य सञ्मेकत्र स््तुल्यगुडन तु ॥ 
वटकं भत्तयेत् प्रातस्तस्योपरि जलं पिवेत् । 

कयथितच् विवेकश्च वातगुल्मो पश्रान्तये ॥* 

इति वातगुद्ध चिकित्घा ॥ इति हारौते 

ल्ितस्थाने चतुथध्याये ॥) तस्य निदानादिग॑त्म- 

शब्द द्रटयः ॥ 
| बातन्नौ, स्तौ, ( वातं इन्तौति। इन~+टक्। 

डौप् ।) श्ालपरणं । अश्वगन्वा। श्िडो- 

चुपः। इति राजनिषेगटः ॥ 
वाततूलं, जौ, ( वातेन उङ्कौयमानं तूलम् । ) 

अकाशोङ्ौयमानद्चम्। बुड्डिर खता इति 
भाषा । तत्पथायः । ठद्खज्रकम् २ इन्द्रतूलम्र् 
ौश्महासम् ४ व॑श्चकणफम् ५ मरुह्जम् ६ । इति 

इारावलो । २३ ॥ 

वातध्वजः, पर, ( वातो वायुध्वेजौ यस्य । ) मेषः । 
इति शब्दमाला ॥ 

वातपित्तजभूलं, कौ, ( वातपित्ताभ्यां जायते 

इति । जन् + ड; ! तच्च तत् ूलष्डेति ।) ू ल- 
रोगविशेषः । वस्य अौषधं यथा,- 
“मातुलुङ्गस्य निर्यासं गुडाच्येन समन्वितम् । 
वातपित्तजशूलानि न्ति प्रे पानयोगतः ॥* 

दति गार १८८ ध्यायः ॥ 
( वथाख्यान्धा चिकिल्घा । यथा,-- 

4दुरालभा पपेटकष् विष्वा 
पटोलनिन्बाम्बुदतिन्तङौकम् । 

खग्रकोरं कल्कमिदं प्रयोज्यं 
खपित्तवातोद्धवभूलशान्तये |» 

इति हारीते चिकिल्ितस्थानेए मेद ध्याये ॥) 
वातपुच्;, प, ( वातस्य पृच्रः । ) भौमसेनः । इन्- 

मान् । महाधै; । इति मेदिनौ । रे. ६६॥ 
वातपोथः, प, ( वातं वातरोगं प्यति दिन- 

ष्लौति । एथ +अणश् । ) परलाशठकच्चः। इवय 
सर; । २।8। २६ ॥ (अस्य पायो यथा,- 
“वातपोथः पलाशः स्यादागप्रस्थश् किंशुकः। 
राजादनो ब्रह्षट्ो इस्तिकर्णो दलोःपरः ॥* 

षति व्रेद्यकरन्रमालायाम् ।) 
वातप्रमीः, धु, स्तौ, ( वातं प्रमिमौते वाताभि- 

सुखं गच्छतौति। वात~+प्र+मा मनै+ 
^वातप्रमौ;।* उणा० ४।१९। इति इप्रत्ययेन 
खाधुः ) ) बातन्डगः। इन्यमरः । २।५।७॥ 

वाचोट् इरिख इति भाषा ॥ नुषः! अश्वः, 

बातर 

इति खंचिप्रसारोणादिटत्तिः ॥ ( वायुवह्ग- 
गामिनि, चि। यथा, ऋग्वेदे । 8 । ५८। 9 । 
“सिन्धोरिव प्राध्वने श्ूचनासो वातप्रमियः पत- 

यन्ति यहा; ॥*) 

वातफएषान््रं, जौ, ( वातेन फुल्लं विकश्ितं यद्- 

नरं तत् ।) पुप्फुसः। इति भूरिप्रयोगः । 
वातमलः, पर, ( वातमभिहखीलव् अजति गच्छ 

तौति। वात+ अन + “वातश्ुनौ तिलग्रद्ंगवल- 
चेट्तुदजदातौनां उपसं ख्धानम् ।* ३ । २। 
९८। इद्यस्य वार्भिकोक्या खश् । “्यरहिंषद- 
जन्तस्य सुम् ।* ६।३। ६७। इति सम् ।) 
वातन्टगः । दति जटाधरः ॥ ( वातगामिनि; 

च्रि। वथा, भट्िः। २।१७} 

«^नेवाद्ययो पात्तवनोपश्योभं 

कदम्बकं वातमजं ्गाणाम् ॥*) 

वातमणलौ, च्छो, ( वात्य मखल । ) वाद्या । 
इति चिकाखश्रोषः॥ 

वातन्डगः, धपु, ( वाताभिखगामौ गः । ) वात 

प्रमौः। इत्यमरः । ९।५।७॥ 
वातरक्तं, ज्ञौ, ( वातदूषितं रक्तं यन्न। ) रोग- 

विश्रेषः। तस्य बिप्रछठष्ट निद्राम । 

«लवणान्बकट चारच्िग्धोष्याजौ भोजने; । 
जिन्नश्ुष्कास्ब जान् पमांसपिणया कम्डलकः 
छुलत्थमासनिष्यावश्चाकादिपलकेच्चुभिः। 

दध्यारनालखौवौरशुक्ततक्रस्सराखतैः ॥ 
विरद्वाध्यश्यनक्रोधदिवाखभ्रातिचागरै; । 

प्रायशः सङ्घमाराणां भिथ्यादारविहारिणाम्। 

खलानां सखिनां चापि प्रकुप्येदात्योखितम् ॥ 

इखयन्धोदटों चतश्वाश्रतश्च 

विदाद्न्र सं विदाहाशनस्य ॥*#॥ 

चारो ववच्चारादिः। अजोयंभोजमे; अणौ 
याय भोजने; । अतिमाच्रभोजैरिवयधंः । 
ज्लिन्नादौनि मांसस्य विदयेषणानि। लित्र' शदि- 
तम् । खुष्कमातपे शोषितम् । अब्बलं मद्यादि- 
माषम् । चआनपं गौडादिपूवदेश्रनं मांसम् । 
पिण्छाकं तिलखलिः; । लकां प्रसिद्धमेव । 

जिष्यएवः बोड़ाप्राकम्। श्राकं प्श्चाकम्। 
आदिशब्देन टन्ताकादोनि फलशाकानि यद्यन्त 

पललं शटतत्वादिदोषर हितमपि मांसं बात- 
"शोणितं प्रकोपयेत् । श्टितादि तु मिं 

विद्धेषसो बातश्रोखितं प्रकोपयेत् । च्ारनालं 

खन्वागमेदः । शुक्तं सन्धानमेदः। सौबौरं 
खन्धानमेदः। तक्रं चतुथे श्न लयुक्तं वच्छपूतं 
दधि। सरा सन्वानभेद्;। आखवः सन्वान- 

भेदः । विरहं चौरमक्छादि। आध्यश्यगम् । 
अनोयं सृज्यते यत्त॒ तदध्यश्रनसुच्यते । 
च्तिजागरो निधि । प्रायः बाङ्ल्येन । सक 
माराणां अल्पतर कायद्यापारायाम्। अथवा 

मिश्याहारविद्ारिखाम्। अययाहारविहा- 

राभ्यां स्थलानां सखिनाष्च रक्तटहया। छख्य- 

च्मोद गच्छतः यतो वायुन्निवहंते रुधिरण्वाधो 
गच्छति। इख््यादय उपलच्ाखि। प्रङ्गण- 



बातर 

मप्यति चलतः । अश्रतः विदाद्यत्रम् । वदाडि 
निष्यावकुलत्थसषेपशाकादि। सं विदाहाश्नमस्य । 

संविदादेश्नं यस्य सक्तं विदग्धे तदुपरि 
` भञ्ञानस्ये्धैः । अध्यशनसुक्राष्ठेतदश्चनं 

विदग्धाजीणंभोननस्य विश्रोषलो. हेतुताम् । 
पञ्चात् वातशोणितं प्रकुप्येदिव्यनेनान्वयः। 
रुतैषां कारणानां मध्ये केनचिदायुः कैन- 
व्विडुभयमपि प्रकुष्ेत् ॥ #। संप्रापिमादइ। 

५ लतख' रक्तं विददत्याशरुतच्र 

दृष्टं सस्त" पादयोश्चौयते तु । 
तत् संतं वायुना दूषितेन 

ततप्रावच्छादुच्यते वातरक्तम् ॥» 

पूर्वोक्त हतुभिः शतस" समस्त रक्तं विदहति 
अन्न ददधातुरविवध्चितकम्मकः। तैन विद् 
इति विदग्धं भवतौ्यये;। तच्च दुष्टं रक्तम् । 

खस्त' अधोगतम्। पादयोश्ौयते स्तं 
भवति। 

संतं मिलितं वातरक्तं उच्यते। ननु चैव 
संप्राभ्रिरक्ता सुश्चुतेन। 

^ श्शोघ्रं रक्तं दुटटिमावाति तश 

बायोर्मामें संरुण्डयाशु वातः । 
कद्ोऽ्यधं मागेरोधात् ख वायु- 
सदयब्रिक्तं दूषयेदुक्तमाशु ॥” 

अच प्रथमं रक्तस्य दुष्िरतो रक्तवातभिति 
अपदेषुसुचितं भवव्यत चाह । ततप्राब्था- 
दिति। तस्य वातस्य दोषत्वेन प्राधान्यादात- 

रक्तमिति अपरदिश्चते॥ # 1 पूनरू्परमाह। 

“खेटो न वा काश्ये खश्राज्तं चतेति. 
खक् । 

खन्विश्रयिख्यमालस्वं सदनं पिडकोहमः 

जालुनङ्खेरकच्छंश्रदस्तपादाङ्गसन्धिषु। 

निरूोदः स्फरणं मेदो गुरुत्वं सभिरेव च ॥ 
कद्छः सन्धिषु रुक दाहो भूत्वा नश्यति चाख- 

छत् । 
वैवण्ये मखलोत्यत्तितातादकपूमलक्तणम् ॥* 
अयाधिक्लतवातस्य वातरक्तस्य लचणमा द । 
वातैएधिजएधिकं तच श्रूलस्फरख्तोदनम्। 

शोयस्य रौचं रष्यलवं श्यावता टेद्धिद्धानयः ॥ 
शमन्यङ्कुलिसन्धौनां सङ्ञोचोएङ्गगरहोएतिदक्। 
प्रौतदषानुपरश्रयौ ्लम्भवेपथसुप्रयः + 
तच पादयोः श्रूलादिकमधिकम्। यत याद 

श्रुतः । 

“खर्थोदिणौ तोदभेदप्र्रोषौ 
ष्ठापोपेतौ वातरक्तन पादौ ॥" इति । 

चअ सुपि: स्यां चता ।#।॥ अधिकरक्तं वात. 
रक्तमादइ। 
“रक्तं श्रोधोएतिखक तोदस्ताच्रश्िभिचिमा- 

यते । 

चिग्धसर्त्सैः मं मेति कण्डतसोदसमन्वित 
अधिकपित्तं तदाइ। 

“पित्ते विदाहः षंमोहः खेटो खच मद 
ख््षा। 

तहुधिरं दूषितैन ख्ेतुवायुना | 

ररत 
वातर 

स्पशसहतवं सगदाः शोथपाकौ शग्रोषता।॥ 
विदा पादावैव बोद्वश्चः। यत स्याह सुश्चुतः। 

पित्ताखगभ्यास॒ यदादौ भवैता- 
मबर्थोष्यौ रक्त्ोधौ ट्ट च ॥ 

पट् विनि शेषः ॥ अधिककषणं तदा । 

कमेसेमिलगुरुतासुपिस्िग्धत्वशरमीतताः । 
गुरखतादयः पादयोरेव । यत आह सुश्रुतः 

कणमन्तौ सेदशौतौ स्यौ 
पौनस्तमौ शश्रे तु रक्ते ॥ # ॥ 

चअतिक्रियमाणवातरक्तस्य उपद्रवानाइ। 

“अखभ्रारो चकश्वासमांसको घशिरोयदाः; । 

च्छा च मन्दरुक् ष्णा ञ्वरमोदप्रकोपकाः॥ 
षिकायाह्ुल्यवौसपेपाकतोदभमक्लमाः 
अङ्कुलौवक्रतास्फोटदा मम्भ हा्व॑दाः 1» 
मांसकोधो मांसगलनम् ॥ # ॥ अखाध्यलादिक- 
माह । 
“रुतेरपद्रवे व्ये मोदेमे$ेन वापि यत् । 
अलतस्लोपद्रवे याप्य साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ॥ 
खुकदोषानुगं साध्यं नवं याप्य हिदोषजम् । 

चिदोषनमसाध्यं स्याद्यस्य च स्य॒रपद्रवाः ॥* 
अथ वातरक्तस्य चिकित॒खामाइ। 

“वातश्रोणितिनो रक्तं ल्िग्धस्य बहशो इरेत् । 
अलर्पास्प' रक्त येदायु' यथादोषं ययावलम् ॥ 

उयाङ्गदाहतोदेषु जलौकोभिविनिरहंरेत् । 
टङ्गतुम्ब श्िमिश्विमाकण्डरुग्ट्नान्वितम् ॥ 

प्रच्छछत्रिन श्िराभिना देशाद् शान्तर व्रजेत् । 

अङ्गेश्चानेन तत् खाद्यं सचे वातोत्तरश्च यत्। 

मम्भौरं श्वयथु" स्तम्भं कम्यं ग्लानिं शिरा- 

मयात् । 
रोगानन्धांञ वातोत्थान् कुादादुररच्चितः ॥ 
विविधान् बातरोगान् वा श्ट बाद्यवश्चेषितम् । 

रक्तं कुज्यात्ततः च्िग्धात्ततुप्रमाशेन निद्ध॑रेत् ॥ 
- विरेचयेत्त पित्तादौ सहयुक्ते विरेचनैः । 
बाद्यमालेपनाभ्यङ्गपरिषैकोपनाइने; । 

पिरेकाख्यापगा खं हपानेमेम्भौरमा चरेत् ॥ 
दिवाखभ्रष्च कोपश्च यायाम मेधुनं तथा। 
कट्ष्धं गुव्भिष्यन्दि लवथाम्बौ च वव्नेयेत् ॥ 

पराणा यवगोधमशालयः षटिकास्तथा.। 

भोजनाय रसाथतु विष्किराः प्रतुदा शिता, 

अएकाचखका सुहा मखरा; सकुलव्यकाः । 

यूषायें बहस पष्काः प्रशस्ता बातश्चोयिते 
सुनिषखकवे चायं काकमाचौ तावरौ। 
बास्तृकीपोदिकाश्राकं शाकं खौदच्ैलं तथा ॥ 
इतमांसरख्ण्ेटं शाकमतस्या च द्ापयैत्, 

शितो गोधमच्खंखच कऋागच्ौरषटतक्नतेः ॥ 
लेपस्तदत्तिला श्ष्टा; पिष्टाः पयसि निन्वृताः 

चौरपिष्टातसौभिय्ा वद्वंमानपसैरपि । 
दुग्धपिद्धः प्रकेतैः स्याद्वितः पवनश्ोखिते ॥ 
गुद चौकाथकल्कभ्यां सपयस्कं पलं तम् । 

वातरक्तं निन्थाश्र कुष्ट" इरति दुस्तरम् ५ 

युड्चौष्टतम् ॥ # ॥ 

“वुं पचेद्गुद्च्ाखतु जकद्रोक्चतुष्ये। 

वातर् 

पादशेषः कषायस्तु गोद्ग्धं द्रोशकस्तथा॥ 
तिलतेलाएकं ताभ्यां परचेनृन्टइसिना भिषक् । 

वच्यमाणेस्तलो द्रयेः सम्यक्रल्कौ शते; पचेत् ॥ 
मञ्जिष्ठा मधुकं कुषं जौवनौयमण्स्तया । 
ख्लागुरु च चटदौका मासौ याघ्रनखो नखौ ५ 
रेखः अवण षं स्थिरा तामलकौ तथा । 

शङ्खौ श्यामा पताह विशयुक्रान्ता च 

पचकम् ॥ 
मागकेश्यरवालत्वकपद्मकोत्यलचन्दनम् | 
शतानि कल्कवस्तनि कथितानौह कोविदैः ॥ 
पानेग्भ्यङ्कधनुवासे च तेलमेतच्धिषैविणम् । 

वातरक्तं तदुद्धुलोपद्रवानाश्ु नाश्रयेत् ॥ 

धन्य पुखवनं स्तरौणां गभेदे वातपित्तनुत् । 

खवदकणरुनायामशिरःकम्याटितामयान्) 

न्धाट्व्रयकछलतान् दोषान् गुड चौतेलस॒त्तमम् ॥” 
श्ति गुद चौतेलम् । इति भावप्रकाशः 

( यथाच। 

“हतानिद्ोचमासौनण्डषि मध्ये पुनन्सुम् । 
एवान् गुखमेकाखयममिवेशोएप्ििवच्चैसम् ॥ 
अख्िमारुततुच्छस्य संसखगंस्यानिलादजोः । 

तुल चणमेषन्यान्यधासो गुरुरत्रवौत् ॥» 
“अभिवातादशद्धया च प्रदुष्टं शोणिते वरयाम्) 
कषायकटुतिक्ताल्परुच्चाहारादभोजनात् ॥ 
इयोद्यानयामाम्ब कौड्ाक्ञवनलङ्कनात् । 

उष्य चादष्वगमनाह्भयवायादेगनियद्ात् ॥ 
वायुविहो द्वेन रक्तनावारितः पथि। 
क्ुहस्तद् षयेदरक्तं तजजयं वातशोणितम् ॥ 
स्बुङं वातबलासास्यमाप्य वातष्ड नामभि; । 
सस्य स्थानं करौ पादावङ्कचयः पय्यसन्धयः 
छत्वादौ इस्तपादे तु खलं देषो विधावति । 
छौच्ययात् स्सवत्वाच दें गच्छन् रिरायतरैः 
पञ्खखभिदतं ्ुग्धं वक्रत्वादभितिष्ते । 

स्थितं पित्तादिसंष्टं तास्ता; जति वेदनाः ॥ 

करोति दुःखं तेष्वेव तसात् प्रायेण सन्धिषु ॥» 
“उत्तानमय गम्भौर दिदिधन्तत् प्रचचचते। 

त्वङमांसाश्रयसुत्तानं गम्भौरन्न्तराश्रयम् ॥ 

कशद्ाहर्गायाख्तोदस्फरण्कुष्चनेः 

च्मन्विता श्यावरक्ता त्वाद्यं ताजा तथेष्यते ॥ 
गम्भौरे चयथुः स्तब्धः कठिनोढन्तन्े्ानिमान् । 
श्यावस््राख्नोभ्यवा दाहतोदस्पुरणपाकवान् ॥ 
सम्विदाहान्वितोम्भोच्छां वायु; सन्धयस्थिमब्जसु। 
हिन्दव चरव्यन्तवेक्रोकुख वेगवान् + 
करोति खञ्जं पङ्कः वा श्ररौरे चन्यैतञ्चरन् । 
स्ेलिंङ्गेख विक्षेयं वाताङगुभयाश्रयम् \ 
रक्तमागे निहन्त्याशु शाखासन्धिषु माख्तः 

निवेश्डाग्योन्धमावा वेदनाभिद्धरेद्धन् 
तत्र स॒ेदद्टकश्वङ्गजलौकः खचलाबुभिः। 
पुच्छतेव्धा शिराभिर्वां यथादोषं यथाबलम् ॥ 
रुगदादभूलतोदानदद्टकखायं जलौकसा । 
शङ्ेस्तमो हरेत् ढतिकख चिमिखिमायनात् ॥ 
दे्रारशं व्रजत् सायं शिराभिः पच्छनेनवा ५" 

«खपिंस्तेसवसामच्नापानाभ्य्चनवस्तिभिः । 



वातर् 

सउखोष्येरुपनाङेख षातोत्तरसुपा चरेत् ॥ 
विरेचनषटतच्चौरपानै; सेकैः खवस्िभिः । 
श्प निर्वापनेश्वापि रक्तपित्तोत्तरं जयेत्} 
वमनं दनाय ख दसेकादिलङ्खनम् । 
कोष्यलेपाख्च शस्यन्ते वातरक्तं कफोत्तरे + 

कफवातोत्तरे शीतैः प्रललिप्रे बातश्रौणिते। 
विदादः शोधरुक्घण्डुविटद्िः स्तम्भनाद्ववैत् ॥ 
पित्तरक्तोत्तरे दाहः करदोभ्वद्रणं भवेत् । 

उखीस्तसाद्धिघग टोषबलं वुङ्धाचरेत् क्रियाम् ॥» 
^दत्वापरूषक द्रा त्ताकाग्स्थे ुरसान् समान् । 
एथख्विदाथाच्च रसं तथा चौर श्तुर्ग णम् ॥ 

रख्तत् प्रायोगिकं सपि; पारूषकमिति ख्छतम्। 

वातरक्तं चते च्तौे दौसप पत्तिक ज्वरे ॥ 

ति परूषकं एतम् ॥#॥ 

^ मुपया; पलं पिष्टा तेलप्रस्थं चतुग॑ये । 
चौरे साध्यं श्तञ्जत्स्तदेवं मधुकात् शतै ॥ 
सिद्धं देयं चिदोषै स्यात् बातासश्वासकासनुत्। 

त्पाण्डरोगवौसपेकामलादादनाशनम् ॥ 
वलाकषायकल्काभ्यां तलं चषीरसमन्तथा । 
खहखश्रतपाकंवा वातावातरोगनुत् } 

रसायनं श्रह्टतमं इन्वरियाणाम्यसादनम्। 
जौवनं इ'इणं ख्ये शुक्राद्टगदोषनाशनम्॥ 

चन्रपादाग्बसंसिक्तं चौमण्डमदलच्छदे। 

श्रयने पलिनस्यश श्ौतमारुतवौजिते ॥ 
चन्दनाद्रकरादराश्यः प्रिया नाथः पियंवदाः। 

स्यात् शौतसुखस्यश घ्रन्ति दां रजं क्तमम्॥ 
“गम्भौरे रक्तमाक्रान्तं स्याचेद्धातु' विच्नेयेत् । 
रक्तपित्तातिखृ्धाातु पाकमाश् नियच्छ्ति। 

मिन्नः स्वति वा रक्तं विदग्ध" पूयमेव वा। 
तयोः; क्रिया विधातद्याः बधः शरोधनरोपणौ । 
कुथधादुपद्रवाणाद्ध क्रिवां खात् खाचिकित्- 

सितात्॥ “ 

रति चरके चिकित्छास्याने २६ अध्याय; ॥ 

^ग्रनकं पारदं लौं वनं तालं मनःशिला । 

श्रिलानतु परं श्रद्ध समभागं विचण्येत् ॥ 

विड्ङ्क चिफला योषं वागुजौ च पुननेवा। 
चिचक देवकाडच्च दाव्वौं श्ेतापराजिता 
चखंमेषां एथ^ तुयं सधमेकचच कारयेत् । 
चिफलण्टङ्गराजस्य रसेनेव एयक् चिघा॥ 
विभावय भकच्तयेत् प्रातर्माषमाचं दिने दिने। 

क्रमानुपानं निम्बस्य पच पुष्यं लचं खमम् ॥ 

श्ाणमाज्रं सेदेदयात् सबवातविकारनुत् । 
वातरक्तं महाघोरं गम्भोरं सअजञ्जयेत् ॥ 

सर्व्वोपद्रवखंयुक्तं साध्यासाध्यं निडन्त्यलम् ॥* 

इति वातरक्तान्तको रस; ॥#। 
भथ गुद्धेन तालेन गन्षतुच्येन मेलयेत् । 
इयोस्तुल्यं जौणेतान्ं वालुकायन्त्रके पचेत् ॥ 
अयन्ताचेच्वरो नाम रख; परमदुक्लभः। 
न्यात् कु्ानि सवायि वातरक्तमयापिवा। 
खूलमद्टविधं श्वित्रं रसस्ताजेश्वरो महान् ॥* 

इति महाताखेश्धरो रसः ॥ 
इति व्रैयकरसेन्रवारसं्रद्े वातरक्ताधिकारे ॥ 
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बातरो 
चपथाच प्यापथ्यविधिः 

इयोरसखतिः खनचौजलौकाखश्यलावुभिः 
शतधौतष्टताभ्यज्गो मेषौ दु ग्धावसेचनम् ॥ 
यवधष्टौकनौवारकलमारुणश्रालयः 

गोधूमाश्चयका सद्रासतुवर््योभ्पि सङ्काः ॥ 
अजानां मद्दिषौणाख गवामपि पयांसि च। 
लावतित्तिरिसपेडिट् तान््नरच्डादिविष्किरा, 

प्रतुदा; शुकदाद्यद्कमोतकटकादयः 
उपोदिकाकाकमात्वौ वे्राम्रं सुनिषखकम् ॥ 

वास्तुकं कारवेल्ल तर्डलौयः प्रसारण । 
प्रत्तरो ठदक्श्नाखं सपि; शम्याकपल्लवम् ॥ 

पटोलं रुदुतेलघ्च व्टदौकाशखतश्रकरा। 

नवनौतं सोमवल्लौ कस्तृरौ सितचन्दनम् ॥ 
शिशपागुरुदेवाहृसरलं सेमं नम् । 
तिक्त पञ्चसुटिषटं वातरक्तगदे नृणाम् ॥ 

दिवाखप्नामिसन्तापयायामातपमेधनम् । 
माषाः; कुल्या निव्यावा; कलाया, त्तारसेवनम्॥ 

अस्वुजान् पमांसानि विरद्रानि दधौनि च। 
` इत्तवो लकं मदां पिण्याकोप्नानि काञ्जिकम् 

कटु गुव्धभिष्यन्दि लवणानि च्च श्रक्तेवः। 

इत्यपथ्यं निगदितं वातरक्तगदे बृणाम् ॥” 

इति व्ेद्यकपण्याप्रथ्यविधिगन्ये वातरक्ताधि- 
कारः ॥) 

वातरक्तप्नः, प, ( वातरक्तं रोगविश्चेषं इन्तीति। 
इन +ठक्!) कुकरडतच्तः। ~ इति श्रब्द- 
चन्द्रिका कुकुरसड़ा इति भाषा॥ 

बातरक्तारिः. पु, ( बातरक्तस्य अरिर्नाश्कः।) 
पित्तन्नौ लता। इति शब्दचद्धिका॥ गुलश 

इति भाषा ॥ 

वातरङ्गः, पु, ( वातेन वादयुनारङ्गो यस्य । निर- 
न्तरचलदलत्वादस्य तथात्वम् ।) अश्वव्यः। 
शति शन्दरन्नावलोौ ॥ 

बातरधघः, पु, ( वातो वाय रथो यस्य ।) मेषः 

इति चिकाखश्नोषः॥ (वातो रथः प्रापको 
यस्येति वायुप्रापके, चि। यथा, भागवते। 

३ । २६.। २०। 
“वथा बातरयो ब्रायमादङक्तं गन्ध आश्रयात् । 

` र्वं योगरतं चेत अाल्मानमविकारि यत्॥) 

बातरावणः, पु, (वातेन वायुजनितरोगेण रायति 

शरन्दायते इति । रे शब्दे + ल्युः । ) उन्मत्तः । 
जिष््रयोजनपूरुवः। काण्डम् करपाचम्। 
कूटः) परसंक्रमः। इति मेदिनौ । ने, ११६ ॥ 
सरलदमः। इति शन्दरतावलौ ॥ 

वातरूषः, पु, ( वातेन रूष्यति भूष्यते दति। रूष 

+ घञ् । ) वातूलः । उत्कोचः । शक्रधनुः । 
इ्तिमेदिनौ। षे, ५७॥ 

वातरोगः, ए, (वातजनितो रोगः ।) वाबुवयाधिः । 
ततुपर्याय; । वातद्याधि; २ चलातङ्कः ३ 
अनिलामव; ४ । इति राजनि्ष॑गट; ॥ (यथा, 
“वातरोग निदन्त्याश्ु अदितं सापतन््रकम् ॥* 
इति वरि्यकचक्रपाणिषं डे वातयाधौ खल्प- 

रसोनपिख। ) 

वातशो 
वातरोगौ [न् ] लि, (वावरोगोगख्यस्येति । वात- 

रोग~+दनिः।) वातरोगयुक्तः। ततथायः। 
वातकौ २। दव्यमरः॥ (वचा, इहत्संदहिता- 

याम् । ८७।११। 

«परतोऽपि दशनं वातरोगिणां चन्दनागुस- 
प्रापि: ॥”) 

वातिः, प, काषलौहोभयनिभिंतपाचम् । तत्- 
पथायः। कारलौहौ २। इति चिकाख- 
शोषः ॥ 

वातलः, पु, (वातं लातौति। ला+-कः।) 
चणकः। इति श्ब्द्वन्दिका॥ बायुकारके 

चि॥ (यथा, सश्चते खत्नस्थाने ४६ अ; । 
“वातला; ग्रौतमधुराः सकषाया विरुच्तणाः। 
कषशोरितपित्तप्ताश्चणकाः पुसलनाशनाः ॥*) 

बातलमणलौ, च्छ, वाद्या । इति भूरिप्रयोगः ॥ 

वाववान् [त् ] चि, बायुधुक्तः। बातो विद्यते 

स्य इव्यय वतुप्र्ययेन निष्यन्न; ॥ 
वात्क्रेरौ [न्], पु, ( वातस्य व्रैरौ । ) वातादः। 

इति राजनिषंण्टः ॥ वाबुध्र्नौ, चरि ॥ 
बातयाधिः, प, ( बातज्नितो याधि;।) बात- 

रोगः; । इति राजनिषरट; ॥ ( यथा, 
“शून सुप्रत्वचं भयं कम्याप्माननिपीड्तम् । 
रुजा्जिमन्तष्च नरं वातय्ाधिर्विनाश्येत् ॥ 
द्ति माधचवकरछते रुजिनिखये वातरोगाधि- 
कारे शेषां) 

बातश्रौषे, कौ, ( वातस्य प्रीषैमिव। ) वस्तिः। 
इति राजनिघंर्ट; ॥ 

वातश्ोणितं, कौ, ( वातजं शोणितं ददटरक्तं 
यच्च । ) बातरक्तरोगः। इति भावप्रकाश; ॥ 

(अस्य सनिद्ानसम्यु पिकं पूरूपं लचण्च 
वथा,-- 
“विदाद्त्रं विरु तत्तचारकप्रटूषणम् । 
भजतां विधिद्धौनच्च खप्रजागरमेथुनम् ॥ 
प्रायेण सुकुमाराणामत्तक्रमण्श्यौलिनाम्। 
अभिघातादशुद्धश्च बृणामद्टजि दूषिते ॥ 
वातक्ैः ्रौवलैर्वाबुर हः कहो विमार्ग; । 
तादशेनाखजा रुधः प्राक् तदव प्रदूषयेत् ॥ 

चअप्यरोगं खड् वातवलास वातश्रोितम्। 

तदाडर्नामभिसच पून्ये पादौ प्रधावति ॥ 
विश्ेषादवानयानादरैः प्रलम्बौ तस्य लच्णम् । 
भविष्यतः ऊुष्टसमं तथा सादः अखधाङ्गता॥ 

जानुजद्धेरुकव्य्दस्तपादाङ्गसन्िषु। 
कणडस्फरणनिसतोदभेदगौ रवसुप्रताः ॥ 
भूत्वा भूत्वा प्रणश्यन्ति सेङ्राविभवन्ति च। 

पादयोष्डलमास्थाय कदाचिदस्तयोरपि ॥ 
च्पाखोरिव विषं क्रह्वं छत्रः दें विधावति। 
लश्मंसाश्रयसुत्तानं ततुपूर्वे जायते ततः ॥ 
कालान्तरेण गम्भीरः सर्व्वान् धातूनभिद्गवत् । 
कणडादिसंयुतोत्ताने तवक्ताच्रश्यावलोष्हिता॥ 

सखायामा श्शदाद्ोश्रा गम्भौरेग्धिकपूनरुक् । 
खयथम्रेधितः पाकौ वायु; सन्यस्थिमव्नसु ॥ 

दन्दल्निव चरव्यन्तवक्रौडचञ्च वेगवान् । 



वाताद् 
करोति खञ्जं प्ङूवा शरौरे समतश्चरन् 
वातेएधिके7धिकन्तच्र शूलस्फरणतोदमम् । 

श्रोषस्य रौच्यशष्यलश्यावताट ह्िद्ानयः ॥ 
धमन्धज्गुलिखन्धौनां सक्को चोऽङ्गप हो? तिरक् । 

श्ौतङ्धेषायुपशयौ स्तम्भयेप्रथसुप्रयः ॥ 
रक्त शोपोतिरुकलोदस्तास्नरश्िभिचिमायते । 

ज्जिग्धर्त्तेः श्रमं नति कणडङ्ञदसमन्वितः॥ 
पित्ते विदाहः सम्मोहः खदो ख्छामदः स- 

ट । 
च्यशाचमलं रयामः प्योपपाको श्थोश्रता॥ 
कपेस्तमिव्यगुरुता सपि्िग्धत्शौतताः । 
कणमेन्दा च रगडन्दरसम्थलिङ्गख् सङ्करे ॥ 
खकदोषाजुगं साध्यं नवं याप्यं दिदोषजम् । 
चिदोषनं त्यजेत् खावि सब्धमन्वैदकारि च॥ 
रक्तमाग निद्न्याश्रु शाखाखन्विषु मारतः 
जिविश्यान्योप््मा चाय वेदनाभिषेरव्यद्धन् ॥ 

इति वाभटे जिद्ानस्याने षोडशरऽध्याये ॥ 

“वातश्चोणितिनो रक्तं शखिग्धस्य वहु शौ इरेत्। 
च्ल्यास्यं प्रालयन् वायु यथादोषं यथावलम् ॥ 
त्विकिल्धितं दितं पथय प्रायश्चित्तं भिषग्{जितम्। 
भषलं रमनं शस्तं प्रथायै; श्टतमौषधम् ५ 
इति च वाभटे चिकिल्वितस्थाने हाविंशतितमे- 
एष्थाये ॥ अन्धदातरक्तशब्दे ज्ातव्यम् \#1) 

वातसद्धः, चि, ( वातं बातजनितरोगं ख्व । 

ख़ +अच् |) अद्न्तवायुयुक्तः। यथा,- 

भवाताखदहौ वावखद्ो वातूलो वातुलोएपि च।* 
इति शब्द्रन्ावलौ॥ 

(कायवैगवहनग्रौलः । यया, महाभारते । १। 
२४९ । ५। 
«ततो वातखद्ां नावं यन्नयुक्तां पताकिनौम्। 
ऊभम्निचचमां दपा लत्वा कुन्तोभिदलवाच च ॥*) 

बातखारचिः, पू, (वातः सारथिः षड्ायो यद ।) 
च्यम; इति केचित् ॥ 

चातच्छन्धः, प, (वातस्य स्छन्ध इव) आकाशस्य 
भागविश्चेषः । वचर वायुति। इति केचित् ॥ 

बातद्धा, [न्] चि, (वातं इन्तोति । इन् + किप् ।) 
वातघ्नः । वायुनाग्रकौषधम् । इति वेदकम् । 

वाताटः, प, ( बात इव अटति गच्छतौोति। अट् 
+ अश्व् । ) खथाश्चः। इति चिकाखदषः॥ 
बावन्टगः । इति शब्दरनावलौ ॥ 

बाता, प, ( वातदूषितौ अश्छौ यस्तत् । ) 
सष्करोगविश्ञेषः । तस्य लचयं यथा,-- 
“इषौ दूषयेदायुः श्णा यस्य संढतः । 
सस्य सुष्कश्चलद्येको रोगो वाताकूसं्कः ॥” 

इति माधवकर;॥ 

वातादः, ध, (वाताय वातनिहत्तये अद्यते इति । 

चऋद् +चञ्। ) फएलटच्तविश्रषः | वादाम इति 
श्यात;। तच्पायः। वातदरैरौ २ नेन्नोपम- 
पलः; ३ वातान; 8 । अस्य गुणाः । उव्यत्वम् । 
सज्िग्धत्वम् । वातन्नत्वम् । शुक्रकारित्वम्। 

शुरुलवष्च । अस्य मच्णगुखाः। मधुरत्वम्। 
दृष्यत्वम् । पित्ताजिलापइत्वम् । च्जिगधत्वम् । 

३२० 

वातारि 
उष्यलम् । कफकारित्वम् । रक्तपित्तविकारिण 

श्रतलष्च । इति भावप्रकाशः ॥ 

वातापिः, पु, असरविश्येषः। खच इदस्य घमनौ 
पन्यां जातः;। अगख्यन भितः । शति 
ओभागवतमतम् ॥ कल्पान्तरे तु विप्रचित्त 
सिंहिकायां लात; । यथा,- 

^ लिं हि कायामयोत्मन्ना विष रिततेचतरेद ॥ 
श्रवः शवलगाच्च्च ङ्ख; शाखस्तथेव च 

्व्वलो गसुचिद्येव वातापौ इ्धपो लिकः। 
इरकर्पः कालनाभो भौमख नरकस्तया 
रादष्ट्च्च तिषां वे चन््रखयप्रमहेनः 
शूयेते सिंडिकापुच्रा दैवेरपि दुरासदाः ॥* 

बद्धिपुराये काश्यपौयवंश्रः 

च्यन्दच्च । 
«विप्रचित्ति; दे डिकेयान् सिं हिकायामलौ- 

जनत् । 
हिरण्यकशिपो प्रे भागिनेयाश्तरयोदश्य ॥ 
वल्छ; शर्यश्च राजेश्रो तमो वातापिरेव च। 
इखलशो नसुत्वि्धेव खखमचाञ्जनस्तथा ॥ 
मरकः कालनाभश्च खरमाणस्तयेव च । 
कण्पवौथखच विख्यातो दटुव॑श्यविवद्धंनः ॥* 

इति माद्य ६ अध्यायः ॥ 
( सजिवरौग्गस्त्मस्तु खनं जद्यदेदारं भ्ित- 
वान् । खतद् तान्तस्तु महाभारते वनप्र्रणि 

६.६ अध्यायमारभ्य द्र्य; ॥ ) 

बातापिदिट्, [ष्] प, ( वातापिं इष्टौति। 
दिष् +दिप् ।) अगख्यस्निः। इति हेम 
चन्द्रः । २.। ३६ ॥ 

वातापिष्छदनः प, ( वातापिं खदत इति । खट् + 
च्छः ।) अगस्त्यः । दति चिकाखदरोषः ॥ 

वातापिदा [न्] पु, ( वातापिं इन्तौति । इन् + 
किप् ।) अगस्यः । इति चिकाखशरोषः ॥ 

वातामोदा, च्छि, (वातेन प्रत आमोदो यस्याः ।) 
कस्तरौ । इति शब्दमाला । 

» कौ, ( वातस्य अयनं गमनागमन- 

मामे; ।) गवा: । इयमरः ॥ (यथा, आा- 
सप्रशव्यास् । ५१०। 
«लौल्लागारस्य बदिः सखोषु चरणातिधौ 

मवि परिययथा। 

प्रकटौकछलतः प्रसादो दत्वा वातायने यजनम् ॥*) 
वैन परवाधानिषेधो यया,-- 
^“परवाधां न कु््वौँत जलवातायनादिभिः। 
कारयिता तु कम्भाणि कार पञ्चात् न षच- 

येत् ॥* 
इति कौर्मं उपधिभागे १५ अध्यायः ॥ 

वातायनः, प, ( वातस्येव अयनं गतियेस्य । ) 
चोटकः। इति जिकाच्डगरषः। 

वातादयः, ए, ( बातमयते ईति । अय + बाह्- 

लकात् उण् । ) इरिणः। इत्यमर; ॥ 

दातारिः, प, ( वातस्य वातरोगस्य अरिः!) 
शरखट्ं;। दति शब्दरन्नावलौ॥ ( अस्य 
पायो यथा, 

बातुलिः 
“ुज्ञररणख अमण्डश्चिजोगन्धरयष्स्तकः । 
पष्चङ्गुलो बहनमानो दोघं दरटोप्यदणछकः ॥ 
वातारिस्तरुखश्चापि सुबृकश्च निगदाते । ९.। 

रक्तोऽपरो रवकः स्माडुरवृको सवस्था । 
्याप्रपुच्छश्च वातारिश्चष्वुरत्तानपचकः ॥*२॥ 

इति भावप्रकाश्य पून्बखष्छे प्रथमे भागे।) 
प्रतश्धलौ। इति शब्दचन्धिका 1 ` पुच्रदाच्नौ। 
शेफालिका । यवानौ। भगौँ। खुद्ौ। 
विड्ङ्गः। शूरण; । भल्लातकः । जतुका +इति 
राजनिषेरटः ॥ 

वातालौ, स्रौ, ( वातस्य आलौ यच्र।) वाद्या । 

इति निकाखश्चेषः ॥ 

वाताश्च, प, ( वात इव शौत्रगोभश्वः । ) कुलौ- 
नाश; । तत्प्थायः। इयोत्तमः २ नाद्यः र 
अजानेयः 8 । इति चिकाखशेषः॥ (यथा, 

कथासरित्यागरे । ६६ । १७४ । 

“तदिमं मां विलानौदि लच्छौसेनं वरानने । 

अनौतमिद वाताश्वेनालष्याडेटनिगेतम् ॥*) 
वाताखडह;, जि, ( वातं वातलनितरोगं आदते 

इ्ति। अ+ स+ अच्च । ) वातुलः। इति 

श्ब्द्रन्नावलौ ॥ 

वातिः, पु, (वाति गच्छतौति । वा + “वातैनित् ।) 
उणा०५।९। इति अतिः।) वायु; । यथा, 

^वातिर्वायुमेदातः सनः पवनोएनिलः ।* 
इव्यमरटौकायां भरतष्टतसाइसाङ्ः ॥ 

खः । चन्द्र; । यथा । बातिरादिव्यसोमयोः । 
इति रभषः॥ 

वातिकः, प, ( बातादागतः। बात+ठम्।) 
बायुजवयाधि;। यथा,- 

“वातिको वातजो याधि; पैत्तिकः पित्तसम्भवः। 
चेश्मिकः चद्मसंभूतः सणहः सान्निपातिकः ॥ 

इति रालनि्षग्ः ॥ 
( जौ, वातस्य शमनं कोपनं वा । “वातपित्त 
छ श्मभ्यः एमनकोपनयोरपसंख्यानम् । ५ । १। 
३८। इ्स्य वाक्त ठण् ॥ वातिकरोगाक्रान्ते 

वाचे, चि। यथा, महाभारते ।३।२५६।३। 
“अपरे तर्वंस्तन्न वातिकास्तं महौपतिम् । 

इथिष्ठिरस्य यश्चन न स्मो हेष ति क्रतुः ।*} 
वातिगः, प, ( वाति वायु" गच्छतौति । गम् + 

डः! ) भण्टाकौ। धातुवादिनि, कि। इति 
मेदिनौ। गे, ४६. ॥ 

वातिगमः, पु, (वातिं वायु" गमेयतौति प्रापथति । 
गमि+ अच् ।) वााङः। इति श्न्दरना- 
वलौ ॥ 

वातिङ्गनः, पु, वार्ताङ्खः । इति चिकाखशचेषः ॥ 
बातौयं, जौ, (वाताय वातनिहृत्तये हितः । वाव 

+; । ) काञ्जिकम् । इति ५न्द्चन्दरिका॥ 
वातुलः, पु, वावा । इद्मरटौकायां भरतः ॥ 
वातुलः, च्छि बातविकाराखहः; । उन्नत्त; । इय 

मरटौकायां भरतः ॥ 
बातुलिः, स्वौ, तरुतूलिका इति इारावलौ ॥ 

वाइड इति भाषा॥ 



चात्सल्यः 

वातूलः, प, ( वातानां सहः । “वातादूलः ।” 
४।२।४२ । इत्यस्य वार्तिंकोक्वा ऊलः । यहा, 
वाता; खन्त्यिन्निति। वात+ ^“चिश्चादि- 

भ्यश्च ।*५।२।६७। इति लच् । “वातदन्त- 
बलेति ।” ऊङ् । यदा, वातानां सद्द; वौतं न 

खदहते इति वा। वात + “वातात् सन्छद्धे च। 

वातं न स्ते इति च ।* ५।२।१५२२। इद्यस्य 

वार्ति ऊलच् ।) वाद्या । वातासद्दे,चि । इय 

मरः ॥ “वाद्या वातसम्द; । च्च्र जनखलादि- 
गोरथवातादिति ऊलः। वातासो वात 

शेव्याख्डः। वाद्या इति ख्यातः। अच गो- 
विकारादिना ऊलः वातूलः । वातर्नान्नौति तुले 
ष्टोकारवानपि वातुल; । वातलो वातुलोण्पि 
स्यादिति हिरूपकोषः ॥ उन्मत्ते४पि वातूलः ।* 
इत्यमरटौकायां भरतः ॥ 

बातोना, स््लौ, (वातश्ूनयतौति । ऊन + अण ।) 

गोजिङ्ाच्चुपः। दति राजनिषेणटः॥ वादु 
ने, चि ॥ 

बाता, सी, ( वातानां सन्धः । वात + ̂ पाश्ा- 

निभ्यो य;ः।* ¢ ।२। ४६ । इतिय; । ) वाव- 
समः; । यथा,- 
“आषङ्गिनौ च वातालौ स्यात् वाद्या वात- 

मणलौ ॥» 

श्ति चिकाखशोषः॥ 

{ यथा, भागवते। ३।९.७। ५। 

“ववौ वायुः सदस्यः पेत्कारानौरयन् सुः । 
उग्भूलयन्नगपतौन् बाव्यानौको रजोध्वजः ५”) 

वाल्यकं, कौ, (वत्छानां सहः । वत्य + “गोचोत्तो- 
ङुति।” 8।२। ३६ । दति भुज. । ) बल्य 
खण्डदः । इव्यमरः ॥ ( बल्य कस्येदमिति । वत्धक 
+अप् । कुटजसम्बन्विनि इद्रयवसम्बन्धिनि 

च चि। यथा, सुश्रुते! ६।४०। 
^“ नामरातिविषासुत्तं पिष्यल्यो वाल्क फलम् ॥*) 

बाल्छच्यः, पु, ( ब्ल खव । खाय व्यन्.) 
रसविशेषः । यथा,- 

^बाह्य्यश्रान्तौ तु रसौ इङ्गारः; कौशिकः 
छतः; ॥* 

इति चिकाणशग्रष;॥ 
रुतद्रसाधिकारौ यथा,- 

५श्रान्ते ब्राह्मण खव स्यात् प्रौते दासः प्रकौ- 
सिितः। 

प्रेयसि स्युः खखायो दि यशोदा वल्ल श्टरताः॥ 
मधुरे राधिका ज्ञेवा हास्य स्यान्सधुमङ्गलः । 
सखखौय् योभ्डुते जेयो वौरे चारण्गोढषा; 
करे वल्य चादिनेटिलाद्यास्तु रौ दके । 
गोवदवने>मिमन्धुखच भयानक उदाहृतौ ॥ 
तपखिन्धादयो दयत बौभत्वं परि कौतिता, । 
जजस्था नियता ज्ञेया आलम्बन विभावकाः ॥” 

ष्टयुज्न्वलनौलमणिः ॥ 
( बह्मलस्य भावः; । वत्सल + ष्यम् । ) वलत्छलंस्य 
भावे, कौ ॥ (खोडः । यथा, भागवते ।४।६।९३४। 
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वादनं 
बात्ौपुत्तः, धर, नापितः । इति चिकाखूपोषः ॥ 
वाद्यः, प, ( वत्स्य गोच्नाप्यम् । वत्व + “गर्गा 

दिभ्यो यथ्. ।* 8।१।१०५। इति यल ।) 
सनिविश्चेषः। यथा। बाद्यसावणिगोचयो- 
सौवैच्यवनभागेवज्ञामदस्या वत्रा; । शलु- 
इाइतत्वम् ॥ 

बाद्यायनः, पु, ( व्यस्य गोचापद्यं युवा । वल्य + 
यम् । ततो यनि फक् । ) सुनिषिशरेषः । ततत्प- 

श्थायः। मन्दनागः; २ पचिलः श ष्वामौ ४। 

इति चिकार रषः ॥ (अयं हि कामखचकत्तां । 
यथा, कुडनौमते । ७७ । 

“वात्धायनमयमवुघं 

बाह्यान्द्रेण दत्तकाचाथान् । 
गणयति मन्मथतन्त 

पश्चतुद्यं राजपुतच्त् ॥*} 

वादः, पै, ( षट्+ षम् । ) यथांबोधेच्छो- 
वाकम् । यथा, 
“विजिगौषोः कथा जख्यो वादस्तश्वविषै- 

दिषोः 1” 
इति जटाधरः; ॥ 

अस्य लक्षणं यथा । प्रमाणतकंसाघनोपालम्भः 
सिद्धान्ता विरुद; पञ्चावयवोपपन्नः पच्च प्रतिपच्च- 
परिग्रहो वादः। इति गोतमदखच्म् \ #। 
अपि च्व। 
^“सर्गायामादिरन्तञ्च मध्यदेवाहमच्लौन ! । 
अध्याह्मविदा विद्यानां वाद; प्रवदतामद्म् ४ 

इति भगवद्गौतायाम् ९० अध्यायः ॥ 

^ प्रवदतां वादिनां सम्बन्धिन्धो वादजश्प वितख्ा- 
श्यान्तिख; कथाः प्रसिद्ठास्तावां मध्ये वादो- 
एम् । यच इाभ्यामपि प्रमाणतकंतश्च खपक्तः 
स्थाप्यते परपच्छललातिनियदस्थानैदू ष्यते 
सख जल्पो नाम। यत्न सक; ख्वपक्तं स्प्रापयति 
अन्यस्तु ढललातिनियद्स्यानैस्तत् पच दूषयति 
नतु खपत्तं स्थापयति खा वितखा नाम कथा। 

तत्र जख्पवितण्डे विलिगोषमाण्योर्वादिनोः 
शक्तिपरौ चामाचफले। वादस्तु वौतरागयोः 
शिष्याचाश्योरन्धयोर्वां तत्चनिरूपथपरलः । 

अतोसौ गर्टत्वान्महिभूतिरि्यथेः ।*इति तङ 
कायां ओीधरस्छामौ ॥ (“वन्न वादः। वादो 
नामयः; परस्पररेख सह शशास्तपून्भकं विरह्य 

कथयति । ख वादो दिविध; संग्रहेख जस्यो 
वितदडा च । तत्र पच्चाश्ितयोबेचनं चर; । 
लल्पविपरयो वितण्डा ।* इति चरके विमान- 

स्थाने रमेएध्याये ॥ ) 

वादकः, चि, ( वादयतौति वद् + णिच् + खल् । ) 
बाद्यकरः । (यथा, भागवते । १० । १८। १३ । 

“कचित् बृ्तसु चान्येषु गायकौ वादकौ खयम् । 
श्रं खतुमेदहाराज खाधु साध्विति वादिनौ \") 
वक्ता। वद्धातोः कंैरि णक(खुल्)प्रयेन 
निष्यच्नः॥ 

वादनं, कौ, ( वट् + िष्व + च्छुट् । ) वादम् । 

ॐ 

^ चरन्तं विश्सुद्धदं वात्यक्पाशलोकमङ्गलम् ५५) ( यथा, सं गौतदपेशे । ६३ । 

वादिनं 
भवौ खावादनतच्वश्चः श्रुतिलातिषिश्ारदः । 

सालज्श्च (प्रयासेन मोचमा्गे नियच्छति ५०) 
वा(बा)दरं, चि, ( बदरात् वदराकारकार्पास- 

फलाद्धवम् । वदर + अण ।) कार्पासनिभ्भित- 

वस्त्रादि । इव्मरः। २।६।१११ ॥ बादरायाः 
कार्पास्या जातं इव्यय चयप्र येम निथ्यन्नम् ॥ 

वा(बा)दरः) पु, ( वदर + खाये खश ।) कार्पास 

ठच्च; । इति हेमचन्ः॥ (वदरौट चः । कुलग ऋ 
इति भाषा॥) 

वादरङ्गः, प, अश्वत्यट च्चः । इति जिकाणशेषः ॥ 
वा(वा)दरा,स््लौ, (वदरवत् पलमस्तयस्याः । वदर + 
अच । ततः टाप् ।). कार्पाखट्तः । तत्पायः । 
कार्पासौ र खच्पुष्या र वदरौ 8 सस॒द्राग्ता ५ 

तुण्डिकेरी ६ कार्पाखिका9। इति शब्द 
रत्रावलौ॥ अस्या; पथायान्तरं गुणाश्च 
कार्पासौग्न्दे त्र्या; ॥ 

वादरायणः, धु, ( वद्राथये बदरिकाश्रमे मिवस- 

तौति । वद्रायख + अण् । ) यासदेवः। इति 
शब्द्रन्रावलौ ॥ 

वादरायणिः, पु, ( वादरायख रव । खार्य इम् ।) 
असदेव; । इति श्न्दरन्रावलौ ॥ ( बादरा- 
यणस्यापद्यमिति अप्याथ इण । शुकदेवः ५) 

बादरिकः, चि, वद्रचयनकर्ता। वद्र चिनोतौ- 
व्यँ ष्िकप्र्येन निष्यनत्न; ॥ 

वादलं, जौ, मधरुयदिका। इति श्ब्दचन्धिका ॥ 

वादवादौ [न्], ए, ( वादं बदतौति। वद् + 

नि; ।) लिगभेदः । तप््रथायः । अद्ेतः २। 
इति हदेमचन््रः॥ 

वादामं, लौ, खनामस्यातपलैम् । तस गुणाः । 
उष्यात्वम् । संच्िग्धत्वम् । वातत्नत्वम् । बल- 

शुक्रकारिलश्च। इति राजवल्लभः ॥ 
वादान्धः, चि, ( वदाच्ध रव। खाये अश । ) 

वदान्य; । बहुप्रदः । इति भरतदिरूपकोषः ॥ 
वाङालः, प, मद्यमेदः; । वोयालि इति भाषा । 

तत्पथायः । खसखदंदुः २) एति हेमचन््र;ः । 
बादिः, चि, (बादयति चक्तसुश्वारयतौति । षट् + 

णिच् + “वचिवपियजौति ।*+उणा० 8 । १९४ । 
इति दण. । ) विद्धान् । दइद्युणादिकोषः; ॥ 

वादिनं, जौ, ( बाद्यते । वद् + शिच् +“भूवादि- 
गृभ्यो खिज्रम् ।“ उथा० 8 । १७०। इति 

णिच्रम् । ) वादम् । श्व्मरः ॥ ( यथा, भाग- 

वते ।३।२४। | 

«अवादयंस्तदा योजि वादिच्राखि घनाघनाः ॥* 

वादिनोभधिगच्छायते इति । चे +कः । अथि 
रचके, चि । यथा, वक्रोक्तिपच्चाशिकायाम्\२६। 
“कलवा लां पणवख्वितं नदि मया दूतैन न 

प्रौयते 

गवाह पश्वः छश्रोदरि चितः शक्यो विधातु" 
स्वया । 

किं वादिन्नषिष्याच दयिते को वादिनस्ायते 

खल्या निजिस्रे लराजसत व्थाच्जग- 
इुजेटि; ॥*) 



वादी 
वादिरं, कौ, वदरौसडशखच्छफलटस्चः । 

शब्दरन्नावलौ ॥ 
वादिराट्, [ज्] प, ( वादिष् वक्तं राजते 

इति। राज-+किष्।) मञ्युघोषः। इति 
चिकाण्डग्रोषः ॥ 

वादिश्ः, चि, साधुवादौ । इति शब्दमाला ॥ 
बादौ, [न्] चि, ( बदतौति। बदू+खिनिः।) 

वक्ता ।( यथा, मनुः! 9।६१। 

“न च इन्धात् खलारूप्ंन कौवं न छता- 
ञ्जलिन् । 

नसुक्तकशं नासीनं तवाश्सौति वादिनम् ॥*) 

अथीं । विवादकत्ता। फरियादौ इति पारस्य- 

आषा ॥ वथा, सभापते; कक्तैयमा दइ काद्यायनः। 
“अथ तचेत् प्रतिभूर्नास्ति वादयोग्यस्तु वादिनः। 
खरच्ितो दिनस्यान्ते ददादृश्व्चाय वेतनम् ॥* 
वादिनो भाषावादिनः उत्तरवादिनख्च॥#॥ 

स्वयं विवादाश्रक्तौ प्रतिनिधिमाइ नारद्ः। 
“अर्थिना खं नियुक्तो बा प्र्यथिप्रहितोभ्पिवा। 
यो वस्यारय विवदते तयोजेयपराजयौ ॥* 
तथोरन्वादिप्रतिवादिनोः । काव्यायनः। 
^मनुष्यमारथे स्तेये परदाराभिमषेये । 
वअभच्यभच्चशे चवे कन्याहरण्टूषये ॥ 
पारुष्ये क्टकरथे बृपदरोडहे तयैव च । 
प्रतिवादौ न दातथः कत्ता तु विवदेत् खयम् ॥” 
भराच्रारौतरस्य पकत्चस्थितस्य दणडनौयत्वमाहइ 

नारदः । 
भ्यौ न भराता पिता वापिन एुत्चो न नियोजितः 

पराधवादौ दख; स्यात् यवहारे विद्वन् ॥” 

नारदः 
^पूम्नेवाद्ं परित्यज्य योढन्यमालम्बते पुनः 
वादसंक्रमणाजन्नेयो होनवादौ सवे नरः 
प्रद्यथीं यदि कञ्चित् कालं प्रथयते ख लभते। 

अरथोंतु कालं प्राथेयन् अधथित्वभरेव इन्धादिति 
तैन कालो न प्राथेनौयः। तदाह । 
^प्रत्यथौँ लभते कालं चं सप्रादमेव च । 
अर्थौतु प्रायन् कालं तत्ृक्षणारेव दौयते॥* 

, कचित् प्रर्यो कालं न लभते । याञ्चवल्का; । 

इति 

«खाइ सस्तेय पारुष्यगोएभिशा पा व्यये च्ियाम् । | 
विवादयेत् सद्य खव कालोगन्यचेच्छथा ख्छतः॥” 

अथ भाषापाद;। तन्न भाषाखरूपमादइतुः 
काद्यायनटदख्यतौ । 
^प्रतिच्चादोषनिमु तं साध्यं सत्कारणान्वितम् । 
निशितं लोकखिड़श् पं पच विदो विदुः ॥ 
ल्पा तच्चरः प्रभूतार्थो निःसन्दिग्धो निराकुलः 
विरोधिकारणेमैक्तो विरोधिपरतिरोधकः 
यद! लेवंविषः पच्च कच्ितः पून्ववादिना। 

` दद्यात्तत्परचखम्बन्धं प्रतिवादौ तदोत्तरम् ॥* 
नारदेनापि। 
“सारस्तु यवद्ाराणां प्रतिन्ना ससदादृता। 
वद्वानौ इौयते वादौ तरं स्तासृत्तरो भवेत् ॥* 
तच्छोधनमादह ढ दस्यतिः। 

५न्ध्नाधिकं पूपरचं तावद्वादौ विश्रोघयेत्। 

२२ 
वाद्यं 

न दद्याडुत्तरं यावत् प्रद्यथौं सभ्यसन्निधौ ॥” 
इति व्यवहारतत््वम् ॥ 

वाद्यं, ज्ञौ, (वद् + शिच् +यत् ।) वादयन्ति ध्वन 

यन्ति यत् । वाजना इति भाषा । तत्पायः) 
वादित्रम् २ चअतोदम् ३। तचैतुर्विधं वथा, 

“ततं बौणादिकं बाद्यमान्वं स॒रजादिकम् । 
व॑भ्यादिकन्तु शुषिरं कांस्यतालादिकं चनम् \* 

इत्यमरः ॥ 
^द्ट्ं ततादि चतुविधं चतुःप्रकारं वाद्यादिशन्द- 
इय वाच्यम् । 
द्द् चतुविधं वादां वादित्रादिहिनामकम्।' 
वाद्यभितिसखमस्तं प्रथमान्तं विश्रोष्यपरदं इति 

कलिङ्गादयः। फलतो न विश्रेव्यः।* इति तङ़्ौ- 

कायां भरतः ॥ #॥ 

चथ वाद्यानि) 

«तालेन राजते गौतं तःलो वादिचसम्भवः ¦ 
गरौयस्तेन वादित्रं तचतुरविंधस् च्यते ॥ 

ततं खुधिरमानद्वं घनमिय्यं चतुजिधम् । 

वतं तन्त्रौगतं वादा वंश्यादां शुधिरं तथा ॥ 
चन्भावनड़मानद्धं घनं तालादिकं मतम् ॥*#॥ 

तत्र ततं यथा,- 

५अलावणोौ ब्रह्मवौणा किन्नरौ लघ्ुकित्नरौ। 
, विपश्चौ बह्लकौ च्येष्टा चित्रा च्योषवतौ जया ॥ 
हस्तिका कुलिका कम्मं शारङ्गौ परिवादिनौ। 
चिश्वौ शतचन््रौ च नकुलौषशटौ च एवौ ॥ 
च्यौड़म्बरीौ पिनाकौ च निबन्धः शुष्कलस्तया । 
गद्ावारणदस्त्च रुदोएय श्रमणलः । 
कपिलासतो मधुस्यन्दौ चोणेत्यादि ततं भवेत् ॥” 
अलावणौ यथा,-- 

^कनिष्टिका परिधद्धिमध्यच्छिद्रेण संयुतः । 
दशयष्टिमितो टर; खादिरो वैणवोभयवा ॥ 
च्धःकरभवानडं कचावल्छाभिशोभितः 
नवाङ्कुलादधभ्कद्रोपरि चन्द्राह्ंसन्निभाम् ॥ 
निषैश्य चुभ्िकां भद्रालादबुखख्छं निवैश्रयेत् । 
इदशाङ्कल विस्तारं टएएपकं मनोहरम् ॥ 
तुष्विकाषेधमध्येन दणच्छछदरं तु निन्भिताम्। 
अलाबुमध्यगां डौर्वौं कत्वा खल्यान्तु काटि 

काम् ॥ 
तथा संवेष्य तन्मध्ये काडिकां भामयेत्ततः । 
यथा स्यान्निञखलालावुन्येन्वञ्च करभोप्ररि॥ 

पथ्ाङ्गुलि सं ्यन्यालादु' खल्या बन्धयेत् । 
केशान्तनिभ्नितता पट़मयौ खच्रञ्नताथवा ॥ 

समाः खच्छा दषा तच्च तन्तौ देया विच च्चसै; । 
रखतल्लच्तणसंयोग्यान्यालावणौ प्रकौन्तिता ॥ 
जिन्द्ना न ससुपेतं तुम्बं निःचिप्य वच्चसि । 
मध्यमानासिकाभ्याष्च वाद्या दच्िखपाशिना ॥ 

तारे मद्रे च घोषे च चिस्थाने विन्हरिष्यते। 
तुम्बौ खलं ससत्थ वामाङ्गेन घारयेत् ॥ 
ततस्ताभिसु सर्वाभिः खरयक्तिविधीयते । 
चिख्वरो दधिः पाणिर्वामद्धूच चतुःखरः ॥ 
च्लावरयां स्थिता ज्ञेया; सप्र षड् जादयः 
रागअत्तियेधा रागे भवेत् षड़् लादिभमेदतः ॥ 

षाद 
अंशन्यासविभेदाच तथाचापि विधौयते। 
इ्यमलावणौ प्रोक्ता मनःश्रवणरजञ्जनौ॥ 

प्रयन्ता सारदा देवौ वौणारूपेण संस्थिता ॥» 

द्दलावणौ॥ अन्येषां लच्तणं विस्तरभया- 

त्रोक्तम् ॥ # ॥ शुषिरं वथा,- 

4वेश्रोएय पारौमधुरौतित्तिरौश्डकाहलाः | 
 सोडचौसरलोवुङ्गाष्टङ्गिकाखरनाभयः॥ 

श्टङ्गं कापालिकं वं्चम्भवंश्स्यापरः। 
रुते ुषिरमेदास्तु कथिताः पूनखरिभिः॥ 
वन्तलः सरलश्कपओदोषपिवव्नितः । 

वेणवः खादिरो वापि रक्तचन्दनजोगथवा 

शओरीखणजोएय सौवर्णो दन्तिदन्तमयोए़पि वा । 
राजतस्ताश्रनो वापि लौहजस्फाटिकोथवा ॥ 
कनिाङ्कुलि तुल्येन गभेरन्धं ण शोधितः 
शिल्प विद्याप्रवौओेन वेश्य; कार्य्यो मनोहरः 
वश्ोनेव मतोभ्पौति मतङ्गसुनिनोद्ितम् । 
ततोभ्न्येए्पि तदाकारा वंश्रर रव प्रकौतिता;। 

तत्र वहः थरो देश्ादयो हिभितमङ्गुलम् । 
पुत्काररन्वु कव्वींत मितमङ्गुलिपव्णा ॥ 

पञ्चाङ्गुलानि संत्यज्य तावद्रन्वाणि कारयेत् । 
कुथात्तथान्यरन्धाणि सप्रंस्यानि कौशलात् ॥ 
बदरो वौलतुल्यानि संयज्याद्हंमङ्कलम् । 
प्रान्तयोजन्यनं काये खराद्योनाद्डइतके ॥ 

शिकयकेन कला देया तेन सुखरता भवेत् । 

पच्च ङ्ुलोयं व शः स्यादेकेकाङ्कुलिडहितः ॥ 
षड्ङ्कुलानि नाना स्याट्वावदादशाङ्कुलम्। 

फुत्कारताररन्पृस्य यावदङ्कुलिमन्तरम् ॥ 

तदेव नाम वंशस्य वांशिकेः परिकौत्ताति ॥ 

रुकाङ्कलो दहल चाङ्कलश्तुरङ्कुलः 
ऋअतितारतर्लेन वांशिकः समुपेच्तित, 

चयोदशाङ्कुलो बौशणापरः। 
निन्दितो वंश्रतच्चनतस्तथा सपद ्ाङ्गलः ॥ 
महानन्टस्तथा नन्दो विजयो जयस्तथा । 

चत्वार उत्तमा वंश्या मतङ्गसनिसम्नता; ॥ 

दश्ाङ्कूलो महानन्दो नन्द शकादशाङ्कलः । 
इादशाङ्लमानस्तु विजयः परिकौ्तितः ॥ 
चतुदश्राङ्कलमितो लय इत्यभिधीयते । 
नर्षा रुद्रो रषिषिष्णः कमादत्न यवश्थिताः 

गेविच्य' प्रोएता चापि सुखरलख् शौघ्रता । 

माधुमिति पष्ठामौ फुतृछतेषठ गुणाः षताः 

श्रौत्वारवद्लः स्तब्धो विखरः स्फ़टतो लषः । । 
अमधुराञ्च विद्वा: षड्दोषाः कुतरते कमात् ॥ 
ठथः प्रयोगवाडङ्ल्यमल्पता गौतवाद्ने । 

शभि्दोषेर्य॑तोग्लौव निन्दितो वंश्िको मतः 

स्थानकादिलयाभिच्चो गमकाप्यः स्फटाश्चरः 

श्रौव्रहस्त; कलएभिद्धो वांशिको रक्त उध्यते॥ 
प्रसक्तिगेहसक्तिख युक्ति्ेबहुलेग णाः । 
स्थानत्वं ृखरलं अहुलौ सावनक्रिया ॥ 
समस्तगमकन्चानं रागरागाङ्गवैदिता। 
क्रियाभाषाविभाषास दचचता गौतवादने ॥ 
खसयाने चापि दुःखाने नादनिमभाण्कौश्रलम्। 
मावुणां स्थानद्ालं तदोषाच्छादनं तथा + 



वाद्यं ` 
वांशिकस्य गुणा रते मवा संच्िष्य दधिंताः 

इति वंश; ॥ 

काला स्त्रौ निषङ्गः। तोडद्धौ सरलो बुक्ता 
श्यते च च्त्ियां सप्रसखराणां नाभिरिव खर- 

नाभि; च्िवां वतेते । दतरेषां विस्ञरभया- 

चोक्तम् ॥ # ॥ चानद्गं यथा,-- 

“आनद्धं मदेलः श्रेयान् इृतुक्तं भरतादिभिः ॥” 
अपिच) 

५^स॒रजपटदपएक्रा विम्बको दपेवादं 
पर्वघनसरुञ्जा लावजाङ्चिवल्यः। 

करठकमठभेरौ स्यात् ङुडक। इड्का 
भनससुरलि भल्लौ एकल दौ द्डि शाना 
उमरुटसुकिमडडुः कुखलौस्तङ्गनामा 
स्णमभिघटवादां दुन्दरभौ च रजश्च । 
कचिदपि.एुएुकौ स्यात् ददुंरं चाप्यपाष्ग 
पकटितमनवन्धं वाद्यमित्यं जगत्याम् ॥ 
चिषुरमयनकन्स्ताण्डवे तत््रयाये 
ततमखमुषिर खनद मित्थं घनश्च । # । 

मदेलः खादिरः प्रेषो हौनः स्यादन्यदारजः । 
रक्तचन्दनजो वादो गभोरध्वनिरुचगीः ॥ 
साह हस्तप्रमाणस्तु टेष्यैमस्य विधौयते । 
चयोद्श्चाङ्कलं वाममथवा दादश्राङ्गुलम् ॥ 

दच्चिशद्च भवेद्वौनमेके नाह ङ्कुलेन वा । 
करणानद्ववद्नो मध्ये चेव एथभवेत् ॥ 
षाखसासौयो भवेत् वस्तस्त चन्म करणं मतम् । 
न्टत्तिकानिभ्भितच्येव खटदङ्गः परि कौ्तितः 
पातयेत् खरलिं वादं मादनारध॑श्च मदंले। 
विभूति रिकं भक्तं $नद्रकेन च सम्मतम् ॥ 
यह्वा चिपौटकं देयं जौवनौख्वमिधितम् । 
सव्ेमेकच्च पिषटन्तक्लेपः खरलिरुच्यते ॥ 
वामास्ये पूरिकां त्वा लेपं ददा दच्विखे । 
र्वं महेलकः प्रोक्तः सन्धवाद्ोत्तमो मतः ॥ 
स्य संयोगमासाद्य सव्ये वाद्यश्च शोभते । 
र्तदङ्गे बौजकार दलमद्ाङ्ुलं विदुः ॥#४ 
तधिघोतेमिति रेवा; पाएवणा ग्टदङ्गजा; । 
रोद ए धिक्रटस्तद्वौताकंदंदंथोगं धिधि। 
खभ भिं नं गटंदंयाङ्गुटपाएा मता अमौ। 
तधिंोँणेतक्षधौदोदंदंधिग् याँ वतं 

तधि॥ 
तक तं धं धिदों तधि पापल लयं क्रमः ।*। 
तथाच यतिमाने पाएख्डः। गतये 
दगतथेलां घो धो धिक ताधिका योजा थोजां 
तकं तता धिका थोता व्रगत ताधि धि धिधि- 

कतता कडना योधिक योणां घोता द्रगतता 

गतता द्रगतताधि। इति ब्रतिमानपाए- 

खण; । # ॥ 
“यतिरोएाप्यवच्छेदो गजरो रूपकं भ्रुवम् । 
गलप; सारिगोणौ च नादख कथितं तथा॥ 

प्रहरणं ठन्दनश्छ प्रबन्धा इादश च्छता; ॥” 
यथा दं थात इेकताल्यां यति; ॥& ॥ 
चओडवादां यथा। दां तथो तिक तधिक दं 
भ्रादंथा धोधि धोधि तत्त. तत्त थवि धवि 
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वाद्यं 
दश्यां दिश्ां टटुनकि टदटुनकि तदटकु 

खवटकु खवटकु तगिनगि तगिनगिदांदांदं 

दंदींदीँदंतातथा। स्दोड़वादाम् )#॥ 
अवच्छेद्वादां यथा। दंथातः दं चात; धिक्ति 

धिक्रि दिग्ग' दं थातः। दइव्यवच्छदवाद्यम् ॥*। 
गजरवादां वथा। थोकटे जनेन ठ ड' गथो 
गथोङ्क टेङ थोगतकि धिक्तकिधिकटेज्गन 
धिधि कटतक घोक तधि कटतक् कतथो 
गतङ्गौीम् । इदेकताल्यां गजर; ॥ # ॥ रूपक- 

वादां यथा। तक धिक तक धिक्तं थवितकिं 

थवितक्कि धिक्तदं थातः। इति रूपकवाद्यम् ॥ 

भ्रवकवादां यथा। तक्र तक्कट धिक्तं धिक्षट। 

इति निसारुताले रवकः ॥ # । गलपो यथा । 

तधिद्धि धिकतक तथधिगल गंथायादे तथा 

रेभन । श्येकताल्यां गलपः ॥#1 सारिगोणै 
यथा। योङ्ग टेन तक्त धिक्त तकाधक तकथो 

इटङ्गन हटङ्गन योगककथोः। इति प्रथम- 
खण; ॥ # ॥ ठेनखो; धिखोह; टेन टेम दक 
लगदक् धिक्तं तदिदक् दं गदं गखो गखोक 
सक तक धिकत धिकत घटेन घोटेज घटेगल 
खोग गल खोग खोहट गे टगे' खोहइटयज 

इत्यस्य न्दनम् । इति सारिगोणौ॥#॥ 

नादो यथा,.-- 

^ दा कारचितयं पूजे दां धिगिति ततस््यम् । 
दां दां धिक्यं यत्र दति नाद्; शतचौप्रियः ॥* 

इति नाद्; ॥ 

“हूतं मानखमारब्धं शुद्धं कूट विनिभ्भितम् । 
सप्रघणडमयं वादां करिभं तदिहोच्यते ॥* 

इतमानद्भवात् प्रतिताले यथा । तत्तत तत्तत 

तद्धि तदि दिदं धिगनखो धिगनखो धिक 
धिक धिक्र धिक्तधिकनगिनगमिथोयथो धि 
धिषधिः दांदां धिक थधोथो थो दत्यो 
नभियो नभिथो योह योह डफ उपि थो 
चो तटि तटि तदुकर्गौं गौं धमि धमि तत 
तचचै तथे तत तगि डङौलङौ घोग योग थोंथोगम 

मयो गथो तत्ताता । 

^दति सप्रपदान्धाद्; कथितं वाटापख्िताः। 
प्रतितालेन ताेन पादवयंखमासतः ॥ 
गन्ध्पतिना पूब्बसु अश्ौ लास्य नैन । 
सधम्भारञ्जनायेख करौभं प्रकटौलतम् ॥* 
प्रहर्यं यथा। योगक्खा तद्धिकाथा गकटम 
मोदं थोग दिष्धिक धिक्ञ धिकटेन। इेक- 
ताल्यां प्रहरणम् ॥ 

भ्वादय विसुच्यते येन छन्दमं तन्निगदते 1 * 
यथा । तद्धिथो दिन टेन तच्नः। इति इन्दनम् ॥ 
^'कलासो विकलासश्च ढाकलौ चाद्वेदाकलौ । 
खोलाटा कलिका चैव गोस॒द्रौ सुरजस्तथा ॥” 
अलाबुलवादा स्जेच्छवादाम् । महल: चयोदश्चा- 
क्रुलवामछखो इादश्ाह्गुलददि ण्छखः। सुरज- 
खूवष्टादशाङ्गुलवामसखः सप्रदशाङ्कुलदच्िश- 
सखः । मदे लत्तरजयोरयं मेद; ॥ # ॥ घनं 
यथा,-- 

वाद्य 

«अनुरक्तं विरक्तश्च दिविधं घनवाद्यकम्। 
गौतानुगमनुरक्तं विरक्तं तालसं श्रयम् ॥ 

करतालः; कांस्यवलो जयघरोप्य खुक्तिका। 

कब्निका पटवादाष्च पट़ातोघष्च घ्रम् ॥ 
भाच्छातालच्च मञ्जोरकरर्ङ्र इत्यपि । 

दादश्येते सुनौन्रेण कथिता घनसंन्ञका 

चयोदश्राज्नुलवयामौ खुहकांस्य विनिन्भितौ । 
मध्यसखौ सूनाकारौ तन्छध्ये रव्लगुम्फितौ ॥ 
पद्चिनौपचसदश्यौ कराभ्यां रच्नयन्तरितौ । 
करतालावुभौ वाद्यौ पाए भानटकेरिति ॥ 
यद्भा चयोदशयवव्यामं वक्रयवोन्मितम् । 
यवपञ्चकगम्भीरं मध्ये च यवसप्रकम् ॥ 

विषं वर्त॑लं जिच यवच्यमितं ततः । 

एतो मध्यदेशे च श्िवलिङ्गसमाकतिम् ॥ 
अदयन्बेौ निदेग्धशुह कांस्य विनिन्भितम् । 
खंरक्ताङ्कलिस॒क्िग्धसदौषेमधुरध्वनिम् ॥ 
चना निसा विसंरक्तं डपु शुष्कं मनोहरम् । 
काश्लौ रादिखसद्ुतं तालम ङ्म नौपिः ॥ 
संनादं दश्िणं तालं ततो हौनष्ठ वामकम् । 
कन्वौत तद्वयं काये तच्केनधङ्कुषटयोमंतः ॥ 
वामदस्तस्यतालस्य मध्यमं सन्निनादितम्। 

तिथम्द्च्चिणतालस्य परिखंश्चेन ताखयेत् ॥ 
तालादौ वादये्ैव शुतदौषैलबुतैः ।* 
इति करतालविशरेवः। क्ैरौघनविशेषः। उद्ु- 
र घनविशरेषोदन्तरेफान्तपुलिङ्गः। अन्येषां 
लच्चणं विस्तरभयान्न क्तम् ॥ # ॥ 
«रक्रया; सखद्यभामायाः; कालिन्दीभिच- 

बिन्दयोः) 

जाम्बवद्या नासनजिद्या लच्छमणाभदयोरपि ॥ 

छष्णस्यारटमद्िषौणां परोदाइमदोत्छवे । 
ततं शुषिरमानन्वं घनश्च युगपच्ननाः ॥ 

अवादवन्रखंस्यातमिति पौराणिकी श्रुति; । 
ततं वाद्यन्तु देवानां गन्धाणाख्च प्रौषिरम् ॥ 

अगं राचसानान्तु किन्नराणां घनं विदु; । 
जिजावतारे गोविन्दः खञ्मेवानयत् चितौ ॥ 
यावन्ति वादाभाखानि रामरावण्यो्यधि । 

तावन्यो नाभवन् सेना; कुरुपाखवश्नङ्गरे ५५ 
किष्च। 

«५लिलिम्य इत्कम्यनतोमरेण 

रखे सरारेमेथनात् सरेण । 
अभूतततादरैरपि लिंहनारैः 
खा पश्चश्न्दौति कणादवाद्; ॥ 

युद्वे सज्यानां योऽहङ्काररवः स लिंइनादः। 
ततादिभिरेभिश्चतुभिर्वादेखग्धनां सिंनारेख 
पश्चश्न्दौवाद्यमभूत् । सिंहनादेन ख वादों 

पञ्चविधं भवतौग्ययैः । इति सङ्ञोतदामोदरः ॥ 
विष्ये वाद्यकरखफलं यथा, 

“अन्यो पदर विविधैः तच्ौराभिषै्मेः । 
गौतवादिज्नवृ्यादोस्तोषयसखाच्यतं बृप + 

पुखयराजिष्ठ मो विन्दं गौतटृ्यरवो ष्णो । 
भूपलागरणेभेन्रा तोषयाश्युतमव्ययम् + 
चेषां न वित्तं तेभेक्ा मा्लनाद्युपलेषने; 



वानम्र 

तोपिलो भगवान् विष्णदेदाव्यभिमतं पलम् ॥ 
देवकम्मणि सक्तानां तेषां संस्छतिसंस्तवे; 

तोषितोएभिमतान् कामान् प्रयच्छति जना- 
दनः ॥” 

ष्ति वह्भिपुराणे क्रियायोगनामाध्यायः ॥ 

देवप्रतिष्ठायां वादविधियथा.- 
«सलः प्रानाद स्थाप्योरदं गौतवादिन्नमङ्सैः। 
सगन्धांस्ततो रद्य दमं मन््रसुद्ाहरेत् ॥” 

स्ति वाराहे प़ेलाचयैख्यापनाध्यायः॥ 
देवताविशेषण्डे वादविग्रेषनिषैधो यथा। 

योगिनीतन््े । 
«^श्िवागारे भल्लकश्च खागारे च शकम् । 

इुर्गागारे वैश्रौवादं माधुरौषख न वादयेत् ॥» 
भाल्लकं कांस्यनिभ्मितकरतालम् । मद्यपुराणे ॥ 
^गौतवादिच्रनिर्घोधिं देवस्यामे च कारयेत् । 
विरि रदे एकां घण्टां लच्छौण्डे यजेत् ॥ 
चया भवेदश क्तस्य सथवाद्यमयी यतः ॥” 

इति तिश्य!दितच्छम् ॥ 

वाद्यभाष्टं, क्तौ, (वादं वादनौयं भाखमिति।) 
वादनौयपाचम्। सरजादि। यथा,- 

“पुष्करं करिदस्तामरे वादाभाखसुखे जले ।* 
इव्यमरन्नोकटौकायां भरतः ॥ 

चअपिच। 

^वादयाभाखमिदं देवि | नानास्वरसमन्वितम् । 
भेरौपटदहसं युक्तं मया भक्ता निवैदितम् ॥* 

ति ददन्नन्दिशेश्वरपुराणोक्तटुर्गोल्ववप्रुहतिः ॥ 
वाध, ऋङ् विद्तौ। इति कविकल्पदमः। ऋ, 

ऋअववाधत्। ड, वाधते । इति दुर्गादासः ॥ 

वाधुक्यं, क्तौ, विवाद; । इति चिकाण्डश्रोषः ॥ 
वाधः, प, वद्त्रम् । दति श्न्दरन्नावलौ ॥ 

वाप्रौनसः, धु, वायसः । खड् गौ । इति इला- 
यु; । 

वानं, चि, ओप रोपणे + क्तः। योदितश्धेति 
नत्वम् ।) श्रुष्कफलम् । इव्यमर;॥ खुष्कम् । इति 

मेदिनौ। ने, २८०॥ ( वनस्यदमिति। वन+ 
मण । ) वनसभ्बन्धौ ॥ 

वानं, ञौ, (वा+चल्यट।) स्यतिकम्म। कट;। 
मतिः! इति मेदिनौ। ने, २०॥ जलसंन्नत- 

वातोभ्निः। सुरङ्गा । सौरभः। इति हेमचन्द्रः 
गोच्चौरनं तवच्तौरम् । इति राजनिषंरटः 

वागप्रस्यः, प, ( वन्रश्ये जातः । अर् ।) मधूक 
ठत्त;ः। ( अस्य प्रथायो यथा,-- 
“मधुको गुदएुष्यः स्याग्मधुपुष्यो मधुखवः 

वानप्रस्थो मधुशौलो जलजेच्रमधलकः 
इति भावप्रकाशस्य पूम्नखच्छे प्रथमे भागे ॥ ) 
परलागश्रठच्तः। ( अस्य पयायो यथा,- 

“वालपोधः पलाशः स्यादानप्रस्थश्च किंशुकः 
राजाद्नो ब्रक्लटरचो दस्तिकिर्णो दलोढपरः ॥” 

इति प्रैयकरत्रमालायाम् ॥ ) 
ढतौयाश्रमः। इति विश्मेदिन्धौ । # ॥ पुन्न 
सत्पाद्य वनवासं लत्वा अक्दटपच्यफलादटि भच्व- 
यित्वा दश्वराराधनं करोति य; ख वानप्रस्थः । 

२२४ 
वानप्र 

सच्च हिविधः। अश्ङटः दन्तोट्खलिकञ्च। 

शति ग्रीभागवतमतम् ॥ तस्य धर्म्मो यथा, 

भूमौ खलनफलाशितं स्वाध्यायस्तप खव च। 
संविभागो यथान्यायं धम्मःययं वनवासिनः, 

तपस्तप्यति योगर गरे यजेद् वान् जुष्टोति च। 

श्दाध्याये तेव निरतो वनस्थस्तापसो मतः} 

तपसा कभितोण्ययें यस्तु ष्यानपरौ भवैत। 
सन्यासी सख पवित्तयो वानप्रस्थाश्रमे स्थितः ।"” 

इति गारुड ४६ चऋध्यायः ॥ 

च्पितच। 

याज्ञवल्का उवाच । 

वानप्रस्थाश्रमं वच्छे तत् श्टस्वन्तु मह पेयः । 

पुचचेषु भागां निःचिष्य वनं गच्छेत् खद्धेव वा॥ 

वानप्रस्थो ब्रह्मचारौ साभि: सोपासनः च्मौ। 

अफालछख्नार्मौशच्च पिटदेवातिर्थौस्तया॥ 

श्टव्यासतु तयेत् श्सश्रुजटालोमग्टदात्मवान् । 

 दान्तच्तिषवणस्ायौ निहत्तश्च प्रतियत् ॥ 
ख्वाध्यायवान् ध्यानश्रौलः सव्यभूतदिते रतः । 
अद्रो मासस्य षां वा कुाहवात्रपरिग्रहम्। 

छदं अजेद्ाश्वयुे नयेत् कालं व्रतादिना) 

पचे मासेतु वाश्रौयादन्तोलखलिको भवेत ॥ 

चवाद्रायणौ सपेद्मौ कम्मे कुयात् पलादिना। 

मोषं पश्चान्िमध्यस्णो वर्षासु स्थरिलेशयः। 

अआदरैवासास्तु हेमन्ते वोगाभ्यासादिनं नयेत् ॥ 

इति गारुड १०२ अध्यायः ॥ 

पुनरपि। 

५जटित्वममिहोतितवं भूग्य्यालिनधारणम् । 

वने वासः पथो खलं नौवारफलटत्तिता ॥ 

प्रतिषिदाच्निटत्तिख चिखानं ब्रतधारिता। 

देवतातिथिपूजा च धरम्नोभ्यं वनवासिनः ॥” 

इति गारुड २१५ अध्यायः ॥ 

अन्धच्च । 
न्वानप्रस्थाश्रमं घ्म ते वच्यामोग्वधाताम् । 

अपद्यखन्ततिं दृष्टा प्राज्ञो देहस्य चावतिम् ॥ 

वानप्रस्थाश्रमं गच्छेदात्मनः गुद्धिकारणम् । 

तच्रारण्योपभोगेन तपोभिश्वा्मदश्रंनम् । 

भूमौ शय्या ब्रद्च चव्यं पि्टदेवातिधिक्रिया॥ 
ोमस्तिघषवणसखनानं जटावल्कलधारणम् । 

वन्धे द निषिवित्वं वानप्रस्थविधिखवयम् ॥” 
इति वामने ९४ अध्यायः ॥ 

अपरद, 
चास उवाच। 

^रवं गरहाश्रमे स्थित्वा ह्वितौयं भागमायुषः । 

वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत् सदारः साख्िरेव च॥ 
निःच्तिप्य भां एुचचेष गच्छद्नमथापिवा। 

इष्ट्ापद्यस्य चापल्यं जच्नेरौकतवि्डहः ॥ 
शुक्ञपचस्य पूर्वाक्ते प्रशस्तं चोत्तरायये। 
गत्वाप्यरखयनियर्मास्तपः कुयात् समाडितः॥ 

फलम्डलानि पाणि निद्यमादारमादरेत्। 

यदाहारो भवैक्तेन् पूजयेत् पिषटदेवताः ॥ 
पूनयेदतिधिं नियं खात्वा चाभ्यच्वैयेत् सुरान् 
यामादानौय वात्रौवाद्यौ मासान् समाड्ितः। 

वानप्र 

जटाश्च विश्टयाल्नि्यं नखरोमाणि नो द्येत् । 

सखाध्यायं सदा कुत् नियक्छहाचमन्यतः ॥ 

अगिद्धोचन्तु जह्यात् प्चयज्ञं समाचरेत् । 
सन्य विवियैमेभ्येः शाक्णटलफलेन तु ॥ 
चीरवासा भवेन्निदयं सायात् चिषवेगं शुचिः। 
सयभूतःनुकम्यी स्यात प्रलियद्टविेजितः ॥ 
दूधन पौममामेन यचैत नियतं हिजा;। 
पेष्टा श्रावणे चैव चातुर्मस्यानि चादरेत् + 
उत्तरायण क्रमणो) टत्तस्यायनमेव च) 

वासन्तण्रारद्मध्यर्मन्यन्नः स्यमादरेत् ॥ 

पुरोडाशं गुरू श्वेव विधिवन्निव्येपेत् एथक् । 

देवताभ्यञ्च तहुतवा बन्धं मेध्यतरं इवि: ॥ 
शधं ससुपसञ्जौत लवणश्च स्वयं छतम् । 

वच्नेयेन्मधुमांसादि भौमानि करणानि च ॥ 
भरूस्तणं शिय्रकच्चव शष्रातकफलानि च। 

न फाललछषटमन्नीयात् उतृखटषटमपि केनचित् ॥ 

न यामनातान्यारत्तो वा पष्याणि चफलानिच। 
शरावे सैव विधिना वद्धिं परिचयेत् खदा॥ 
न द्येत् खभूलानि निनदो निभेयो भवेत् । 
न नक्तं किञ्चिदश्रौयात् रा्नौ ध्यानपरो भवत् ॥ 
जितेन्द्रियो जितक्रो धस्त्चन्नानविचिन्तकः । 

त्र्जचारी भवैत्निदयं न पत्रमपि संश्रयेत् ॥ 

यस्तु पत्नय वनं गला सधनं कामतश्चरेत् । 
तटू्रतं तस्य लुप्येत प्रायश्ित्तौ भवत दिचः + 

तच यो जायति गर्भो नसंसयग्यो ह्िजालिभिः। 

न द्धि वैद्ाधिकारोएस्य तत्चमप्येवमेव दि ॥ 

अधः; श्योत सततं साविच्रौजपतत्परः 

शरण्यः सब्भरूतानां संविभागपर; सदा ॥ 
परिवादं षाबादं निद्रालस्येरपि वच्नेयेत् । 
रखकासिरनिकेतः स्यात प्रोचितां भूमिमाश्रयेत् ॥ 
चछर; सद चरेद्वासं तैः सडैव च संवसेत् । 
शिलायां शकंरायां वा शयीत सुसमाहितः ॥ 
सदयः प्रत्तालको वा स्यात् माससश्चयिको्पि 

। वा। 

अरसासनिचयो वा स्यात् समानिचय रव वा॥ 

नक्तश्वात्रं समश्रौयात् दिवा बाहृत् शक्तितः । 

चतुःकालिकिको वा स्यात् स्यादा अदम- 
कालिक; ॥ 

चान्रायणविधागरैवां शुक्ते छष्यो च वच्नेयेत् । 
पचे पच्च समश्रौयात् यवागु कथितां तथा ॥ 

पुष्यखलपरीवापि कवसो वतयेत् खदा । 
सखाभाविक; खयं प्रौणेव्वेखानसमते स्थितः ॥ 

भूमौ वा परिवर्तेत तिषा प्रपद् दिनम् । 
स्थानासनाभ्यां विष्ठरेत् न कचिद्रेसतृषटखेत् ॥ 
यौद प्चतपाञ्च स्यादा स्ावकाशिकः 
आद्रैवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्तैयंस्तपः ॥ 
उपस्यृश्च चिषवयं पिटदे वाख तपेयेत् । 
रुकपादेन तित मरौचौर्वा पिवेत् खदा 
पञ्चान्िघमपो वा स्यादुश्नपः सोमपोग्यवा । 

पयः पिवेत् ्क्पचै छष्यपच्चे तु गोमयम् ॥ 
्ौणपर्णाश्रनो वा स्यात् छच्छरेरवां वनैयेत्छदा । 
योगाभ्यासरतो वा स्याहुद्राध्यायौ भवेत् षदा ॥ 

क क ण कक क करक ककय 



वानरी 
अध्रशिरसोपेतो वेदान्ताभ्यासतत्परः। 
यमान् सेवेत सततं नियमांश्चाप्यतन्द्रितः ॥ 

हष्याजिनौ सोत्तरौयः खुक्तयज्ञोपत्रौतवान् । 
अथवामीन् समारोप्य सात्मनि ध्यानतत्परः ॥ 

ऋअननिरनिकेतः स्यान्मुनिर्मोँच्परो भवेत् । 
तापसेष्वव विप्रषु याचिक्ं भेच्तमादरेत् ॥ 

गदमेधिषठु चान्धधु द्विजेषु वनवासिषु। 

यामादादृ्य वाश्रौयादष्टौ मासान् वने वसन् ॥ 
प्रतिरुद्य पुटेमेव पाणिना सकलेन वा । 
विविधाञ्लोपनिषध आत्मसंसिड्ये जपेत् ॥ 

विद्याविग्रेषान् सावि रुद्राध्यायं तयैव च। 
महाप्रस्थानिकश्चासौ कुर््यादनश्रनन्तधा ॥ 
अग्पिप्रवेश्यमन्यद्वा त्रह्मापंणविधौ स्थितः॥ 

येतु सम्बगिममाश्रमं श्रिव- 

माख्रचन्यश्िवपुञ्जनाश्नम्। 

ते विशन्ति पदमैश्वरः परं 
यान्ति चैव जगतोऽस्य सं स्थितिम् ।* 

इति जग्भेपुराे उपेविभागे २९६ अध्यायः ॥ 
अन्त् विष्णुपुराये द्रे £ अध्याये द्रट्यम्॥ 

वानरः, पै,स्त्रौी, (वा विकल्ितो नर;1 यद्भा, 

वानं वने भवं फलादिकं रातीति । रा+कः।) 

सखनामस्मातपनश्रुः। वदर इति भाषा} तत्प- 

ययाय;। कपिः २ श्रवङ्ग; ३ क्षवगः 8 शाखा- 
न्ग; ५ वलौसुखः; ६ मकंटः 9 कौश; = 
वनौका ६। दव्यमरः॥ मकं; १० जजवः ११ 
प्रवङ्गः १२ प्रवगः १३ ्वङ्गमः १४ प्रवङ्गमः 

५५ मोलाङ्गलः १६ कपित्थास्य; {9 दिश्रोगः 
१८ रि; १६ तर्ष्टग; २० नगाटनः;२१ 

भम्यो २२ म्या; २२ कलिधियः २४ । इति 

प्रब्दरन्नावलौ ॥ किखिः २५ ग्ालाटकः २६ 
इति जटाधरः ॥ ( रुतहननने प्रायञ्चित्तं यथा, 

मनुः; । १९. । २३६ । 

“इत्वा छंखं वलाकाश्च वक्रं बद्दिणमेव । 
वानरं श्यनभाषौ च खर्थयेत् ब्राह्चणाय 

गाम् ॥) 

वानर्प्िवः, पु, (वानराणां परियः ।) चौरिडचः । 

इति रनमाला ॥ ६ 

वानराः, ए, ( बानसाणामच्चिणीव अच्तिखौ 

यस्य) वनच्छाग;। इति हारावलो॥ 

वानराातः, पु, (वानराणामाघातो यच्र।) 

लोप्रठत्तः, इति एन्दतचन्द्रिका॥ 
वानरी, खी, (वानरस्य खौ । ठप् ।) मकंटौ । 

( यथा, कथासलरि्छागरे । १२३ । ६२। 

“अथावतोय क्तात् तौ वानरो वानरौच षा। 
अवतौयेस्य मे पादावण्ज्ञौतावुभावपि ॥*) 
ूकश्िम्बौ। इति श्ब्दरन्नावलौ॥ (वानर. 
स्येयमिति। वानर +अण् + ङौष् । बानर 
सम्बन्धिनौ । यथा, मद्धानाटके । 
“दयौवे करुणा नसा हि करुणा लभ्याधरा 

वानरी । 

मथ्येषा करणा त्रैव भविता नो वा भवेत् 
कुच्रचित् ॥*) 

२२५ 
षान्तिदा 

वानरेन्द्रः; प, (वानराणामिन््रः।) सुखौवः । इति , 

श्न्द्रत्नावलो ॥ 

वानलः, पु, वावयः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ क्षण 

वादुड् इति ख्यातः ॥ 

वानस्यद्यः, प, ( वनस्पतौ भव; । वनस्यति + 
“दिददियादिदेति। ४।१।८५।ख।) 
एुष्यजातपफ़लदच्चः। सु तु ऋल्रनम्बादिः। 

इ्व्यमर;॥ ( वनस्पतीनां सण्धह; । “दिव्य 
दिष्येति।” खः । वनस््रतिखण्े, क्तौ । इति 

काशिका ॥ वनस्पतिजाते, चि। वथा, वा्- 

सनेयसंह्ितायाम्। १।१8४। 

५“च्द्रिरसि वानस्पत्यः ।* 

“डे उदूखल त्वं यद्यपि वानस्प्व्यः दारुमय- 
स्तथापि इएत्वात् अद्विरसि।” इति तद्ाष्ये 
मद्धोधरः; ॥ वथाच, महाभारते । ३।१२१।४। 

«तस्य सप्तसु यज्घेषु सबमासद्धिरन्छयम् । 
वानस्प्र्यस्च भौमश्च यदूदर॑द्यं नियतं मखे । 

, चालय परचमसाः स्थाल्यः प्राचः स्च; 

सुवा; ॥") 
वाना, स्तनौ, वर्निकापन्तौ । इति जटाधरः । 
वानायुः, प, दे्रविरेषः। घ तु भारतवषेस्य 

उत्तरपश्िमे वत्तैते। इति शब्दरन्नावलौ॥ 

वानादुजः, प, ( वनायौ देशविग्रोषै जायते इति । 

जन् +डः; । ) वनाबुदेशोत्पन्रघोटकः। इव्- 
मरः; ॥ 

वानौरः, पु, वेतखट्त्तः । इव्यमरः॥ वाञ्जन्ु डति 

स्ातटच ख । तत्पर्यायः । ठत्तपुव्यः २ प्राखालः 
३ जलवेतसः 8 दयाधिषातः ५ परिदयाधः& 

नादेय; 9 जलसम्भवः; ८। अस्य गुणाः| 
तिक्तत्वम् । शिश्यिरतम् । रत्तोघ्रलम् । व्रण 

प्नोधनत्म् । पित्ताखकफदोषनाशित्म्। 
खंयाद्िलम्। कषायत्वञ् । इति रजनिषं एट; ॥ 

वानौरकः, पु, ( वानौर् इव प्रतिति: । इवार्थ 
कन् । ) सञ्जयम् । इति राजनिषे श्ट; 1 

वानीरजं, की, कुष्ठम् । इति राज निधेः ॥ 

वानेयं, क्ती, ( वने जते भवम्। वन +एभ.। ) 

गरैवभिसुस्तकम् । इत्यमरः ॥ 
वान्तः, चि, वमितवस्तु। वमधातोः कमणि 

क्तप्र्येन निष्यन्न; ॥ ( यथा, साषियदपेे । 
^छतप्रडत्तिरन्याये कविरवान्तं समन्ते 1") 

वान्तादः, ध, ( वान्तं अत्तौति। अदू + अण् । ) 

कुकर; । इति निकाण्डगरेषः॥ 
वान्तिः, स्तौ, (वम + क्तिन् ।) वमनम् । बाति 

इति भाषा। यथा,- 

^वान्तिरुल्ञेखनं छदि वमनं वमथुनमिः ॥” 
इतिरत्रमाला॥ 

वान्तिद्धत्, प, (वान्तं हरतीति । छ + किप् । ) 
लौ हकणट कट च्तः। इति शब्द चद्धिका॥ मयना 
इति भाषा॥ 

वान्तिदा, स्तौ, ( वान्तं वमनं ददातौति। दा+ 
क;ः। टाप् ।) कदुकौडचचः। एति शब्द 
ष्वन्द्रिका | 

वापौ 
वान्वा, श्रौ, ( वनानां सन्द इति । वन +-यत् । 

टप् । ) वनसण्डहः। इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 

वापः, पु, वपनम् । वपरधातोघेन् प्र्येन निष्यन्नः ॥ 
( यथा, मद्धाभारते। ३। ३४। १६ । 

“कालं प्रतत्तष्व सुखोदयस्य 
पर्क्तिं फलानामिव बौजवापः॥* 

सुखनम् । यया, मनौ । ११ । १०६ । 
“उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मांसं यवान् पिवेत् । 

छंतवापो वसेदोख चम्भणा तेन संटत; ॥” 
उप्यते अस्मिन्निति । वप् +अधिकरथे घन । 
चेचं इति । ५।१।४५ । प्राणिनौवदखच्रे भटोजि- 
दौचितः। तन्त्वादेदैयनं वापरदर्डादिदश्ेनात् ॥) 

वापकः; चि, वपनकारयिता। ब्न्तवप्रधातोः 
कत्तेरि ख्कप्रत्ययेन निष्यत्नः ॥ 

वापदण्डः, पु, ( वापाय वपनाय दण्डः।) वप- 
नाधेदण्डः। वैँयु इति भाषा। तत्पर्य्यायः । 
वैमा २। इद्मरः॥ वेमे वैमः ¢ वावद्रडः 
५। इति भरतः॥ 

वापिः, सौ, ( उप्यते पद्मादिकमस्यामिति ! वप् 

+ ^वसिवपियजिराजिव्रजौति ।* उणा० ४, 

१२8४ । इति दज. 1) वापौ । इति भरतदिरूप- 
कोषः ॥ 

वापितं, चि, ( वप् + शित्त + क्तः । ) बौजाकछतम्। 
सख्डितम् । इति मेदिनौ। ते, १५० ॥ घान्य- 
विश्रोषै, ज्ञी । वाओ्ओया धान दति भाषा। तस्य 
गणः । 

“वापितं गुरु तद्वान्धं किञिद्धौनमवापितम् \* 
षति राजवल्लभः॥ 

वापौ, खौ, (वापि+छदिकारादिति डौष् |) 

दौषिका। इव्यमरः। १।१०।२८॥ उप्यते 
पद्यादिकं अस्याम् ) वाप्यां वापिरपि ख्ता। 

इति दिरूपकोषः ॥ इति तद्ध कायां भरतः ५#॥ 

तस्या लज्चणं यथा। नयवह्वेमानश्तो वशिष्टः! 
प्रतेन नुभि; पुष्करिणी) चिभिः शते- 
दींधिंका। चतुभिर््रोणः। पञ्चभिस्तड़ागः। 
द्ोणादशगुणा वापौ। तेन चतुद त्तु पश्चत्रिंश- 
इस्तान्यनतायां इादशगश्रतदत्त्रान्तरान्धनत्वन 

दौधिंका। चतुदित्तु चत्वारि्रह्स्तान्यनतायां 
षोडणश्तदस्तान्तरान्यनत्वेन दोणः। चतु- 
डिच्च चिंश्दधिकश्रतदस्तान्धनतायां षोडश 
सष्हखहस्तान्तरान्य नत्वेन वापौ । इति जला 

प्रयोत्सगंतत््वम् ॥ # ॥ ततृखननफलं यथा, 
भयो बापौमथवा क्रूं देशे वारिषिवच्िते। 
खानयेत् स दिवं याति विन्दौ विन्दौ शतं 

समा; ॥* 

इति कल्पतरौ वायुएुराणम् ॥ 

तव्नलगुणा; । 
“वाप्यं गुरु कटु चारं पित्तलं कफवातजित् ।* 

इति राजवक्लभः॥ 

ततृखनने दिङ् निषेघो यथा, 
“वापौक्रूपतङ्ागं वा प्राखादं वा निकेतनम् । 

न कुादूडह्िकामस्तु अनलानिलनऋति ॥ 



वाणं 

आसेव्यौ मनसस्तापो नेते क्ररकम्भश्त् । 
वायव्यां बलवित्तश्ख पौयमाने जले प्रिये ॥ 

स्थानस्य पादक्ते भागे वापौक्ूपतङ्ागकम्। 
अपदा सदा कुथ्यात् समानु षचतुष्यदाम् ॥ 

जेकेते पौयमानन्तु अह्मना दुःखितो भवेत् । 
कन्धापि तच्जलं पौत्वा पतिं रक्ञाति कामतः॥ 

इति देवौपुराणे नन्दाङ्खपवेश्राध्यायः॥ 

तत्करयफलं यथा,- 

शम्भिल उवाच । 
न+तङ़ागोदकवापौनां छतानामिदह यत् फलम् । 

विशषण पिमे वक्तमेस्यगरोषतः ॥ 
यम उवाच । 

धमस्यार्धस्य कामस्य यश्व हिजोत्तम । 
तलङ्गं सप्रभूताख्बु परमायतनं सतम् ॥ 

देवता; पितरो नागा गन्धर्वा यश्चराच्साः। 
पशुपन्तिमनुष्याच्च संश्रयन्ति जलाशयम् ॥ 

शतच्ञं तारयते वंशं पश्च खाते जलाशये । 

गावः; पिवन्ति पानौयं मनुष्या; पश्रवस्तथा ॥ 

श्रडतौ तडागेषु सलिलं यस्य तिति । 
अयिष्टोमफलं तस्य प्रवदन्ति मनौषिशः ॥ 
चेषां शिशिरकाले तु पानौयं प्रतितिषति। 

वाजपेयातिखच्राभ्यां फलं विन्द ज्ति मानवा; ॥ 

वन्ते रैव मौध्रे तु सलिलं यस्य तिति । 
राजखयाश्वमेधाभ्यां स पलं ससुपाशचुते ॥ 
तडागं खव्यैसत्वानां जौवनन्तु दिवानिशम् । 

वसनात् सञाल्मना वत्य तड्ागमिडइ कार- 
येत्॥ 

छत" हि तारे शं एुरुषस्य न संशयः । 
खावतारः छतः कूपः सम्युभूतजलस्तथा ॥ 

यस्य खादुललं कूपे पिवन्ति खततं जना; । 
ख गरो विरजो लोके देववदिवि मोदते । 

पौवेवेच्चुरषं चौरं दधि मधु सुरासवम् । 
सावत् पिपाखा मातेति यावत्तोयं न पौयते ॥ 
जोवन्ति चान्नरद्िता दिवखानि वद्ून्यपि। 

इषितस्तोयर शितो दिनमेकं ग जौवति॥ 
तस्ाददाति यो निद्यं पानौयं प्राखिनामिद । 
ख ददाति नर; प्राणान् माभूत्ते द्यत्र खंश्रयः॥ 
भ्राणदानात् परं नाम नान्धद्ानं हि विद्यते, 

सखाहइपौश कूपा तडागानि च कार- 
येत्॥ 

खट्वा इ विप्रं यदौच्छेत भियमाल्मनः। 
शुष्कं परनिपानन्तु धः कारयति शक्तितः । 
खन्तारयति भूयोऽपि दिगुणं तस्य ते फलम् ॥ 
इति वद्भिएुराे तड़ागटच्त प्रथं खानामाध्यायः। 

वापौद्धः, वु, (वारपौं जहातौति । डाद्यागे+कः। 
पाने वापौजलवण्नं नार्य तथालम् ) चातक- 
पर्चो । इति चिकाणशरषः ॥ 

वाणं, ज्ञौ, ( वाप्यां भवमिति । वापौ + ̂ दिगा- 

दिभ्यो यत् ।*४। ३। ५४! इति यत् ।) इष्टौ 
वधम् । श्व्यमरः;। १९।8.। १२६ ॥ वापौमवे, 
चि \ ( यथा, सुश्रुते खचश्याने ४५ अध्याये । 
“ताडागं. वातलं खाइ कषायं कटुपाकि च । 

३२६ 
वामः 

वातश्ेश्रहरं वाप्यं खच्ारं कटुपित्तलम् ॥* 
वप् + णयत् । ) वपनौये च, चि ॥ 

वामं, कौ, (वा+“अर्भिस्तुसुडदश्चीति। 

उणा० १५।१३६ । इति मन् । ) धनम् । इति 

मेदिनौ । मे, २६. ॥ वास्तुकम् एति जटाघरः ॥ 
वामः, चि, (वमति वम्यते वेति। वम उहगिरये + 

“+ज्वलितिकन्तेभ्यो ण: । ”३।९ । १४० । इति 
शः । यदा, वातौति। वा गतिगन्धनयोः + 

“अर्तिस्तुसुहखटचिच्छभावावापदौति। उणा° 

१। १३६ । इति मन् । ) वलगुः; । ( यथा, 

ग्घौ । 9 ।५७। 
«<स द्च्विशं तूणसुखेन वामं 
दापारयन् इस्तमलच्यताजौ । 
आअकगंलष्टा सलदस्य योषु; 
मौव्वौव बाणान् सुषुवे रिपु्नान् ॥*) 

प्रतीपः । ( यथा, वैराग्यश्रतके । ५३ । 
^ दुःखेनोपाज्नयन्ते पाल्यन्ते प्रत्य इच्च लाल्यन्पो । 
वामा; च्ियो विगदरेरपसञ्चानाः सुखं विशु- 

णम् ॥* 

यथाच, साद्दि्यदपेओे । १०। 
“वामा यूयमद्टो विड्गम्बरसिकः कौटक् खरो 

वतेते ॥*) 
ख्यः । दद्यमरमेदिनौकारौ ॥ (यथा, राज- 
तरङ्किरयाम् । १।२। 

“भालं वद्भिशिखाङ्कितं दधदधिश्रोचरं वन् 

चृत 
कौडत् कखडलिजुम्मितं जलधिजच्छायाच्छ- 

कण्छच्छ वि; । 

वच्चो विभ्नद हौनकष्डु कवितं बह्ाङ्गनादेस्य वो 
भागः पुङ्गवलचणोभ्सतु यशसे वामोभ्रथवा 

दच्िणः ॥*) 
अधमः) इति सिद्वान्तकौसद्यासणादिटत्तिः 
वामहस्तेन जलपानभोजननिषिधो यथा 
हारीतः । 

न पिवेच्र च भुश्नौत हिजः सथेन पाणिना । 
मकषस्तेन च जलं भूपरेणावच्लितं पिवेत् ॥* 

इति अआद्धिकतत्वम् ॥ 

अपिश) 

“न वामद्क्तेनोहु व्य पिवेदक्रेय वा जलम् । 
नो्रेदगुपस्यश्च नाप्स॒ रेतः खततद्टजेत् ॥» 

इति कौर्मं १५ अध्यायः ॥ 
भ्वामः कायो ब्राक्षणोएपि मांखमद्यादिभुक्तये । 

शतो मया मोहनाय चानाकादिप्रवतैक; ॥ 

इति कालिकापुराओै ७० अध्यायः ॥ 

( षननौयः। श्या, ऋग वैदे । ६ ।५३।२। 

+अभिनो न्ये वसु वौरं प्रयतदच्िशम् । 
वामं एहपतिं नय ।* 

नबामं बननौयम् ।” इति तद्भाष्ये साथथः ॥ 
वननौयं याचनौयं वयु याचने इ्स्य प्रयोगो 
चातयः ॥ ) 

वामः, पर, (वातौति। बा मतिगन्वनयोः + मन् ।) 
इर; । (यथा, भागवते । ४।३।८। 

वामनः 

^प्रजापतैस्ते श्वशुरस्य खाम्य॒तं 
नियापितो यज्ञमदहोतुखवः किल । 

वयञ्च तचाभिसराम वाम! ते 

यद्ययितामौ विबुधा ब्रजन्ति ॥*) 
कामदेवः। पयोधरः। इति मेदिनी । मे,२६ ॥ 

{ ओरीकछष्णस्य भद्राग्भोत्पत्र; पुच्तविश्नेषः;। यथा, 

भागवते । १०।६१। १७॥ 

“खंयामजित् हृतसेनः भूर प्रहर णो?रि जित् । 
जयः सुभद्रो भद्राया वाम च्यायुश्च सव्यक; ॥*) 

वामदक्् [श्]. खौ, ( वामा मनोहरादक् इषि 
यस्याः! ) नारौ । इति राजनिषैणटः ॥ 

वामदेवः, पु, (वाम खव देवः। ) शिवः। इवय 

मरः।१। १५। ३8॥ ( वथा, महाभारते) 

१३ । १७ । ७० । 

५“वामदेवश्च वामञ्च प्राग्दच्तिणश्च वामनः ॥* 
ऋषि प्रभेदः । यथा, पञ्चदश्याम् । ६ 1 ४५। 

^अागामिप्रतिवन्धश्च वामदेवे समौरितः। 

रकेन जन्मना च्ौणो भरतस्य जचिजन्सभिः ॥*) 
वामनः, पु, (वामयति वमति वा मदमिति। 

वम + णिच्च +च्छुः। ) दक्िगदिगगज;। (यचा, 

भागवति ।५।२० | ३६ । 

«तदुपरि ्टाचतद्व्वाशाख्वालयोनिनाखिल- 

जगद्गुरुणा विनिवेशिता ये इिरदपतयः 
ऋषभ; पष्करचुडो वामनोगपरालित इति 

सकललोकस्थितिदहेतवः ॥ ) सखः! इत्य 

मर; । २८।६।४६॥ (यथा, रघौ । ९६।५२१ । 
भव्योमपञश्चिमकलास्थितेन्दर वा 

पङ्कग्रोषभिव धम्भपल्वलम् । 
रानि! तत्ङुलमभरूत् चयातुरे 

वामना्धिरिव दौ प्रभाजनम् ॥* 

यथाच्व तत्रैव । १।३। 
^्ांशुलभ्य फले लोभादुद्भाहरिव वामनः ॥” 
अङ्ोटटत्तः। हरिः । इति मेदिनौ। ने,१२६॥ 

( बथा, महाभारते । १३ । १४६ । ३०। 
^“ङपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः खुचिरजिंतः ॥” 
शिवः । यथा, मदहाभारते। १३1 १७ । ७० | 

न्वामदेवश्च वाम प्रागदचिणश्च वामनः ॥* 
अश्वमेदः । यथा, अश्वरेदाके । ३। १५३ । 
^सकेनाङ्गेन इौनेन भिस्नेन च विशेत; । 
यमजं वाजिनं विन््यादामनं वामनाक्नतिम् ॥” 

दनोः पुच्रमेदः । यथा, रिव । ३।८२। 
«अयोस्खः शम्बरश्च कपिलो वामनस्तथा \* 

सेजङ्गभेद; । यथा, महाभारते । १। ३५।६। 

[कत र = ~ 

का क त क नक् प वका 

“कालियो मखिनागञ्च नागञ्ापूरणस्तथा | 
भागस्तथा पिञ्जरक रलापच्नोएय वामनः ॥” 

गरङ्वंश्रौयः पश्विविद्येषः। यथा, महाभारते । 
५।१०६१।१०॥। 
^पङ्कलिदयनिष्कुम्भो परेनतैयोऽय वामनः । 
वातवेगो दिश्याचष्ठुनिमिषोऽनिमिषस्तया ॥* 
हिरण्यगभेस्य सतमेदः । यथा, शरिरे । 
९५९ । ६। 
“गरामे; एथ॒स्तयेवायो जान्धो वामन रद च ॥* 



वामनः 

कौष्दौपस्यपव्येतविश्नोषः। यथा, मद्टाभारते । 
ई । १२ । १७-१८। 

“क्रौखदोपे मदह्ारान ! करौषो नाम महा 
गिरिः। 

ऋौच्चात्ररो वामनको वामनादन्यकारकः ॥ 
अन्धकारात्परो राजन् ! मैनाकः प्रतोत्तमः। 
मैनाकात््ररतो राजन् ! गोविन्दो गिरि- 

रुत्तमः; ॥* 

तौधेभेदः । यथा, मद्ाभारते ।३।८४।१२२। 
“ततस्तु वामनं गत्वा सव्वेपापप्रमोचनम् ॥” 
महापुराणान्धतमः। यथा, देवौभागवते। १। 

2 । | 

“अयुतं वामनास्यश्च वायं घट् शतानिच्व। 
च्वतुन्िं्रतिसंस्यातः सहखाणि तु प्रौ नक ! ॥) 
विष्योः पष्चमावतारः। तस्य प्रादुर्भावो यथा । 

ओरीसदाशिव उवाच । 

^ग्रह्वादस्य सुतो यच्च विरोचन इतौरितः। 
तस्य त्तो मदावाहुवेलिश्वानर प्रभः ॥ 
खतु धमभविदां अष्टः सव्यशंसौ जितेन्दरियः। 

इरे; प्रियतमो भक्तो निदं घम्भरतः सुचिः ॥ 
ख जित्वा सकलान् टवान् सेन्द्राश्च समरह- 

णान्] 

चिलोकान् खव स्थाप्य राच्यं चक्रं महावलः ॥ 
इन्द्रादिचिट् गस्तस्य किङ्कराः समुपस्थिताः । 

अष्टराव्यं सुरपतिं षा तस्य पितादितः॥ 
कश्यपो भायैया साद्व तपस्तेपे इरि प्रति । 
अदिव्या सद धम्भाल्मा पयोतव्रतसमन्वितः ॥ 
अच्चैयामास देवेशं पद्मनाभं जनादनम्। 
ततो वषेसदस्राणि तेन संपूजितो इरिः 
तधवाविरभूत्तस्य देया ख खनातनः 

तंद्रा जगतामीशं हषेनिभेरच्ेतसा॥ 

मत्परा खड नमच्कय तुदाव च हविजोत्तमः ॥ 

कश्यप उवाच । 
नमो नमस्ते लच्छी ! सन्न जगदौश्रर । 
सव्यात्मन् सञटेवेश ! खशटिसंहारकारक॥ 

इद्यादिस्तुतिभिः सम्यक् स्तूयमानो महधिंणा। 
प्राह गम्भौरया वाचा परितुष्टो जनादन; ॥ 

सन्तुष्टो दिजश्ष्ट! त्वया भक्या समच्वितः। 

वर ठणौष्व भद्रंते करोमि तव वाज्छ्ितम् ॥ 

ततः प्राह इषोकेशं भाग्या ख़ कश्यपः। 

एचत्वं मम देवेश संप्राप्य चिदं दितम् ॥ 

कुरुष्व वलिना ईव तैलोक्यं निवतं बलात् । 
इनद्रस्यावरनो भूत्वा उपेन्द्र इति नामतः ॥ 
येन केनाल्ममागण बलिं निच्निद्य मायया । 
चल्लोकयं मम पच्चाय दद्धि शक्राय शाश्वतम् ॥ 
इव्यक्तस्तन विप्रंण तथ्या जनाहनः 
खस्तृयमानच्त्रिदश स्तच्रेवान्तरघ्ौयत ॥ 

खुतस्मिन्नन्तरे काले कश्यपस्य महात्मनः । 

अदिव्या गभेमापैदे भगवान् भूतभावनः ॥” 
दूति परादरोत्तरखर्छ ४८ 

ओश्रिव उवाच । ् 
“अथ वबेवदखान्ते सन्रैलोकमेश्ररम् । ` 
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अदितिजनथामास वामनं विषामच्यतम् ॥ 

गरीवत्यकौस्तुभोरस्कं पूरे द्रसडश्रटुलिम् । 
सुन्दरं परौकात्तं अतिखव्वतरं हरिम् ॥ 
वटुवेशधरं देवं सब्वेदान्तगोचरम् । 

भेखलालिनदरादि्विद्धनाङ्ितमौश्वरम् ॥ 
तं दष्टा देवताः सवं शतक्रतुपुरोगमाः । 
स्तुत्वा महपिभिः सावं नमचक्रमै हौजसः ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान् प्रोवाच सुरसत्तमान् । 

किं कन्नेयं मया वाद्य तदूत्रबौत सरोत्तमाः॥ 

ततः प्रहृदटाच्तिदश्रास्तग्डनचुः परमेश्वरम् + 

अस्मिन् काले बलेये्ञं वैते मधुखदन ॥ 
प्रथमं दानकालोभ्यं तस्य रद्य प्रतेः प्रभो । 
याचित्वा चिदिवं लोकं ततस्त" दातुमद्ेसि ॥ 
इ्यक्तस्तिदशर; सब्वेराजगाम बलिं हरिः 

यागदेशचे समासौनन्टषिभिः साह्वमन्तयः;॥ 

अभ्यागतं वटु इदा सहसोत्थाय देव्यराट् |. 
अभ्यागतं खयं विष्ण महाहषेखमन्वितः ॥ 
पूजयामास विधिना निषैश्य कुसमासने । 

प्रणिपद्य नमस्कद्य प्रा गद्गदया गिरा॥ 

धन्योस्मि छत्ल्योऽसि सफलं जौवितं मम । 
त्वामच्ैयित्वा विषरेन्र! किंकरोमितव प्रियम् ॥ 
अागतोण्खि यदथ तलं मासुदिश्य दिजोत्तम। 
तत् प्रयच्छामिति शीध्रं नहि वेदविदां वर ॥ 

ततः प्रहृष्टमनसा तमुवाच मदौपतिम्। 
ष्णु राजेन्द्र ! वच्यामि ममागमनकारणम् ॥ 

असिकुणस्य एधथिवौँ देहि देव्यपते मम। 

मम जिविक्रमं पादं मद्धौं संद्ातुमहसि ॥ 

सर्वैषामेव दानानां भूमिदानमनुत्तमम् । 
यो ददाति मीं राजन् विप्रायाकिश्नाय वे । 

अङ्कुहमाचमथवा स भवेत् एथिवोपतिः । 
न भूमिदानसटशं पविच्रमिद्ध विदाति॥ 
तस्ाञ्ुमिं महीपाल प्रयच्छ चैपदं मम। 
रखतदल्यमद्ौ दातु" मा विशङ्क महौपते॥ 

जगचयप्रदानन्तत् मम भरूपभविष्यति। 

ततः; प्रहर्वदनस्तयग्यादह महौपतिः॥ 

वसते महौप्दानन्तु कत्तं मेने विधानतः । 
तं इष्टा रेयराजानं तदा तस्य पुरोहितः ॥ 
उश्रना अन्रवौद्वाक्यं मा राजन् दौयतां मद्ौ। 

शुष विष्णः परेशो यो देवैः खंप्रार्थितो दृष ! । 
वश्चयित्वा मदौ सव्वं ततः प्राप्रमिहागतः 

त्माग्महौ न दातव्या तस्मे राजन् महात्मने ॥ 

अन्धमथ प्रयच्छस्व वचनान्मम भूपति! । 
ततः प्रहस्य राजासौ तं गुर प्राह पेतः + 
प्रौतये वासुदेवस्य पण्यं खव्वे छतं मया । 
अदा धन्योहं विष्णु; खयमेवागतो यदि ॥ 
तस््मापेयामि राज्यं दि जौवितश्च महन्मम । 
तस्मादसमे प्रयच्छामि चौन् लोकानपि माचिरम्) 

श्द्यक्रा भूपतिस्तस्य परादौ प्रकाल्य भक्तितः 
वाज्डितां प्रददौ भूमिं वारिप विधानतः 
प्ररिणौय नमस्कत्य दत्वा वे दच्िणां वद्घु। 

उवाच तं वदध विप्रं प्रइषेखान्लराल्मना 

धन्योएखानुणहोतोग्खि तव द्वा महीं हिन। 

वामनः 

यथेष्टं तव विधरेन्र तद्हाण महीमिमाम् ॥ 
पश्चाश्त्कोटिविस्तौणे सकाननमषह्टोघराम् । 

ससागरा सद्वीपां सदेवासुरमानुषाम् ॥ 

पादेनेकभ प्ररो विक्रम्य मधुखदनः। 
उवाच तं टैयराजंकिंकरोमौति शाश्वतम् ॥ 

तच केविक्रमं रूपमौश्चरस्य महौजसः । 
सम्मातुमपि देवानाग्षौणाच्च महात्मनाम् ५ 

न वक्तमपि शक्यं स्यात् ब्रह्मणः शङ्करस्य च। 

तत्प्दं एथिर्वौं खनामाक्रम्य गिरिजे शुमे॥ 
अतिरिक्तं समभवत् शतयोलनमायतम् । ` 

दियं चन्वुदेदौ तसौ रैव्यराक्ते सनातनः ॥ 
तस्मै सन्दशंयामास खकं रूपं जनाहनः। 
तदिश्वरूपं देवस्य इषु रैयेश्वरो बलिः ॥ 
प्रहषमतुलं लेमे सानन्दाश्रुपरिक्नतः 
दष्टा देवं नमस्य स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च ॥ 

प्राह गद्गदया वाचा प्रहषेगान्तरात्मना। 

धन्धोग्डि छतछत्योपस्सि तवां इदा परमेश्वरम् ॥ 
लोकत्रयं ममेवेतत् दाग मुखदन । 
अथ सव्वश्वरो विष्णदिंतौयं पदमव्ययम् ॥ 

ऊद्खं प्रसारयामास ब्रर्मलोकान्तमच्यतः। 
सनच्तचग्रह्ोपेतं सब्भदेवसमाडतम् ॥ 

पादेनापरिपूर्योभ्भूदच्युतः स शुभानने । 
ततः पितामहो दषा चक्रपद्मादिचिद्धितम् ॥ 

श्रीपादं देवदेवस्य इषेसंभमचेतसा । 
धन्योएखौति वदन् ब्रह्मा रीता खं कम- 

खलुम् ॥ 

भक्चा प्रर्चालयामासख त्न संस्थितवारिणा। 

च्चव्यमभवत्तोयं तस्य विष्णो; प्रभावतः ॥ 

तत्तोधे मेरुशिखरे प्रापतद्धिमलं ललम् । 
जगतः पावनार्थाय चतुदिंच्चु प्रवाड्ितम् ॥ 
सौता चालकनन्दा च वडच्तुभद्रा यथाक्रमात् ॥ 
प्रसङ्गादिदमास्यातं गङ्गाजन्म ह्यनुत्तमम् ।॥ 

ततो नारायण; ओरीमान् वले पतैः प्रयः । 
रसातलं शुभं लोकं प्रददौ भक्तवत्मलः ॥ 
स्ववां दानवानाच्च नागानां यादखाम्यतेः। 
राजानष्ठ बलिश्फ्रं यावद्ाद्तसंक्ञवम् ॥ 
प्रतिरुद्ध बलेर्लोकान् वटवेश्रन देव्या । 

महेन््राय ददौ प्रौल्ा काश्यपिधिष्णरव्ययः ॥ 

ततो देवा; सगन्धव्वां ऋषयश्च महौजसः । 
तुषु; स्तुतिभिदिययेः पूजयामासरच्तम् ॥ 

संचतिप्य तब्मद्दरपं तेषां सन्दश्रनाय वे । 

खंपून्यमानच्तिदधरोरन्तर्धानं ययौ इरि; +» 
इति पाद्मोत्तरखण्ड ४६ अध्यायः ॥ #॥ 

तद्वतारप्रकारान्तर यथा,-- 
नारद उवाच। 

^सांप्रतं भगवान् विष्णस्त्ेलोक्याक्रमणं वपुः । 
करिष्यति जगतृस्वामौ वलेवेन्धनमौश्चर; + 
तत् कथं पून्कालेए्पि विस्रासैत् चिविक्रमः। 

कस्य वा बन्धनं विष्णु; शतववांसतच्च मे वद् ॥ 
पलस्य उवाच । 

अयतां कथयिष्यामि योभ्यं प्रोक्तच्िविक्रमः 

यदिन काले सम्बभूव यश्च वद्खितवानसौ॥ 



वामनः 

असत् धनुरिति स्यातः कश्य पस्यौरलः स॒तः। 

द्नुगभेससद्भूलो मदाबलपराकमः॥ 
सख समारभ्य वरद् ब्रक्नाणं तप्रसासुरः। 
अ्भ्यतवं सुरै; सते; प्राययत् सतुनारद्। 
तरं तस्यच प्रादात् तपसा प्रङ्कजोडवः। 
पःरतुष्टः खच बलौ निज्लगाम चिपिश्पम् ॥ 

चतुधस्य कलेरादौ जित्वा देवान् खवासवान् । 
भुन्ुः शक्रलमकरोत् हिरण्यकशिपौ सति ॥ 
तस्मिन् काके स बलवान् डिरण्यकश्िपुस्ततः। 

चचार मन्दरगिरौ रें धुषु समाश्रितः ॥ 
लतोगसुरा घथाकामं विरन्ति चिपिष्पे। 
जध्मलाके च चिदशाः संस्थिता दुःखसंयुताः ॥ 

तनोपए्मरान् ्रक्मसदोनिवाखिनः 
शरुत्वा च धृन्धुदितिजानुषाच इ। 
गच्छाम टेचया बयमयजस्य 
सदो विजेतु चदशान् सप्रक्रान् 

त धुखुवाक्यन्तु निशरभ्य टेल्ा; 

प्रोचुनं नो विद्रति लोकपाल) 

गतियेया याम पितामहाजिरं 
सदुगंमोभ्रयं परतो इ मागे; ॥ 
इत; खसेभदुथो जनास्- 
लोको महइनांम मदइषिजुष्टः । 
येषां छि नासाप्रवनोदितैन 
द्यन्ति रत्याः खुडसेच्ितेन ॥ 

तेषां बचनमाकण्ये धुन्धुः प्रोवाच दानवान् । 
गन्तुकामः; स ख्द्नं ब्रह्मणो जेतुमौश्ठरानु ॥ 

कचन्तु कम्मण ऊन गम्यते दानवषेभाः। 
कथं तत्र सुदद्रः घः खंपाप्तः खड टेवतेः ॥ 
ठे धुन्धुना दानवेन: एटा: प्रोचुवेचोएधिपन्। 
कम्मे तन्न वयं विद्यः युक्रस्तदत्तासं श्यम् ॥ 
टै्यानां वच्चनं शयुतवा धुन्धु पुरोहितम् । 
पप्रच्छ शुक किं कम्म ला ब्र्मसदोगतिः + 
लतोभकतै कथयामास रैबाचायः कलिप्रियः । 
शक्रस्य {रितं रीमान् पूरा ठचरिपोः; किल ॥ 
श्रक्र, भ तन्तु पुखवानां क्रतूनामजयत् पुरा। 

दद्यन््र ! वाजिमेधानां तेन ब्रह्मसदो गतः ॥ 
तदाक्वं दानवयचिः; जुलखा शुक्रस्य बौग्यवान् ¦ 

यष्ट तुरग्ेघ्रःनां चकार मतिमुत्तमाम् ६ 

चऋअमन्य्य्दारुरगुर दानवा खाप्यनुत्तमान्। 

प्रोवाच वच्छटहं यभ्गेरश्डमेधः सद् चण, 
व्ाहयन्ताष्दं निधवश्चाज्राप्यग्ताच्च गुद्धकाः। 
प्रयामो देविका यत्र गङ्गा प्राचतौनवाह्िनौ॥ 
सा शि पुर्या सरिष्छ्रृ्टा सन्यसिद्विकरौ शिवा। 

जलं प्राच्तौनमासाद्य बाजिमेधान् यजामद्े॥ 

इत्थं सुरा रिव्चनं निशभ्यास॒रयाजकः 
वाएमिव्य्रवौद्वष्टो निधयः सन्दिदेश सः॥ 

वतो धुखुेविकायाः प्राच्चोने पापनाशने । 
भागवेन्धेण शुक्रण वाजिमेधाय दौ्तितः 

ततोफचिधमेन मष्ठौ खशचेला 
वाप्रा दिशः खं विदिश्ख पूर्णाः । 
तेनोयगन्धन दिवस्यदरोन 

मसदबौ प्र्लोके मदर्थे 

३३८ 
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तं गन्पमाघ्राय सुरा विष्खा 

जानन्त धुन्धु इयमेधदौचितम् । 
ततः शरण्यं श्ररणं जनादंनं 
जम्मु; खधरक्रा जगतः परायणम् ॥ 

प्रणम्य वरद् देवं पद्मनाभं जनादहनम्। 

प्रोचुः सव्वं सुरगणा भयगदूगदया गिरा ॥ 
भगवन् देवदेवेश | चराचरपरायय।। 

विज्चपि; अयतां विष्णो सुराणामार्िनाश्रन)+ 
शुन्धुनाख्ना सुरपतिवलवान् वलितः 

शुक्रस्य मतमास्थाय सोभ्खमेधाय दौच्ितः॥ 
शतं कतूनामिषाखौ ब्रह्मलोकं महासरः) 
च्यारोएटुमिच्छति बलौ विजेतु चिदश्रानपि॥ 
वस्नादकालद्धौनन्तु चिन्तयस्व जगदूगुरो) 
उपायं मखविध्वंसे भवामो येन निता; ॥ 
शरुत्वा सुराणां वचनं भगवान्मधुद्धदनः। 
दत्ताभयं महाबा प्रषयामास सोभ्य तान् ॥ 
विद्धन्यदेवताः स्वां ्ात्दा जेतु महासुरम् 

वश्चनाय मतिष्दक्रो ख धुन्धोरध्वरस्य परे ॥ 
ततः ख छत्वा भगवान् वामनं र्प्रमोश्वरः । 

दें छत्वा निरालम्बं काष्टवटूदेविकाजले॥ 

चणा्ब्नंस्तथोन्छव्नम्मक्तकेश्ो यडच्छया । 
उष्टोम्य देयपतिना देदेश्वान्छे; सरषिभिः ॥ 
ततः कमम परिव्यज्य यन्निव ब्राद्मणेत्तमा; 
खसुत्तारयितु' विप्रमद्रवन्त समाकुलाः ॥ 

खदस्या यजमानाश्च ऋत्विजश्च महौजसः । 
निमच्जमानसुहत्तं सतं तं वामनं दिजम् } 
ससुत्ताय्य इसन्तस्त पप्रच्छः; सन्ये रव द्दि। 

किमथ पतितोम्सैदह कन चिप्नोप्खिवा वद् ॥ 

तेषामाकंण्य वचनं कम्यमानो सुम हः । 
प्राह धुन्धुपुरोगां्तान् श्रयतामच्र कारणम् ॥ 

जाद्चणो गुणवानासौत् प्रभास इति विश्रुतः; । 
तस्र पच्य जात मन्दप्रञ्नं भुट्ःखितम् ॥ 

तस्य च्ये्टो मम भ्राता कनौवानवरस्तरदम् । 
नेचरभाल इति खातो च्यष्टो श्वाता ततो- 

प्रसराः ॥ 
मम नाम पिता चक्रे इति भ।वोएतिकौतुकात्। 
ततः कालेन मद्ता यावयो; स पिता खतः 

तस्यौदंदे{दिकं सत्वा एदमावां समागतौ} 
ततो मयोक्तः स भ्राता विभजामो रद्धं वचम् । 

तेनोक्तो नेव भवलो विद्यते भाग इत्यहम् ॥ 

कुजवामनखञ्जानां क्रौवानां श्िचिणामयपि। 
उन्मत्तानां तथान्धानां घनभागो न विद्यत ॥ 

खवस॒क्तो मया सोपय किमे परेढकाटूरदम्। 
धनादवंभागमदामि नादं न्यायेन केन वै ॥ 
इयक्तवति वाक्येएसौ भाता मे कोपसंयुतः । 
ससुत्चिप्याच्तिपन्नद्यामस्यां मामिति कारणात् ॥ 

ममास्यां निश्नगायान्तु मध्ये च पुरतो गतः । 
1लः खं बह्मरास्बस्तु वुग्राभिरिद चोहुतः 

कै भवन्तश्च संप्राप्ताः स्रा बान्धवा इव ॥ 

ते वामनवचः श्रुत्वा भागव हिनसत्तमाः। 

प्रोचुर्यपतिं सर्च वामना्ैकरं वचः॥ 
इति दिजानां वचनं शरुता दैवयपतिचः। 

वामन 

प्राह दिज ददामीति यावदिच्छसि प्रे घनम् ॥ 
तदाक्वं दानवपते; श्रुत्वा देवोभ्य वामनः। 

प्रादाञ्चरपतिं धुन्धुः खाथं सिद्धिकरं वचः ॥ 
सोद्रेणापि हि भात्रा द्यते वस्य सम्पद्; । 

तस्याश्चमस्य यदत्तं किमन्यो न रिष्यति ॥ 

मम प्रमायमालोक्य मामकश्च क्रमच्नयम् । 
सं प्रयच्छस्व रदेन नाधिकं रचितुः चमः॥ 

्यवसुक्तं वचने महात्मा 
विद्धस्य रेथाधिपति; खकऋत्विक् । 
प्रादाद्विजेद्राय पद्यं तदा 

यदा स नान्यत् जण्डे च किष्न॥ 

क्रमच्रये तोयमवेच्छ दत्तं 

महासुरे विभुयश्रस्दौ। 
चक्रो ततो लङ्कयितु' चिलोकीं 
चिषिक्रमं रूपमनन्तश्रक्तिः॥ 

छचातु रूपं दितिजांख तवा 
प्रणम्य चर्घोन् प्रथमक्रमेख। 

मदौ मद्दोत्रे; सह्दितां सद्ासंवां 

लद्ार रजाकरपत्तने्ुताम् ॥ 

सुवं सनाकं चिद्शाधिवासं 

सोमाकंकचोरभिमष्डितं नभ; । 
देवो हितौयेन लगाम वेगात् 
क्रमेण देवप्रियलोकमौश्चरः ॥ 
मं ृतौयं न यदास्य पूरितं 

तदातिकोपादनुपृङ्गवस्य । 

पपात षे भगवांस्िविक्रमो 
मेरुप्रमाशेन तु विग्रद्धेण ॥ 

प्रतता वासुदेवेन दानवोपरि नारद्! । 

चरिंथदृयोजनसादइक्नौ भूमिभूरता वटीक्तता# 
ततो रैं ससत्माद्य तस्यां प्रत्तिष्य वेगत; । 
वषसिक्ताभिट्या तां गर्भभूमिमपूरथत् ॥ 
ततः खमे सषखाक्तो वासुदेवप्रसादतः । 

सुराञ्च सर्वे चेलोक्यमवापुनिरुपद्रवा;॥ 
भगवानपि देयेन प्रचिप्य सिकतासंवै। 
कालिन्दं रूपमाधाय तद्ैवान्तरधौयत ५५ 

इति वामने ७५ अध्यायः ॥ 

वामनः, चि, (कामयतौति। बमनैणिच्+च्युः।) 

अतिच्छुद्ः। तत्प्रयायः। न्य २ नीव; ३ 

खनेः ५ दख; ५) इव्यमरः॥ नुः ई 
अनायत; 9 । दति जटाधरः ॥ (यथा, नैषध । 
२२ । ५७1 

^विधिस्तुषारत्तदिनानि कत्त 

कत्त विनिम्भाति तदन्तभिन्नः 

च्योतृस्लौनं चेत् ततृप्रतिमाड्माबा 
कथं कथं तानि च वामनानि ॥) 

वामनव्रते, क्तौ, ( वामनदेवताकं ब्रतम् । ) खवण- 

इाद्श्रौकर्तयो वामनदेवस्य त्रतविश्ेषः। 
अथ ग्रीवामनव्रतविधिः। 

^५नत्वा गुरुमयुन्नाप्य पञचान्नियममाचरेत् ) 

न दि खिद्वटृगुरोभैक्तिं नियमच् विना पलम् \ 
जियममन्ः । 

“एकादश्यां निराहार; स्थित्वा चैवापरेणचनि। 



वामन 

भोच्छे गरीवामनानन्तश्ररणागतवल्मल ॥*इति ॥ 
“रकाद्श्यां रजन्धांवा दादश्यां वाचैयेत् 

प्रभुम् । 

स्वणेरत्प्यमये पाते ताश््रवंशमयेण्पिवा 
कुण्डिकां स्थापयेत् शाश्च दचिकापाट्कास्तयः) 

गुभाश्च षेगर्वीँं यद्िमन्तस्टचं पविच्कम् 

पष्यगन्वेः फलर्धयः प्रदोपच्चःचेग्ेहरिम् । 

नावधंच् नेवेदःभच्यभोच्यगंडेट्नः ॥ | 

तगरं निधि कुन्दल गौतदादिचनक्नैन;। 

सुवमाराध्य देवेशं प्रभाते विमले सति॥ 

ादावध्ये प्रदातथं पश्चा्वं प्रपूजयेत् । 
नारिकेलेन शुरण ददादध्येष्ठ पून्वेवत् \॥* 
तन्न मन्व: । 
भ्वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तचिसुवनाय च। 
हाणाष्ये म्रा दत्तं वामनाय नमोभ्सतुतेि ५” 
(मनाव अध्ये नमः 

^ मच्छ कम्म वराश् गरसिष्ठ वामनम् । 

रामं रामच छष्णख् क्रमात् दौ वुह्कल्किनौ ॥ 
पादयो्ष्नानुनोगं द्ये नाभ्यासरसि कच्चयोः। 
सुजयोम्भ ह साङ्गत्वचैयेदायुधानि च॥ 
महापूजां ततः क्त्वा गोमद काश्चनादिकम्। 
श्क्रयाचाखाय दातय ब्राह्षशेभ्यञ्च मन्त्रतः ॥ 

त्राक्षणशापि मन्त्रेण प्रतिरुह्णाति मन्त्रवित् । 
ददाति मन्ठतो दयेव दाता भक्तिरम{्वितः ५” 
तच दामन; । 
«वामनो बुद्धिदो दाता दयस्थो वामनः; खयम् 
वामनञ्च प्रतिग्राह्धौतेनमे वामने रति; ५ 

वामनः प्रतिण््णाति वामनीग्पि ददातिच)। 

वामनस्तारको इभ्यं तैनेदं वामने नमः ॥* 
इ्ति॥ 

«रवं सत्वा विधानेन भोजनं एष्दाच्यकम् । 

पूवे दटादूब्राञ्चणेभ्यः पञ्चादटूसुज्ञौत बन्धुभिः ॥ 
यद्ामनपुराी च यट्भविष्योत्तरे रतम् । 

वामनस्योदितं तस्यानुसाराल्िखितं विदम् ॥* 

न्मे वत्तं । 
^मदौल्ा नियमं प्रातमेत्वा नदोख सङ्गमे । 
सौवगे वामनं लत्वा सौ वणेमाधकेण वा ॥ 
यथाशक्रयाय वित्तस्य ऊुम्भोपरि जगत्पतिम् । 
स्वस पारे खापयित्वा मन्ररेते ख पूजयेत् ॥ 

ॐ वामनव नमः परादौ कटिं दामोदराय च। 
उरू श्रीपतये गुद्धं कामदेवाय पूजयेत् ॥ 

पूजयेव्नगतां पल्युरुदरं विश्वधारिणे । 
इदयं योगनाघाय कच्छ श्रीपतये नमः ॥ 

सुखश्च पङनातच्ताय शिरः; स्वात्मने नमः| 

इत्थं संपून्य वासोभिराच्छादय च जगद्गुरम् । 

ददात् सुश्रह्या चाघ्ये नारिकेलादिभिः फले; ।॥ 
ॐ नमो नमस्ते गोविन्द बुध अवणसंञ्चक । 
अघौचसङ्कयं छतवा प्रेतमोचप्रदो भव \* 

इयष्येमन्त्र; ॥ 
“लो पानदगोदानं दटादच्र कमणलुम् । 
विश्रेषैय हिजाखयाय वामनः; प्रैवतामिति॥ 

दध्योदनषमाधुक्तां वारिधानी प्रदापयेत् । 

३३९ 
वामवे 

पूजयित्वा जगन्नाथं वामनः प्रीयतामिति ॥ 
यथाशक्ा तच दानानि दिजामेयभ्यः प्रदापयेत्। 
कुाच्जागरयं रात्रौ गीतश्रास्त्रलमन्वितम् ॥ 
श्हुया परवा युक्तो निशामनिमिषेच्तणः। 

प्रभाते भोचवेदिप्रान् इादष्य! प्रारणं ततः) 

कुत् स्वयं यह्वयातत् सन मपकतां त्रतेत् +” 
तन्माद्धात्मा्च तत्रैव । 

“र्वं अते त् क्रातेव व्रतैः स्सिन् विञयादिने। 

न् टलैभतरं किखटिद लोक४्यदा परे ॥ 

फलमस्य ब्रतस्योक्तं दत्वा पित्रो रोत्तमः। 

वं्ोद्धारकरो सक्तिं याति पैच्रयाडणादापि॥ 
न पावनतरं किञ्िद्तः परमिहोच्यते। 
विजयाव्रततुखयश्च न परं परिप्यते ॥* 

भविष्योत्तरे च। 

“समाप्ते तु व्रति तकिन् यत् पुण्यं तच्निबोधमे। 
चतुयंगानि राजद ! सप्रसप्नतिसद्धयया ॥ 
प्राप्य विष्णुपुरं राजन् क्रौड्ते कालभच्चयम् । 
इदागव्य भवेद्राजा प्रतिपक्तभयङ्रः ॥ 

स्यश्वरथयानानां दाता भोक्ता विमल्र;। 
रूपसौभाग्यसम्यन्नो दोर्घायुनिं रजो भवेत् । 
एुचपौकः परिढतो जौवैख शरदां श्रतम् ॥* 

इति श्रीदरिभक्तिविलासे १५ विलासः 
वामनेचं, क्तौ, (वणन्धासे वामं नें स्यश्यं चेन ।) 

टौघकारः। यथा 

दर स्िमह(सिम्मह्ामावा लोलन्तौ वामलोच- 

नम् ।* 

दद्यादि व{भिधानम् ॥ 
च्पित्त। 

“ईशो वर शवानरस्थः शरग्रधरविलसद्धामनेचेश 
य॒क्तो 

बौजन्त इन्दमन्यदिगलिततचिकुरे कालिक ये 
जपन्ति । 

षति तन््रसारे मद्ाकालविरचितं श्यामा- 

स्तोचम् ॥ ( वामचच्चु्च ॥ ) 
वामलूरः, प, (वामं यथा तथा लुनातोति । ल् + 

बाहलकात् रक् । ) वद्मौकः। श्व्यमरः;। ९। 

१।६४॥ ( यथा, काश्ौखण्े । २२। १६ । 
जटाटबौकोटरान्तःकतनौडार नाच्च ये। 

परूए्वामलराङ्गा; स्ायुनइएस्थिसच्या; ॥*) 

वामलोचना, स्तौ, वामे चारुणौ लोचने यस्याः 

स्तौमेदः। इव्मरः। २८,।६।३६५ (यथा, 

हितोपदेशे । २। १५६। 
“नामिस्तप्यति काष्टानां नापगानां महोदधिः 

नान्तकः सभ्रूतानां न पुखां वामलोचना ॥*) 
वामवेधः, स्तनौ, ( वामे प्रतिङ्गचे यो वेष- 

स्तह्िषये शह्धिवि शोधनम् । यह्वा, वामेन विप- 
रौतेन वेधेन शुद्धिः । ) खराश्यपेत्तया हादश- 
चचतुधेनवमग्हस्थो विर्होणरपि चन्द्रः यदि शुक्र- 
श्रनिकुलजौवाकंयुक्तगद्धात् सप्रमण्डे तिष्टति 
तदा नराणां अभिलषितफलद्ाता भवति। 

यदि तु वितश्निङ्नजौवाकंयुक्तण्डात् दथ्म- 
प्रश्चमादमण्द्धे तिति तदा नराणं खराश्च- 

वामा 

पेक्तया यथासंस्थं अषश्मपच्चमदितीयगषगोप्मि 
चन्द्रः पचुरफलद्ाता भवति । यथा,- 

“सितग्रनिकुजजी वाक्त दन्दनराणां 
शयसुखनवमस्पो?पीर्ट्ाता तयैवाम् , 
खसुतनिधनगश्यनन्टदपचाधमोरेधि 
प्रचुरगरभफलं स्याट्वामरयन श्ृह्धिः 

वासवैधत्वश्च दगजम्ैरि 

वचनाभ्यामेकार्यतवःट् योध्यम् \ # ४ 

अथ दस्िरव् दासवेध्रदघनम्। 

लाभविक्रमखध्र्तुषु स्थितः 
प्रोभनो निगदितो दिवाकरः। 
खेचरैः सुनतमोजलान््यरी- 
च्याकिंभियेदि न विध्यते तदा॥ 
दूनलन्भरि पुलाभखक्िग- 
न्द्रमाः शुभफलप्रदस्तदा । 
ख्ाल्मजान्तन्टतिवन्पुधमभरौ - 
विध्यते न विबुधैयेदि महः ॥ 
विक्रमाय रिपगः शुभः; कुजः 

स्यात्दान्सुतधम्भरी; खौ; । 
चन्र विड इरनखनुरप्यसौ 
किन्तु घम्मषटिना न विध्यते ॥ 

स्वाखुश्च॒च्तिखायगः; शुभो 

च्स्तदा न खल् विभ्यति यदा। 

च्ाक्जचिनवकादनैधन- 
प्रान्द्यगे विविधूभिनेभद्रे;॥ 
खावधम्बतनयदुनस्थितो 

नाकनायकपुरोहदितः मुभ: । 
रिपफरन्यखजलत्रिगयदा 

विध्यते गगनन्वा{रिभिनदि! 

च्प्रासुताटमतपोययायगो 

विद आस्फ जिदशोभनः ख्छत;। 

नेधनास्ततनुकम्भधम्भधौ - 

लाभवेरिखदजस्यखेचरेः 
इति च्योतिस्तत्वम् ॥ 

रतम दन्दः (य~ 

वामा, श्छ, ( वमति सौन्दयये इति । वम + ज्वला- 
दिलात् अण् । टाप् । यद्वा, वमति प्रतिकूल 

मेवाथे कथयति । यहा, वामः कामोभख्यस्या 
इति अरं आदिभ्योरच् इच् । ) सामान्या 
श्रो । इयमरः; । २।६।२॥ (यथा, गौत 

गोविन्दे । १। ४६1 
«ञ्िष्यति कामपि चुब्बति कामपि कामपि 

रमयति बामाम् 

पश्यति सद्ितच्वारुपरामपररामनजुगद्ति 

रामाम् \* } 

दुर्गा । यथा,- 

“वामं विरुह्रूपन्तु विपरसैतन्तु गौतये । 

वामेन सुखदा देवौ वामा तेन मता बुधैः ॥” 
इति देवौपुराे ४५ अध्यायः ॥ 

च्पिच्। 

^“बालान्तु बाल्यदाचिख्यभावाभ्यामपि पूजयेत् । 

श्सश्चानभेरवौं देवौसख्रतारां तथव च ॥ 

उच्छषट्मेरवी चण्डीं तारां चिपुरभेरवोम् । 



वामाचा 

ख्तास्तु वामभावैन यजेच्चिपरमेरवीम् ॥ 
सब्यन्र पिढदेवादौ यस्ादृभवति दविषः । 
देवो च टश्तिणा यसरात्तसात् दाच्िखयसुच्यते॥ 

या पूनः पूच्यमानातु देवादौनान्तु एनत; । 

यज्ञभागं खयं धत्त सा वामा तु प्रकौर्तिता॥* 
इस्ति कालिकापुराशे ७७ अथ्यायः॥ 

वामाचि, कलौ, (वाममि!) वामचच्ुः। ( वथे- 
न्यासे न्यस्य व्राममश्चि येन।) दोषे ईैकारः। 
यथा,- 

“कपूर मध्यमान्धस्वरपरिरद्ितं सेन्दु 
वामाच्ियुक्तं 

बोजन्ते मातरेतचिषएर हरवधु चिःकतं ये 
जपन्ति ॥” 

इ्व्यादिकपू रास्स्टोचम् ॥ 
वामात्तौ, च्ौ, (वाने मनोहरे अच्िणो अस्याः । 

घनच । उष् ।) वामलोचना । इति हेमचन्द्रः ॥ 
वामाचारः, प, ( बामो षिपरौतो वेदविरो 

वा खाचारः। ) आचारविशरेषः। यथा, 
“पश्च तन्वं खपुव्यश्च पूजयेत् कुलयोधितम् । 
बामाचारो भवैत्तच्र वामा भूवा यजेत् 

पराम् ॥* 
इ्त्धाचारमेदतन््रम् ॥ 

तदटाचारवतां नरकगमनं यथा,- 

“खधम्भरदष्िता विप्रा वैदान्यसेविनः सद्ा । 
भष्टाचाराश्च वामाश्ति यान्ति गरक धुवम् ॥“ 

इति ब्रह्मरैव्ते प्रलतिखद्छे २४ अध्यायः ॥ 
तत्रशंखा यथा,-- 

“चत्वारो देवि वेदाद्या; पशुभावै प्रतिष्टिता 
बामाद्याख्चय आचारा दिये वौरे प्रतिष्टिता: ॥५ 

इति नित्धातन््रम् ॥ 

<सर्मभ्यश्चोत्तमा वेदा वेदेभ्यो पराव मत् । 
बष्यवादुत्तमं वं रवाद्दिगसुत्तमम् ॥ 
दस्िणादु त्तमं वामं वामात् खिह्ान्तसुत्तमम् । 
सिद्धाग्तादुत्तमं कौलं कौलात् परतरं न्धि ॥” 

इति ङुलाणेवतन््रे २ खम् ॥ # ॥ 
तदाच्वारयुक्तस्य निषिदकम्भाणि यथा,- 

“न द्दयात् ब्रा्षयो मदां महादे कश्चन । 
वामकामो ब्राह्मणे हि मदां मासं न भच्च- 

येत् ॥* 

सदवुकश्यो थथा । कुलचदामयौ । 
“यज्नाखवमवश्चन्तु ब्राक्षणन्तु विश्रेषतः। 

सच गुड्ाब्रेकं दद्यात् तान्त्र व्रा विद्धलेग्मधु ॥ 
देथास्तु दक्िथे भागे चक्रपार्धे निवेदयेत् । 
खुतद् यन्तु ूद्रस्य नान्धेषान्तु कदाचन ॥ 
वैश्यस्य माचिकं खं च चयस्य तु सान्यकम्। 
ब्राक्चशस्य गवां चौरं ताश वा बिद्धलेष्छधु । 
नारिकेलोदकं कांस्ये सर्बषां द्रयश्रोघनम् ॥” 
चच्वियवेश्ययोस्तु गौदौ माध्नो च दाता तत्र 
तयोरधिकारात् तदभावे अवुकख्पविधानम् । 

तथा च। 

“मोच्चौरं नाञ्षशो दद्यात् द्रश्माज्यश्च 
बाइनः। 

२४० 
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वैश्यश्च माच्िकं रयं गूढः पैषटयादिकं पुनः ॥” 
तेन शूद्रस्य नानुकर्पः; ॥ # ॥ कुलाणेवे । 

“जलं त्तौरं तं भत्रे मधु मैरेयसे चवम् । 
पौष्यं तरभवं धान्धसम्भवं तक्रनिन्भितम् ॥ 
सदकारभवं देवि चिविधं बहुमेटकम् । 
मादकं घम्मसंभेदात् वल्नेपमासीत् सुलोचने ॥ 
त्ञानैन संस्कतन्तत्त महापातकनाशनम् । 
तदान पातकाभावो दिदयभावविषयं वा ॥#॥ 

माकन्दफलजं रम्यं द्रयं सेयं ह्िजातिभिः। 

अमादकत्वाट्वेशि रेचवं सेयते बुरी; ॥* 
ख्तेन तच्चियादिभिरमादकं द्रं सेयं मादकस्य 

पापद्धेतुकत्वसक्तम् । मैरवतन््े ; 
«मद्यं मांखं विना वत बत्किच्वित् कलसा- 

धनम् । 
शक्त दत्वा ततः श्रोषं गुरवे तच्रिवेदयेत् । 
तदनुज्ञां ग्ब कत्वा शेषमात्मनि योजयेत् ॥” 

तेन ्तत्ियादौनां सख्यदाने अधिकारः, 

न पाने । यत्तु । 
^प्रीत्वा पौत्वा पुनः पौत्वा पतित्वा च मष्टौतले। 
उत्थाय च पुनः पौत्वा पुनव्नेष्म न विद्यते ॥* 
वत्त च्युर्थाश्रमिपरम् ॥#॥ सदूद्यकरयो 
जातिचिन्तां न कुखात् । 

“मदिरायां मेधने च जातिचिन्तां न कार- 
येत् ॥” 

रखुतेषां शोधनस्यावश्यकलत्वम् । तथा च । 

^संश्रोधनमनाचय्य स्ठौदु मर्दाघु साघकः। 
अचा सिद्धिडानिः स्यात् क्रुद्धा भवति 

सन्दरौ॥ 
मटोषु सख्यानुकच्येषु ॥ # ॥ तथा कुलपूजाया- 
मस्यावश्कलत्वम् । तथा च 
“मधु मांसं विना देवि कुलपूनां समाचरेत् । 
जन्मान्तरसहखस्य सुतं तस्य नश्यति ॥*#॥ 

अथ मांसादिशोधनम्। 

^ मां न्तु चिविधं श्चेयं जलवेचरभू चरम् । 
मासन्तु चिविघं प्रोक्तं देवतापौतिकारकम् ॥ 

मव्छश्च चिविधं देवि उत्तमाधममध्यमम् । 

उत्तमं चिविधं मद्यं शालपाठौनरो हितम् ॥ 

भरवीयं कणट कनं तेलाक्तं वल्कलैगधेतम् । 
देवया; मौतिकरष्येव मध्यमं तचतुव्धिघम् । 
च्ुद्राशि तानि सब्धाणि अधमानि विड्ववाः ॥* 

भूचरमंसच्च। 

«गोमेषाश्वलुलापोव्यगोध्ाजोद्ग्टगोदट्भवम् । 
मदहामांसाद्कं परोक्तं दैवताप्रौतिकारकम् 1" 

मांखाभावै अनुकल्प; । समयाचारे । 

“लवयान्ेकपिण्याकतिलगोधूममाषकम् । 

लशुन महादेषि मांस्प्रतिनिधिः स्तः । 

स॒द्रातु हिविधा । कुलाथेवे। 
“ज्षरं मखलाकार चन्द्रपद्मनिभं शुभम् । 

चार पङकमनोहारि शकरादीश्च पूरितम् । 
पूजाकाले देवताया सुदरेषा परिकीर्तिता ॥* 
यामकले। 

“्टदधान्यादिकं यावत् चणय प्रक्पयेत् । 

वामोरूः 
तेषां संज्ञा छता सुदा महामोद्प्रदायिनौ ४" 

तेषां श्रोधनन्तु खतन््रतन्त्रे । ॐ प्रतहिव्णु- 

रिद्यादि मांसम् । चाम्बकमिद्यादि मौनम् । 

तद्िष्णोरिद्यादि स॒द्राम्,॥#॥ अथ श्क्ति- 
शोधनम् । तत्र भावचूड़ामयौ । 
^“चअदौचितङुलासङ्गात् सिद्धिहानिः प्रजायते । 
तत्कथाश्रवणं चैत् स्यात् तत्तल्पगमनं यदि । 
स्कुलौनः कथं देवि पूजयेत् परमेश्वरौम् \* 
ओोकरमे। सं ् रोधनमनाचर्येति। कौलिकतन्त्र । 
“अभिषिकाङ्वपे चछ िम्भन््स्यो चार विन्ड्भिः । 
बलाहा यत्नतो वापि अभिषेकं समाचरेत् ॥* 

व्भिषेकमन््रस्तु । 

“आदौ वाणीं ससुचा्य तिपुराै ससद्वरेत् । 
नमः;शन्दं ससुच्ाग्य इमां शक्तिं ततो वदेत् ॥ 

पविच्रौकुर श्रन्दान्ते मम सिहं कुर प्रिचे। 
वद्भिनायां ससचर शुिमन््रः सुरेश्वरि । 
तस्या; करेढभेदबुद्धया मायाबौजं ससुहरेत् \ 

इति शक्तिशोघनम् ॥ #॥ 
तत; श्रोधितद्र म्यं (चपेत् । ओक्रमे अध्ये 
पिधौ। 
^ पूश्च धितदरयन्तु गुपैगैव च सं चिपेत् ॥” 
खतन्त्र तन्त्रे । 
“चऋादाद्र्यमध्यैपात्रे निःच्िष्य प्रयतः सुधीः । 
कुण गोलोद्धवं दयं खयम्भकृसुमं तथा । 

ध्ये दत्त्वा महेशानि सव्येसिह्धौश्वरो भवेत् ॥ 
स्रया चाच्येदानेन योगिनौनां भवेत् प्रिव: । 
महायोगौ भैरवि पौठप्रचालितेव्नेसे; ॥* 
म्ैरवतन््र । 

“पञ्चमात्तु परं नास्ति शाक्तानां सुखमोचयोः। 
केवसोः पच्चमेव्वापि खद्धो भवति साधकः ॥* 
तेन पञ्चमकारेण पूजा कर्तया। इति तन््- 
सार; ॥ 

वामापौडनः, पु, पौलुटत्तः। इति श्न्दचन्धिका ६ 

वामिका, खौ, (वामा + खाये कन् । टापि अत 
इत्वम् । ) चण्डिका । यथा,- 

५बह्कयस्तु चद्िका देवया वामिका खनेयः 
ख्छता;। 

लच्छाास्तु वामिका ख्तिरुक्ता दहनमैरवौ ॥ 
नागभिदाहं पुरग्राममन्दिरेषु करोत्यलम् । 
पूजिता महालब्डौरंहल्यां तास्तु पूजयेत् ॥ 

वाग्मैरवौ सरखन्या वामिका ्क्िरौरिता । 
तस्या मन्तं पुरा प्रोक्तं शुक्लवर्णा तुसा ख्ता॥* 

इति कालिकापुराये ७७ अध्यायः ॥ 

वाभिलः, चि, ( वाम-+ इलच् ।) दाम्भिकः। 
वामः; । इति मेदिनौ। ले, १३१॥ 

वामौ, खौ, श्टगालौ । बड़वा। ( यथा, रघौ । 
५।३२। 

“अधोद्वामीश्तवाष्िता्े 
प्रजेश्वर प्रीतमना महि; ॥*) 

राखभौ । करभौ । इति मेदिनौ । मे, ३० ॥ 
वामोरूः, श्वौ, वामौ खन्दरौ ऊरू यस्याः । 

(“खंह्ितशफलच्तणवामादेख।” 8।१।.७०। 



वायसः 

षति ऊढ । ) नारौविग्रेषः। इति सग्धवोध- 
याकरणम् ॥ (यथा, माचे।८।२8। 

५चस्यन्तौ चलशफरौ विघट्तोरू- 

्वामोरूरतिशयमाप विभ्रमस्य । 
च्चुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतो- 

लोंलाभि; किसु खति कारणे तरुण्यः ॥*) 

वायकः, पु, ( वयतोति। वै+ खल् । ) समदः । 
` इति शब्दचन्द्रिका ॥ (तन््रवायः । वथा, भाग- 

वते। ५।२६।३६। 

५यच् इ वित्तयद्धं पापपुरुषं घम्भराजपुरुषा 
वायका इव सव्तोणड्ेषु खत्ैः परिवयन्ति ॥*) 

बायद्ष्डः, पु, (वायस्य दख; । यद्वा, वायतेएनेनेति 

वायः। वायर्व दड इति कमधारयः।) 
वापदणड; । इति भरतद्विरूपकोषः ॥ 

बायनं, कौ, पिदटकविद्धेषः। तत्पायः । बरतो- 
पायनम् २। प्रदेणकम् ३। इति चिका 

श्रषः ॥ , 
चायवौ, स््ौ, ( वायोरियमिति। वायु + अथ । 

ड्ौप्। ) उत्तरपञश्चिमदिक्। इति जटाधरः ॥ 

(कारिजेयस्याबुचरमाटगखमेद्;। यथा, मदा- 
भारते । ६ । ४६ । ३७ । 

“वायथश्चाय कौ मर्यो ब्राह्माश्च भरतर्षभ ! 
वैष्ययश्च तथा सौर्यो वाराद्यच महावला; ॥५) 

बायश्ं, चि, ( वायु वतास्येति । वायु + “वाय उतु- 
पिच्नषसो यत् ।*४।२८।३१। इतियत्।) 
वायुखम्बन्धिदिगादि । यथा । विखदुग्मसुपक्रम्य 

गवाच्चतन्त्र । 

वायसं ते ऋतस्थं न यक्ञोयात् कदाचन ॥ 
इति तिण्यादितच्छम् ॥ 

( बायुदेवताकपशुहविरादि । यथा, ऋग्वेदे । 
९० ।६०।८। 

^तस्लदूयन्नात् खब्बहतः एषदाच्यम्। 
पश्चून्ताशखक्र वायव्यानारण्यान् सामाच्ये॥* 

^“वायद्यान् वायुदेवताकान् ।* इति तद्धाद्य 
खायणः॥#॥ क्तो, षट् श्ताधिङचतुरविश्रति- 
खदहस्श्लोकाल्कवायुनामकमदहापुरायम् । यथा, 

देवौभागवते।९।३।9॥ 

“अयुतं वामनस्य वायव्यं षट्शतानि च। 
चतुविंश्रति; संख्यातः सदस्ञाणितु श्रौनक! ॥” 
चअष्छविग्रेषः। यथा, महाभारते ।१।१६६६।१६। 
“+ ऋासेयेनाद्धनदद्धिं बारुशेनाद्धजत् पयः । 
वायद्येनाख्जदू वायु" पराजेन्येनाखजद् वनान् ॥“) 

वायसः, धु, ( षयते एति । वय गतौ । “वयञ्च ।” 
उशा० ३।१२०। ईति असच्च । सच णित् ।) 

अगुखटच्चः । श्रीवासः । काकः । इति मेदिनौ। 
के, ९८॥ ( यथा, महाभारते । १।२७०।६१। 

<श्गध्रकङ्ककाकोलभाखगोमायुवायसाः। 
अटप्यंस्तच बौराणां हतानां मांखश्रो विते; ॥») 
अस्योतृपत्तियंया,-- 
“अरणस्य भाया श्येनौ बोथवन्तौ महा- 

बलौ । 
खम्याति् जटायु प्रभूतौ पच्िसखत्तमौ । 
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सम्यातिजंनयन् गघरान् काकाः पुत्ता जटायुषः” 
स्ति वद्भिपुराये वारादप्रादुर्भावः ॥५।॥ 

अस्य रखकाल्तिनाशकारणं वया,- 

माकंखछेय उवाच । 

“गते तु भरते तसन् रामः कमललोचनः । 
लच्छमणेन सद भात्रा भायया सौतया सष्। 

शाकम्धलफलादारो विचचार महावने ॥ 

रखकदा लच््मगणन्टते रामदेव प्रतापवान् । 

चिच्रठे वने देशे परेदेद्या शङ्गमाश्ितः ॥ 

सुष्वाप सुसुह्ूसैष्च ततः काको दुरात्मवान् । 
सौताभिसुखमभ्येत्य विददार स्तनान्तरम् । 

विदाथ उश्चमारद्य स्थितोएखौ वायसाघमः ॥ 
ततः प्रबुज्णो रामोभ्सौ इषा रक्तं स्तनान्तरम् । 
शोकाविष्टान्तु सीतां तासुवाच कमले्तखः ॥ 
किमिदं स्तनान्तरे भत्रे तव रक्तस्य कारणम् । 
इृदयक्ता सा चतं प्राह भक्ती विनयान्विता ॥ 
पश्य राजेन्द्र इच्चाये वायसं दुषटचेटितम्। 
येतैतच्व ठतं कम्म सुपे तयि महामते ॥ 
सामोण्पि डका तं काकं तछ्िन् कोधमथा- 

करोत् । 

रेधिकास्तं समादाय त्रक्षास्त्रेणाभिमन्त्ितम् ॥ 
काकसुदिश्य चिच्चेप सोए्वघावद्धयान्वितः ॥ 

सख विन्द्रस्य सुतो राजन् इन्द्रलोकं विवेश इ। 

रामाच्तं प्रज्वलं दीप्रं तस्यानुप्रपिवेश वे ॥ 
विदितां देवेन्द्रो दैपः सुरव; समन्वितः । 
जिष््रामयश्वै तं इष्टं राघवस्यापकारिणम्। 
वतोभखौ खन्धदेषेस्तु देवलोकाद्द्िष्क तः । 
पनः सोभ्य रामश्च राजानं शरणं गतः 

जाहि राम महावादो अन्नानादपकारि- 

, खम् । 

दति च्रुवन्तं स प्राह रामः कमललोचनः ॥ 
अमोघाय ममास्य अत्ति रकं प्रयच्छ मे। 
ततो नौवचि दु षाल्मन् मेएपराधो मदान् छतः 
इद्यक्तोखौ खक ने चमेकमस्ाय दत्तवान् । 
स्वश्च नेचमेकन्तु भसौरब् शरमं ययौ ॥ 
ततः प्रभ्टति खव्वेषां काकानामेकनेचता । 
चच्युपकेन पश्यन्ति हेतुनानेन पाथिंव ! ॥* 

ति नरसिंहपुर शे ४३ अध्यायः ॥ 
(बायख्खब्रन्धिनि, चि । यथा, महाभास्ते। 

१२ । <. । ॐ--८ । 
^ख काकं पञ्जरे बहधा विषयं चेमदध्िंगः। 
ख्ये पचरदूयुक्तः प्ररत्तायौं एनः एनः ॥ 
चऋअधौध्वं वायसीं विद्यां शंसन्ति ममवायसा;। 
चअनागतमतौतश्च यच्च संप्रति वर्तेते ॥*) 

वायसादनौ, ख्ौी, ( वायसेन दाते इति! अद 

+कम्भग्रि ल्यट + खौप् । ) मदाव्योतिश्नतौ | 
काकतुखो। इति राजनिषेरटः 

वायखारातिः, पु, (वायवस्य अरातिः ।) पेचक; । 
इव्यमरः;। ९।५।१५॥ 

वायसाहा, स्तौ, ( वायखद्य आषा जराम 
यस्याः। ) काकनामा। काकमाचौ। इति 

राजनिषेष्डः 

- वायुः 
वायसौ, च्छ, ( वायसानामिवमिति ततप्रियत्वात् 1 

बायस+अख। डौष् ।) काकोडष्बरिका। 
काकमाचौ। इति मेदिनौ। से, ३८॥ मदहा- 
च्योतिद्मतौ ॥ काकनामा। काकतुखो । इति 

राजनिषेश्टः; ॥ 
वायसेच्चुः; पु, (वायखानाभिन्तुरिव प्रियत्वात् । ।) 

काशः । इति राजनिघंयटः ॥ 

वायसोलिका, स्वरौ, ( वायसोलो + खार्यं कन् । } 
काकोलौ। इति शब्दरल्ावलौ॥ 

वायसोलौ, सी, ( वायसान् गोलखयतीति॥ 

चलि उत् चेपे + “अनेष्वपि दश्यते। इति 

डः; । कन्धा [दित्वात् अस्य लोपः!) काकोलौ ६ 
इव्मरः। २। ४1२४४ ॥ 

वायुः, पु, ( वातौति । वा गतिगन्धनयोः; + ^छवा- 

पाजिमिखदिसाध्यमूभ्य उण ।” उणा०१।९१॥ 

इति उण । “अतो युक चिणकछतोः ।*अ । ३॥ 

३३) इति युक ।) उत्तरपश्िमकोणाधिपरतिः। 
वाति बः। वाताख इति भाषा। स वत 

पश्चभूतान्तगेतभूतविद्धेष; । तद्विशेषविवरणं 
यथा। वायवः प्राणापानद्यानोदानखमाना; १ 

प्राणो नाम प्राम्गमनवान् नाखाप्रस्थानवत्तं १ 
अपानो नाम अवाम्यमनवान् पावुादिख्ान- 
वत्तौ । थानो नाम विश्वन्गमनवानखिलश्ररौर- 
वत्तौ । उदानः कण्डश्यानौय ऊदंगमनवानुत्- 
कमणवायुः। समान; श्ररौरमध्यगताश्रित- 
पौतान्नादिखमौकरणकरः । खमौकरणन्तु परि- 
पाककरयं रसरुधिरणुक्रप्रौषादिकरणम् ॥ 

“ केचित्त नागङ्गन्मेककरदेवदत्तधनञ्जयास्याः 
पश्चान्धय वायवः सन्तीयाहः। नच नागः 
उदूगिरकरः। कम्भः निमौलनादिकरः। 
जछकरः;. चुधाकरः। देवदत्तः जम्भयकरः। 
धनञ्जयः पोषख्करः। रखतेषां प्राणादिव्वन्त- 

भावात् प्राणादयः प्रदेवेति केचित् ॥ द्द् 
प्राणादिपश्कं अकाश्ादिगतरनोरेभ्यो 
मिलितेभ्य उत्पद्यते । इदं प्राणा्दिपष्छकं 
कम्भ न्दरियसद्ितं सत् प्राण्मयकोश्चौ भवति।॥ 
अस्य क्रियाल्मकलत्वेन रजो शकाथत्वम् । यतेषु 
कोगरेषठ मध्ये विज्ञानमयो च्ानश्क्तिमान् कन्न 
सूपः! मनोमय इच्छाश्क्तिमान् करणरूपः) 
भ्रामय; क्रियाशक्तिमान् कायरूपः। इति 

वेदान्तसारः ॥ तत्पश्धायः। खनः १ मथमः 
इ मातरिश्वा 8 सदागतिः; ५ एष्ट; द गन्ध- 

बड; 9 गन्ववाद; < अनिलः ६ आशुगः १० 

मौर; १६ मारतः ९२ मत् १३ जगत््राखः 
१४ खमौरयः १५ ममखान् १९ वातः; १७ 
पवनः १८ पवमानः १६ प्रभञ्जनः २९ इव्य- 
मर; \॥ अजगत्ाण; २१६ खन्बाख; २२ वादः 
ग धूकिध्वजः २४ फणिप्रिय; २५ वाति; ९४ 

नभः; प्रारः; २० भोगिकान्तः २८ खकम्यम; ९६. 
ऋअच्चति; ६० कभ्यलष्या ३१ शसौनिः ३२ 
च्यावकः; ३३ इरि; २७ । इति शन्दरनावखौ ॥ 

वाख; ३५ पुखाश्ः २६ गवा इतः २9 वारः 



वायुः ̀ 

३८ चश्चलः ३६ विदगः ४० प्रकम्यनः ४१ नभः- 
स्वर; 8२ निश्वासकः; ४३ स्तन्न; 88 शषरता- 

पतिः। इति जटाघरः॥#॥ सचि 

काले अआकाशाच्नातः। यथा। तस्नाहा 

खुतस्भादल्मन आकाशः संभूत अआकाशा- 
इयः, व्यादि सैत्तिरौयश्रुति; ॥ #॥ ऊन 
पश्चादश्रहायुरदितैः पएरचाः। ते सर्के अप्रणाः। 
श्न्रेय देवत्वं प्रापिताः। शरौरान्तव्वादह्यमेदेनं 
दश्रधा। यथा। प्राणः १। तस्य कम्मे ब्दि- 
गमनम् । अपानः २) तस्य कम्म अधोगम- 

मभू । चानः ३। तस्य कम्मे अकुश्चनप्रसा- 

रथादि । समानः 8। तस्य कम्म अश्चितपौता- 
शौनां समं नयनम् । उदान; ५। तस्य कमम 

ऊद नयनम् । 
^उङ्गारे नाग ६ अस्मात कम्भ 9 उन्मोलने 

सतः । 
शकरः < च्ुक्ररो ज्ञेयो टेवदत्तो६ विजम्भशे । 

न जहाति गटतद्ापि सर्मवयापौ घमञ्जयः१०॥ 

इति भागवतटौकायां गीघरख्वामौ॥#॥ 
च्यन्धशच्च | 
“हितौयं मारतो भूतं ल गध्या्मण्च विश्रुता । 
स्रं यमधिभूलस्त विदुत्तत्राधिरेवतम् ॥” 

इति महाभारत आश्वमेधिकपवे ॥ 

तच गुणाः । यथा,-- 

“वायोरनियमस्पमर्ो वादस्थानं खत्ता । 
बलं पोत्र मोचश्च कम चेषटाद्मता भव; ॥* 

इति महामारते मोचषम्भ; ॥ # ॥ 
च्नियमद्यथः, अनुष्याग्रौतश्यश्रैः १। वांद 
स्थानम् । बारिन्नरियिगोलकानि २। खतन््रता । 
गमनादौ ६। बलम् 8। श्रम् ५। मोच: 
खत्ादैः ६। कम्म। उतच्चेपणादि. । चेष्टा 
आसप्रश्वासादि ८। . पह्मता प्राणरूपेय 
चिदाधित्वम् ६ । भवः । चन्ममरे १०। इति 
तद्ौका ॥#॥ न्यायमते अस्य गुादिवैधा,- 
“अपाकजानुष्ाशौतख्यंस्तु पवने मत; । 
तिष्ग् गमनवानेष सेय; स्यश्ादियिङ्गकः + 
पून्ववत्निव्यतादुक्तं देदयापि लगिच्ियम्। 
प्राणादिस्तु महावायुपथन्तविषयो मत; ॥* 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
“वादु निरूपयति अपाकज इति । अनुष्ा- 

श्रौतस्पशेस्य एयिद्ामपि सत्वात् अपाकज 
इति। अपाकणस्पशंस्य जलादावपि सत्वात् 
उक्तमदुश्याग्रौत इति। रतै वायोनधिना- 
तौयय्यो दशिव: । तव्ननक तावच्ेदकं वायु- 
श्वमिति भावः। रष वायुः खश्ादिलिङ्गकषः । 
वायु स्श्न्दटतिकम्पोरचमौयते । विजा- 
सौयस्प्यन विलचयश््देन छणादौनां ट्या 
श्ाखादौनां कम्यनेन च वायोरवुमानात। 
तथा च वायुन प्रद्यच्चस्तथागर वच्यते । वायु- 
निग्योएनि्यो वा परमाग्रूपो नि्स्तदन्यो 
भनिद्यः खम्येतच्च। सोपि चिकि; शरीरे 
द्ियविषयमेदात् | अन्न शरीरमयोनिजं 

पिश्राचादौनाम् । देदवयापौति । शरौरदथापकं 
स्यशंपाहकमिच्ियं त्वक् । तच्च वायवौयं 
रूपादिषु मध्ये स्यशस्येव यञ्जकल्वात् | यङ्ग 
संसगिंखलिलपरे यञ्जक्यजनवातवत् । विषयं 
दशयति प्राणादिरिति। यद्यप्यनिद्यो वायु- 
खतुखिधः तस्य चातुरखिष्छं प्रागादिना इ्ग्य॒क्त- 

माकरे । तथापि संचेपात् यत्र तैविध्यसुक्तं 
प्राणस्छेक रव दादिनानास्थानवश्रात् सुख- 

जिगेमादिनानाक्रियावश्राचच नानासंश्ञां लभते 
इ्ययेः।”इति चिद्ठान्तसुक्तावलौ ॥%॥ अस्दोत्- 
पत्तियेथा,- 

एलख्य उवाच । 
^प्रविश्च जठरं शुद्धो रेयमातुः पुरन्दरः । 
ददोहंसखं वालं कटिन्यस्तकरं मत् ॥ 
तैनैव गर्म दितिजं व्येण शरतपय्यणा । 
चिच्छेद सप्रधा ब्रह्मन् स सरोद सुविष्वरम् ॥ 
श्रक्रोण्पि प्राह मा खट रदखति सघषेरम् | 

इन्येवसृक्रा चेकेकं भूयञ्िष्छेर सप्रधा॥ 
तै जाता मख्सो नाम रेवा दिद्याः शतक्रतोः। 

मातुरेबापचारेख बेलवौयपुरस्कनाः ॥* 

दति वामने ६< अध्यायः ॥ 

“यदमौ भवता प्रोक्ता मरतो दितिसम्भवा; । 

तत कैन पूम्थमाखन् पे मरन्भार्गेय कथताम ॥ 
पल्य उवाच । 

अयतां पून्वमरुतासत्पत्तिं कथयामि तै । 
श्वायम्भवं समारभ्य यावन्मन्वन्तरं लिद्म् ॥ 

स्वायम्भुवस्य पुचतोऽभून्नोर्नाम प्रियव्रतः 

सस्यासौत् सवनो नाम पुत्तसतेलोक्यपूजितः ॥ 
खसुत्पपाताय स कामचारौ 
समं महिष्या वसुमानपुच्मा । 

रराम तन्वा ष कामचारौ 
ततोभम्बरात् प्राच्यवतास्य शुक्रम् ॥ 

पतिभिः समगुच्राताः पपुः पएष्करसं स्थितम् । 
सं शुक्रं पा्थिदैन्रस्य मन्धमानासदाग्डतम् ॥ 
पौतमाचेख शुक्रेण पा चिवैनरोद्धवेम च । 
ज्ह्षतैजोविद्धौनास्ता जाताः पतयस्तप्खिनाम्॥ 
सषठवुः प्र तनयासे सदन्तो५थ भैरवम् । 
तैषां रेदितश्ब्टेन सव्वैमापूरितं जगत् १ 
अथाचलगाम भगवान् ब्रह्लोकात् पितामहइः। 
समभ्यद्याव्रवौद्वालान् मा रुदध्वं महावला; ॥ 

मरतो नाम यथं परे भविष्यध्वं वियच्चराः । 
इ्थेवसक्रा देवेशो ब्रक्षा लोकपितामहः 
तानादाय वियच्वारौ माङ्तानादिदेश इ। 

ति चाखन् मरतश्चाद्या मनोः खायम्भु वान्तरे ॥%॥ 
स्वारोचिषे तु मरुतो वामि ण नारर्। 
खारोग्विषस्य पत्त गरीमानासौत् क्रतुष्वलः ॥ 

तस्य पुत्ता भवन् सप्त सप्राचिःप्रतिमा सने! । 
तपो ते गता; गरलं मद्धामेर' नभ॑चखराः ॥ 
आराधयन्तो ब्रह्माणं पदसैनद्रमधेश्यव; । 
ततो विपश्चित्रामाथ खदश्ाक्चो भयातुरः । 

एतनामश्चरोसख्यां प्राह नारद वाक्यवित् ॥ 
यथा हि तपसो विन्न वैषां भवति ष्टरि! । 

. वपुद्मानिति विख्यातो वपुषा भासरोपमः 

वायुः 

तथा कुरुष्व मा तेषां सिष्विभवतु वै यथा 
शसेवसुका शक्र एतना रूपशालिनी । 
तच्राजगाम त्वरिता यच तप्यन्ति ति तपः ॥ 

्ाश्नमस्याविदूरे तु नदौ मन्दोदवादिनी। 
वस्या खातु" समायाताः सन्मे रव सद्ोदरा; ॥ 
सातु खातु' सुचाबैङ्गौ त्वतौ महा- 

नदीम्) 
दृदशुस्त कृपाः सातु ततश्चच्चुभिरे सने ॥ 

तेषा प्राच्यवत् शुक्रः तत् पपौ जलचारिगी। 
श्रद्धिनौ याहसुस्यस्य महाश्रच्चस्यम वलभा। 
तै प्री विनषटलपसो म्म् राच्यशु पटकम् ॥ 
अष्दो बहुतिथे केसा यादौ ग्रहरूपिी । 
खत्ता महालालेमंद्ट बन्धेन मानिनौ ॥ 
ख तांद मदाश्रद्णौं स्थलस्थां मद्यनौवनः। 

निवेदयामास तदा कतुध्वजसुतेषु परै ॥ 
सथाभ्येद् मद्ा्मानो योगिनो योगधारिणः 
नौला खमन्दिरं स्वं पुरवाप्यां खसुतृधलन् ४ 
तसः क्रमाच्छद्चिगो सा सुषुवे खप्र पै शिगून् । 
चातमाजेषु एके मोचचभावमगाच सा ॥ | 
चअमाटपिद्टका बाला जलमध्यविच्वारिणः। । 
सन्याधिगो वै सरदुरथाभ्यामात् पितामहः ॥ । 
मा सदध्वमिति प्राह मारतो नाम पृच्तकाः। । 
यूथं देवा भविष्यध्वं वायवोप्नरचारिणः॥ 
दद्येवसक्राथादाय खब्ांस्तान देवतान् भ्रति । 
नियोज्य च मरन्भागें वरेराचभवनं गतः 
खवमां ख मखतो मनोः खारोचिषान्तरे ॥५॥ 
श्मौत्तमे मरुतो चे च तान् श्टश्यष्व तपोधन । 
चौ त्तमस्यान्ववाये च राजासौद्धिषघाधिपः। 

लख्य एच्रो गण्डषो च्योतिद्मान् धाश्मिको- 
५भवत् । 

ख एतच्चा तपर्तेपे गदौ मन्दाकिगौोमयु ॥ 
वस्य भाा च सुश्रोणै दैवाचाथन्रता शुभा। 
तपञ्चरणयुक्तस्य बभूव परिचारिका ॥ 

तैचोयुक्ता स॒चायैक्गी दष्टा सप्तपिंभिर्यने । 
तां तथा चारुसन्राङ्गौं दषराय तपसा छश्ाम्। 

पप्रच्छस्तपसो हेतुन्तस्या सङ्धत्तरेव च । 
खाज्रवौतनयार्याय अवाभ्यां पे तपःक्रिया॥ 
ति वास्य वरदा ब्रह्मन् जाताः सप्र मदषेयः ॥ 
व्रजध्वं तनया; सप्र भविष्यन्ति न संश्रयः 
युवयो णसंयुक्ता महणं प्रसादतः 

इयेवसुक्रा जग्मस्तो सव्य एव महषयः । 
शोपपि राल्िरगमत् सभार्यो नगरं निजम् ॥ 
लतो बहतिधे काेषा राज्ञो मद्धिघौ प्रिया। 
अवाप गभं तन्वङ्गौ तस्मान्नपरतिसत्तमात् ॥ 

गुख्िर्यामय भाषायां ममारासौ नराधिपः। 
खा चाप्यारोएटभिच्छन्तौ भर्तारः पे पतिव्रता 
निवारिता तदामादेनं तथापि तिष्टत । 
तस्यामालिद्च भर्तारं चितायामारुच सा ॥ 

सतोफसिमध्यात् सलिले मां सखपेश्य पतन्ुने । 

शाम्भखा सुखश्ौतेन -सं सिक्ता सप्तधाभवत् । 
विएनायन्ताय मरत गौत्तमख्ान्तरे मनो; ॥४॥ 



बायुः 

तामसस्यान्तरे ये च मरुबोटप्यभवन् परा । 
तानं कौतैयिष्यामि गौतनृ्यकलिपरिय ! ॥ 
तामसस्य मनोः पच्च ऋतध्वज दति श्चुतः । 

स पुचा्थौं ज॒हावामौ खमांसं रुधिरं तथा ॥ 
अस्थौनिरोम केशांश्च सखायुमव्ना यक्टूत्रणम् 

शुक्रः च विच्रसो राजा सुताँ चैति नः 

श्रुतम् ॥ 
सप्राचिम॑ध्याच्च ततः शुक्रपालादनन्तरम् । 
मामे तिप्रखेखसरत् शब्दः सोपि नृपो टतः।॥ 
ततस्तसाहुतवष्टात् खप्र तत्तनसोपमा; । 
भ्रिश्रवः खमजायन्त वे रुदन्त तन्छने ॥ 
तैषा्तु ध्वनिमाकण्ये भगवान् पद्मसम्भवः । 
समागम्य निवाथाथ स चक्र मरुतः सुतान् ॥ 
ते वासन्मरुतोब्रद्यस्तामसे देवतागणाः; ।#। 
चेढरमवन वते तां ख श्टशव्व त्व' तपोधन ॥ 
शेवतस्यान्ववाये तु राजासौद्िपुजिद्रलौ । 
रिपुजिन्नामस्सख्यातो न तस्यासौत् सुतः 

किल ॥ 

ख समाराध्य तपसा.भास्करं तेजसां निधिम् । | 
अवाप कन्यां सरति तां प्रद्य णं ययौ ॥ 
तस्यां पट्टणे बद्मन् वसत्धाख्च पिता न्तः । 
सापि दुःखपररौताङ्गौ खां तनु" दक्तसुद्यता ॥ 

तवसा वारयामास क्षयः सप्र मानसाः 
तस्यामासक्तचित्तास्तु सनै ख्व तपोधनाः 

अपारयन्तो तद्दुःखं प्रज्वाल्यासिं विवेश इ । 
ते चापश्यन्त ऋषयस्तचित्ताभावितास्तथा ॥ 

ताँ न्टतां ऋषये उषु कष्टं करति वादिनः। 
प्रजम्मृल्व लनाच्वापि सप्राजायन्त दारकाः ॥ 
“ते च मात्रा विनाभूता रुरुदु स्तान् पितामद़्ः। 
निवारयिता छतवान् लोकनाथो मरुहणान् ॥- 

रेवतस्यान्तरे जाता मरुतोएमौ तपोधन ।#। 
श्टखुष्व कौतैयिष्यामि चाद्ुषस्यान्तरे मनोः ॥ 
असौन््ाङ्कोति विष्यातो तपखौ सद्यवाक् 

शुचि;ः। 

खप्र खारखते तर्च सोऽतप्यत म्त्तपः ॥ 
विन्नं तस्य तपसो देवा; खंप्रेरयन् 
सा चाभ्यद्य नदौतौरं चोभयामास माषिनौ। 
वसो प्राच्यव छक्र सप्त सारखते जले । 
तां चेवाप्यश्रपन्मष्रं सनिन्भाङ्कनिको वधम् ॥ 
गच्छालव्जेति सुट लं पापस्यास्य फलं मदत् । 

विध्वंसयिष्यति यो भवतौ यन्नसंसटि॥ 
र्वं शप्ता ऋषिः गरीमान् जगामाथ खमायम्। 
खरसख्तोभ्यः सप्तभ्यः सप्र वे मरुतोभवन ॥ 

स्ते तवोक्ता मरुतः पुरा यथा 

लाता वियहयाक्निकरा मष्् । 
येषां श्रुते जन्मनि पापद्ाजि- 

वेच घम्भाभ्युदयो महान् वै ॥* 
दति वामने मरुतोत्त्तर्नांम ६६ अध्यायः ॥#॥ 
अन्धच। 
“अत्; परं प्रवच्छामि मरुतोएमौन् पिन 

पदान् । 
प्रावादो निवदश्चेव उद्व; सं वदस्तया ॥ 

३४३ 

वायः 
#॥ 1 

विवहः प्रवषयौव परिदाशस्तयैव च। 
अन्तरौच्चे च वाद्य ते एथद्मागे विचारिणः ॥ 
महेन््रप्रविभक्ताङ्गा मरतः सप्र कौतिताः 1 #। 

खयाण्िच्च शुचिर्नामावेदय्,तः पावकः छतः 
निम्मेश्य पचमानोऽचिख्छयः प्रोक्ता दमेएखयः। 
अमौना एच्चपौचाञ्च चत्वारिशब्रकि तु । 
मरुतामपि सर्वषां विश्धेयाः सप्त सप्तका; +» 
इति देवौपुराणे काल्य वस्यानामाध्यायः ॥#॥ 
ऊकनपष्चाशशहवायुनामानि यया,-- 

«रश्कज्योतिख दिर्व्योतिखिज्यो तिर्व्योतिरेव च। 

खुकश्क्रो हिशक्र चिशक्रश्च महावलः ॥ 
इन्द्रश्च गत्यरश्यख्च ततः पतिसछलत्प्रः । 
मितश्च संमितश्धेव सुमितच्च महावलः ॥ 
ऋतजित् सद्यलिद्धेव सुषेणः सेनजित्तथा । 
अन्तिमिच्ो्नमिच्नरख् पुरुमिन्रोपरालितः ॥ 
ऋतञ्च ऋतवाहश्च धत्तां च धरयो भुवः । 
विधारणो नाम तथा देवदेवो महावलः ॥ 

ईेदच्चश्चाप्यदचशख रते दशर मिताशनः । 
व्रतिनः प्रसडत्तख सभर महायशाः ॥ 

धाता दुर्गो धितिभौँंमसख्वभियुक्तसवपात् स; । 
षुतिषेपुरनाग्योएय वासः कामो जयो विराट् । 
इवयेकोनाख पश्चाशन्मरतः पूर्व्यस भवाः ॥* 

इति वद्धिपुराे गणमेद् मामाध्यायः ॥*। 

वायो विंकारद्ेतुयेथा,- 
«ायामादपतपेणात् प्रपतनाङ्वङ्गात् चया- 

च्नामर्ातु 
वैमानाख्च विधारणादतिशुचः रव्ादति- 

चासतः । 
रूच चारकषायतिक्तकट्कोरेभिः प्रकोपं अ्रणेत् 
वायुबरिधराममे परिणते चातेएपराक्तण्यि 

च ॥*%#॥ 

तस्य लक्षणम् | 

“आस्नानस्तम्भरोच्छस्म् टन विमथनच्ोभकम्य- 
प्रतोदाः 

कण्डध्वंसावसादटो अमकविलपनं खंसश्ूल- 

प्रभेदाः । 

पारुष्यं कशेनादो विषयपरियतिथं शरदष्टि- 
प्रमोहा 

विष्यन्ोहट़मादिम्लपनमनश्यनं ताडनं पौड्- 
नच् ॥ 

नामोन्रामौ विषादो जमपरिषदनं जृम्भणं 
रोमश्र्षो 

वि्षेपा्चेपश्रोषयषश्ुषिरता छेदनं वेन । 
वथ; श्यावोभरुणो वा छङ्पि च महतौ खाप- 

विञ्चेषसङ्गा 

विद्यात् कम्भाग्यश्धनि प्रकुपितपरवमः स्यात् 
कषायो रसञ्च ॥*#॥ 

अन्यच्च । 
भवद्नविरखता स्यादचैसः ककंशतं 
भवति वपुषि काश्ये राचिनिद्रानिटत्तिः। 
लव्वि च परुषता स्यात् साच पैषम्यमसे- 
रिति प्रवनविकारे लचणं प्रोक्तमेतत् ॥#॥ 

बाय! 
# 1 

वस्य प्रश्मताकारणम् । यथा,- 
“कत्चशोतो लघुः खच्यश्चलोग्य विशदः खरः। 
विपरौतगुरैश्रं यैमा रुतः संप्रशाभ्यति ॥ 
च्जिग्धोष्यस्थिरटव्यवल्यलवणस्वा म्बत लातप- 

` ्षानाभ्यञ्ननवस्तिमांसमदिरासंवादनोष्मंनेः । 
क्िग्धखदनिरूहणोपश्मनः सेहोपनादहादिकं 
प्ानादारविद्धारमेषजमिदं वातं प्रशान्तं 

नथेत् ॥*#॥ 
ऋतुभेदेन विद्धारादिना च तस्य चयप्रकोप- 
भ्रश्मनानि वथा,- 

“सौद सश्चौयते वायुः प्ाटट्काले प्रकुप्यति । 
प्रायेणोपश्रमं याति खयमेव समीरणः 

भरत्काखे वसन्ते च पित्तं प्राटृडतौ कफः 
चयकोपश्मान्दोषा विदाराद्ारसेवनःः 

समानैर्यान्यक्ालेठपि विपरीते विपययः ॥”४॥ 
खच्च प्राणादिमेदेन पष्ठविधः। यथा, 

“पित्तं प्क कफः पङ्गुः पङ्गवो मलधातवः। 
वायुना यच्च नयन्ते तत्र वषेन्ति मेघवत् ॥ 
वायुरायुब्वलं वायुरवायुर्घाता शरीरिणाम् । 
वादुधिश्ठमिदं सव्ये प्रशव्धायुः प्रकौ्नितः ॥ 
बाद्यमखलचक्रषु यथा राजा प्रशस्यते । 
तथा शरौर मध्येए्पि बादयुरेकः परो विस; ॥ 

वायुः प्राणादिमेदेन सत पष्चविधः ख्छतः। 

इदि प्राणो गुदेण्पानः खमामो नाभिमध्यगः ५ 
उदानः कण्ठदेशे तु यानः सबश्यरौरगः। 
योभ्जिलो रक्तसष्वारौस प्राणो नामदेदष्टक्॥ 
सोभन्नं प्रवेश्रयवयन्तः प्राणांद्येवावलम्दति ¦ 
कुपितः कुरुते रोगान् हिक्राभ्ानादिकानपि ॥ 

उदानो नाम यस्तधंसुपैति प्रवनोत्तमः। 
तेन भाषितगौतादिविश्चेषोभ्पि प्रवभैते॥ 

ऊद्ंजचगतान् रोगान् करोति जपित सः । 
चऋमपक्षाश्यचरः समानोएमिखद्धायवान् ॥ 

न्नं पचति तच्ज विकारान् विविर्नाक्तसः। 

गुच्माभिसादातौसारान् कुपितश्च करोति सः॥ 
पक्राश्रयस्थोएपानश्ु काले क्षति चाप्यधः । 
वातद्जपुरौषाखि श्ुक्रगर्भातैवानि च ॥ 

कड जरति रोगान् घोरान् वस्तिगुदाश्रयान्। 
` समेदेहष्वरो व्यानो रसखं वादनीद्यतः १ 

खदाखटक्सखएवण्खापि प्डधा वेषटयव्यपि। 
दच्च कुरते रोगान् प्रायशः सर्खदेहगान् ॥ 
खुक्रदोषाः प्रमेदाञ्च दयानापानप्रकोपरजःाः। 
गपत् कपिताश्चामौ दें दन्धुरखं श्रयः ॥**॥ 

तत्प्रज्ञतिकस्य लचचयं वथा,- 
«अल्पकेशः छशो रूचो वाचालश्चलमानसः। 
अकाश्चचारौ भ्रेष वातप्रकछषतिको नरः ५४१ 
प्राणादिपष्डवायनां यथाक्रम संज्ञाम्तरमाह। 

प्राणोएपानः समानच्ोदानव्यानौ च वायवः । 
नागः जम्भ शंकरो देवदत्तो धनञ्जयः. ५४। 
प्राणस्तु प्रथमो वादनेराणामधिपः प्रसेः। 
जिद्यमावापयेत् खब्धान् प्राणिनास्रसि स्थितः 

तोच्छासकश्चेव प्राणो चव समाश्चितः 

प्रसाराञ्श्चनो वादः प्रकाश्यो धारयस्तया+ 

1 # 
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प्राशस्छेवंविघं कुयात् प्राणिनां प्रायधारकः। 
प्राणनं कुरते यस्नात् त्नात् प्राणः प्रकौ- 

जरितः ॥ 

प्राणो हि भगवान् ईशः प्राणो विष्णः पिता- 

मद; । 
प्रासेन घाते लोकः; स प्राणमयं जगम् 1 
इन्द्रियाणि परवरभैन्तं यावन् प्राशानिले हदि। 
ने न इश्ति सै तसात् प्राणन्तु रच्चयेत् ॥ 

रव्जुबष्ठो यथया श्येनो गतोपप्या्नष्यते पुनः । 
गरग्॑इस्तया जवः प्राणापानेन कष्यते ॥ 

अपानयंस्तथाहारं मनुजानां यतो्धमः। 
` ुकग्डचव्रजे वायुरपानस्तेन कौैन्तितः ॥ #॥ 
पौतं भच्ितमाघ्रातं रक्तं पित्तकफानिलान् । 
समं नयति माचेषु समानो नाम मारुतः ॥ 

खमानो?म्रिखमौ पस्थ; को च वाति सब्तः। 
न्नं क्नाति पचचति विरेचयति सुखधति ॥*॥ 
स्पन्दयत्यधरं वक्र नेचगाचप्रकोपणः। 
उदेजयति मर्म्माणि उदानो नाम मारतः॥#। 

खानो विनामयद्यङ्गं यानो याधिप्रकोपरणः। 

प्रोतेविनाश्कञ्चायं वादंकोत्पादकस्तथा ॥**१॥ 
वाय्नां स्थानानि। 

«श्रिरसो नालिकाप्रान्तसदानस्थानसुच्यते । 

नामे; पादतलं थावद्पानस्य प्रकौ न्तितम् ॥ 
शरौरगापको यानः प्राणः सकलमायकः। 
उद्गारे नाग इयक्तः कम्मं खो न्मौ लने स्थितः ॥ 
रकरः चुधिते तैव देवदत्तो विङुम्मिते । 
धनञ्जयः स्थितो मे च्टतस्यापि न सुश्चति। 
भूतावापिसततस्तस्याजायतेन्द्रियगो चरात् ॥*#॥ 

उल्याहो चछा सनिः ासचेषटाधातुगति; समाः । 
खमो मोच्चै गतिमतां वायोः करम्माविकारजम् ॥” 

इति सुखबोधः॥ #॥ 

च्य दिगभषवायुगुखाः। 

^प्राखातो मधुरः; चारो वद्धिमान्यकरो युरः। 

व्ैरस्यगौरवौष्छानि करो्यप्स्वोषधौषु च ॥ 
भपोत्पिद्चतादोषुं रागश्वयथुदादछत्। 
खन्निपातज्वरश्वासत्वग दोषाश्योविषक्रिमोन् । 
कोपयेदामवातश्च घनसंघातकारण्म् ॥ 

द्{श्िणो मारुतो बल्छश्चन्तुष्य; शस्य घातकः । 

मधुरश्चश्बदादौ च कषायानुरसो लघुः ॥ 
रक्तपित्तप्रशमनोन च मारतकोपनः। 
गच्डपदादिकौटानां जनकः प्राणकारकः॥ 

पाञ्चिमो्िदपुवणं बलारोग्यविवष्धंवः। 
कषायः शोषणः खर्य्यो रोचनौ विशदो लुः 1 
पां लघुलवेश्रदप्नो्तरेमल्यकारकः। 
खम्यद्रयेष्वभियक्तपषभावरसवौथंछत् । 
अणखंरोपणस्च्यो दादइश्रोयदटषापदः ॥ 

ऋौत्तरो मारुतः खिग्धो श्टदुम्मेधुर खव च । 
कषायानुरसः शोत; सन्दोषप्रकोपणः ॥ 

चौणच्ततविषार्तानां हितो दादटषापदः। 
श्ौताधिकः सनौहारः खषिदुत॒स्तमयि नुमान् ॥1 
विश्वग्ायुरगायुष्यः प्राथिनां मैकदोषछत् । 
खथैततु नन्दको इनता छबोत्ावपुर;खर; ॥*#1 
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अजनषायुगुणाः। 
५ग्दचछदादटषाखदश्रमक्नो यजनानिलः। 
तालटन्तमयो वातच्छिदोषशमनो लघुः ॥ 
वंश्र्यजनजो वातो रूक्तोष्णो वातपित्तदः। 

वालदयजनमोनस्यं मचिकादीौन् यपोहति। 

मायुरा वच्कना मैत्रा वाता दोषच्रयापदाः ४” 
इति राजवछ्लभः ॥ #॥ 

ष्मपिच। तत्र वायोः खरूपमाद। 

न्दोषघातुमलादौनां नेता श्ौघ्र; समौरणः। 

रणोगुण्मय; खच्छो रूः शीतो लश्ुश्चलः 1” 
नेता ख्यानान्नरे प्राप्यता । श्ौघ्रः अशु 
कारौ । अन्यच । 
“उल्याोच्छोसनिःश्वाउचेष्टावेगप्रवततनेः 1 
खभ्यगगत्या च घातूनामिन्द्रिवाणाच्च पाटरैः॥ 

अनुगह्ायविकछ्लतो हदयेन्द्रियचित्तष्टक । 

रजोगुणमयः खच्मो रूपतः शौतो लघुच्चलः ॥ 
खरो च्टदुर्योगवाहौ संयोगाड्भयाधे्टत् । 

दाङ्द्धत्तेजखा युक्तः शौतक्षत् खोमसंश्रयात् ॥ 

विभागकरणादू वायुः प्रधानं दोषसंगदेः। 
पक्ताश्यकटौखकचिश्रोच्राख्धि््चने न्द्रियम् । 
शयानं वासस्य तच्ापि पक्ताधानं विश्रेषतः ५ 

रको वायुः पित्तवश्ात्रामस्थानकम्नेमेटैः पश्च 
विध; ॥ #॥ तेषां वायूनां नामान्याह । 

“उदानस्तद्नु प्राणः समानोण्पान खव च। 

ानद्धेतानि नामानि वायो; स्थानप्रभेदतः ॥” 
अथोदानादौनां खामान्याद । 
“कण्ठं छदि तथाधस्तात् कोष्टवद्ररम लाश्रये । 
खकलेपि शरौरे५सौ क्रमेण पवनो वेत् ॥* 
अथ तेषां कर्म्मारयाद् । 
“उदानो नाम यस्लृदसपेति पवनोत्तमः । 
तेन भाषितगौतादिप्रटत्तिः कुपितस्तु सः । 

ऊद्ंजत्रगरतान् रोगान् विदधाति विश्रेषतः ॥ 
यो वायुः प्रानामासौ सखं गच्छति देदष्टक्। 
सोभन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांञ्चाप्यव लम्बते ॥ 
प्रायशः कुरुते दुहो हिक्ाश्वासादिकान् 

गदान् । 
अमपक्राशयचरः समानो वद्धिसङ्गतः ॥ 

सोत्र पचति तच्नां ञ्च विश्रोषान् विविनक्ति 
हि ॥* 

तथ्नानित्या अन्ननान् । रसमलमूजादौन् 

एयक्षरोतौ येः । 
“स दुष्टो वद्िमान्यातिखारगुद्यान् करोति हि) 
पक्षाग्रयालयोएपानः काले कधंति चाप्ययम् ॥ 
समौरखः शकन् रट्गुक्रगभावान्यघः । 

कस्तु करुते रोगान् घोरान् वस्तिगुदाश्रयान् । 
शुक्र रोषप्रमेहां ख अानापानप्रकोपजान् ॥” 
खच्च। 
“क्त् स्लदेहचरो यानो रससंददनो यतः। 
ख्ेदाद्टक्सावणख्ापि पण्चधा चेष्टयत्यपि ॥ 
गव्प्चैपणोत्चेपनिमेषोन्मेषणा दिका; । 
प्राय; स्व; क्रियास्तक्िन् प्रतिवन्वाः शरौ- 

स्िम्॥ 

वार् 
च 

प्रष्यन्दनं चोहृदनं पूरण विरेचनम् । 
धारणेति पेताः परोक्ता गभस्वतः ॥ 
कुहः स कुरते रोगान् प्रायश्च सन्दे मान् । 
युगपत् कुपिता रते दं भिन्युरसं प्रयम् #* 
दें भिन्नं थं मारयेदुरिखयेः । इति भाव- 
प्रकाश्ः॥#॥ ( असुरविश्रेषः। बथा, इरि- 
व्े। २।५८५। 
“दौ जिह्णोठकंनयनो चटदु चापो ष्दुप्रिय; । 
वायुगेरिष्टो नस॒चिः श्रखरो विजयो महान् \) 

वायुकेतुः, च्छ, ( वायुः कैतुध्वजो बानं वा 
यस्याः । ) घलि; । इति इारावलौ । १५८ ॥ 

वायुगण्डः, पु, जोश; । इति चिकाणग्रेषः ॥ 
वायुगुच्मः, पर. (वायुना छतो गुद इव ।) अम्भसां 

मः;। इति चिकाखश्रेषः॥ 

वायुदासः, पु, (वायुना दौति इति। द् +उय् ।) 
मेघः । इति चिकाखशरषः ॥ 

वायुपुत्रः, प, (वायोः एचः!) भौमः; इति 
धनञ्जयः ॥ इनुमान् । यथाऽ ` 
“इनूमानञ्जनादनुवायुषुन्ठो महावलः!” 

इति तस्य इादश्नामस्तोचम् ॥ 
वायुफलं, क्तौ, ( वायुना फलति प्रतिफलतौति। 

फल + पच् । ) शक्रधनुः । (वायोः फलमिव ।) 

करका । इति मेदिनो । ले, १६४॥ 
वायुभच्छः, पु, ( वायुभेच्योभस्येति। ) सपः । 
ति राजनिषंणट; ॥ वातभच्चके, च ॥ ( यथा, 
गो° रामायये।३।१५।१२) 
«सख हि तेपे तपस्तीव्रं मन्दकिमेहासुनिः। 
दशवषेलडस्ाणि वायुमच्यः शिलासनः 1") 

वायुवल्म, [न् ] क्तौ, ( वावोवल्मे । ) अरकाश; । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

वायवा, पु, ( वायुना उद्यते इति । वड + 

घम. । ) धूमः । इति इेमचन्ः । 8 । १६६ ॥ 

वायुवानौ, ची, ( वायुः वदतौति। वड+ 

णिनिः। डौप् । ) बयुखषारिणौ शिरा। इति 
वे्यकम् ॥ 

वायुषः. प, मत्छविश्रेषः । कालवायुषपोना इति 

भाषा । तस्य गुणा; । 
“वायुषो हयो उष्यो मधुरो धातुवद्वैमः \* 

इति राजवल्लभः ॥ 

बाद्ुसखः, पू, ( वायोः सखा । “राजाह ःसखिभ्य- 
टच् ।*५।४।६१९। इति टच् । ) अमिः। 

इति भरत; ॥ 9 

वायुखखा, [ खि ] पै, (वायु; सखा यस्येति विग्र 
टजभावात् । “अनङ् सौ ।*७।९।६९ । इति 
अनङादेशः। ) अचि; । इन्धमरः; ।१।१।५८् 

वायास्यं, लौ, ( बायुनामास्यदं सश्चरयस्ानम्। } 

च्ाकाशः। इति धनञ्जय; ॥ 

बार्, क्त, ( वारयतीति । इम् + शिच् + किप् ।) 
जलम् । इव्यमरः;।१।१०।३॥ (यथा, 

भागवते । १०। ३३ । २२। 

^गन्वव्पालिभिरनुदत अविश्द् वा, 

खनतो गजौभिरिभराडिव भिन्रेतुः \*) 



वारः 

वारं, ज्ञौ, (वाग्यतेनेनेति। ह+ णिच् + च् ।) 

मदिरापाच्रम्। दति हेमश्वदः॥ 
वारंवारं, ख, पुनःपुनः । यथा | षारंवारं सहः 

शश्वदिति शब्दरत्रावलौ ॥ ¢ 

वारः, प, (वारयति त्रियते वेति। ठ+णिच्+ 

अच्च । ठ+ घञ् वा|) सण्हः;। अवसरः। 
त्यमरः; ॥ (यथा, महाभारते । १।१६१।७। 
^रुकेकशचापि पुरुषस्तत््रयच्छति भोजनम् । 
स वारो बहुभिवेभेवव्यव॒तरो गर; ४५) 
खयादिवासरः। इारः। इरः कुजटत्तः। 
च्णः। इति मेदिनी । रे, ६५५ #॥ अथय 

वाराणां सं्ञा। 

भचर; सौम्यो गुरः चिप्रो ष्टुः क्रो रविश्रैवः 
शनि दारुणो श्रेयो भौम उयः शशौ समः ॥ 
चरच्िभः प्रयातययं प्रवेश्यं ड्व; । 
दारणो योडययं च चये जंयकाङ्खिभिः ॥ 
बृपाभिधैकोग्िका्ये खखवारे प्रशस्यते। 
खमे तु शेपयान्च कुशा चेव णादिकम्॥ 
रेनापदयं रौ युद शच्ताभ्यासः कुजे तथा । 
स्िहिकायैच्च मनच्च याचा चेव बुधे ष्छता॥ 
पठनं देवपूजा च वच््ञादयाभरणं गुरौ । 
कन्धादानं गजारोहः शुक्र स्यात् खमयः च्वियाः। 
स्थाप्यं ण्प्रवेश्र ख गजवन्यः शनौ शुभः ॥* 

शति गारुड ६२ अध्यायः ॥ 
सावनदिनवदारप्रटत्तिः दखर्ययोदियावधिरेव । 
खथ सिद्धान्ते ।. 

“खूलकादिपरिच्छेदो दिनमासान्दपास्तया । 
मध्यमयहभुक्तिञ्च सावनेन प्रकीर्तिताः ॥* 
अचर दिनाधिपस्य 'रयादुर्भोग्यं दिनं वाररू्पं 
सावनगणनोक्तं यवदहारोःपि ताहगेव । तिथि- 

विवैकेएपि। भवतु वारयोगे यस्ति षरं णं 
तस्य दिनदयेणवम्भवादिदुक्तम् । सखावनदिन- 
माइ छयसिड़ाग्तः । 
“'उदयादोदयं भानोर्भौमिसावनवासरा; ॥* 
भौमेति पिच्रादिदिनयाडत्ताथेम् । यत्त रेखा- 
पून्वपरयोरिव्यादिना च्योतिषै वारप्रत्तिरक्ता 
तव्जोतिःश्राख्दोक्तकालहोरादिज्नापनाधेमिति 
च्योतिस्तत्ये वहुधा विटतम् । 
^ नैवास्तमनमकंस्य नोदयः सन्येदा सतः । 
उद्यास्तमनाख्यं हि दथेनादशेनं रवेः ॥ 
येये इश्यते भास्वान् स तेषासुदयः श्छतः; ॥” 
इति वि्ुपराणात् खषदश्रेनयोग्यकालादेव 
वारघटककम्भसु खर्व कालः। इति ष्योति- 
स्त्वम् । # ) अथ शोभनवाराः। 
^रविः;सलोमो मङ्गल बुधो जोव: सितः श्रनिः। 
रतेधां नामतो वारा विस्ाताः सनकम्भसु ॥ 
सितेन्डवुधनौवानां वारा; सथर शोभनाः। 
भाबुभूसुतमन्दानां शुभकम्भसु केष्वपि ॥* 

इति श्योति;खागरः॥ 
अथ वारवेला । 

«क्ञतसुनियमश्रमङ्गल- 

रामततष भास्छरादियामाद्धं । 
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वारकी 
प्रभवति हि वारवेला 

न शरुभाशुभकायकरणाय ॥* 
अथ कालघेला । 

*कालस्य वेला रवितः शरात्ति- 

कालानलागाग्बुघयो गजेन्द् । 
दिने निश्ायाच्टतुवेदनेच- 

नगेषु रामा विधुदन्तिनौ च ॥* 
इति च्योतिस्तत्चम् ॥ # ॥ 

तथो बव्यैतं यथा,-- 
«रवौ वन्यं चतुःपश्च सोमे खप्रद्वयं तथा। 
कुजे षषटहयष्योव बधे वाण्तोयकम् ॥ 
शरौ स्राष्कं तेव चिचत्वारि च भागेवे। 
्रनावाद्यश्च ष्टश्च शरोषच्च परिवव्नयेत् 1# ॥ 
रवौ षष्ठं विधौ वेदं कुजवारे दितीयकम् । 
बुधे सप्र गुरौ पञ्च श्टगुवारे तोयकम् । 
्नावादां तथा चान्त्यं राचौ कालं पिवजेयेत् 1” 

ति सारसंसहः; ॥ # ॥ 

अथ स्छीणं प्रथमरजसलायां वारषलम् । 

«व्ादिथये विधवा मारौ सोमे सेव प्रतिव्रता। 
वैश्या मङ्गलवारे च बुधे सौभाग्यमेव च ॥ 
इृष्स्यतौ पति; श्रीमान् क्रे पुत्रवती भवेत् । 
श्नौ बन्ध्थातु विस्तेया प्रथमस्छौ रलस्वला ॥* 

इति मथुरेशछतसखारसं मह; ॥ 
( बालः । यथा, कगवैदे। २।४।४। 

«वियोभरिभ्वदोष्धौपुलिडा 

मन्यो न रथ्यो दोधवीति वारान् ॥” 
भरथो रथा्होग््योन वाजौ यथा वारान् दग्र 

वारणसाधनान् बालान् दोधवीति कम्ययति 1” 
इति तद्वाष्ये सायणः ॥ वरणयेये, चि, । यथा, 
ऋग वेदे । १ १२८1 ६ । [ इति 1 
“विश्वस्ता इत॒सुक्लते वारच्टखत्यन्मिहारान् 
“वारं सर्ववेरणोयम् ॥*दति तद्धाष्ये सायणः ॥) 

वारक, ज्ञी, ( वारयतौति । ठ + णिच् + रल । ) 

कष्स्यानम् । इति हारावलौ । १२८॥ होषे- 

रम् । इति हेमचन्धः।8।२२४॥ 

वारकः, पु, ( ठ + शिच + खल् । ) अश्च विश्रोषः । 
इति विश्वः ॥ अश्वगतिः। निकैधके, चि। इति 

मेदिनौ। के, १३१ ॥ (यचा, महाभारते ।१२। 

३२१ ।३६। 

^पुरा स्धलबान्धव प्रसुद्ेरत्यदुःखवित् । 
तवै जौवितं यमोन चास्ति तस्य वारकः ॥”) 

वारकौ, [न्] पै, ( वारकोग्ख्यस्येति । इनिः! ) 
चिच्राश्वः। शतरुः। पर्णाजोदी । प्रयोधिः। 
षति मेदिनौ। ने, १६५ ॥ 

वारकौरः, घु, (वारो वरणौयः कौरः प्रकीव। 

यद्वा, वारे अवसरे किरति कौतुकवाक्छमिति । 
छ+कः\ निरक्तलच्णो दौषे;। यहा, बारे 
अव्रघरे कौलति बघ्नाति कौतुकाथंरव्ना प्रमृणा 
वा| कौल +कः; । लस्य रत्वम् । ) शसाशकः 

इति चिकाखग्रोषः॥ वाराहौ । वाडवः 
यूका। वैणिवेधिनौ। नीराजितद्यः। द्रति 

मेदिनी । रे, २८८ ॥ 

वारणो 
वारः, पै, प्तौ । दति चिकाचदरोधः॥ 

वारङ्गः, पु, ( वार्यतौति त्रियते इतिवा। उ+ 
“खटणोट हिख ।” उशणा० १। १२ । इनि 
अङ्गच् । धातोडडिद्ध।) खड़गादिमुष्टिः। 
इति विड्ान्तकौसुदयासुणादिटत्तिः । सट द 
वाट इतिच भाषा ॥ (यथा, सुरतै\ 15) 

“तन्न सख स्तिकयन्वाणि #%भैकम्रे7दःषरादा- 

ठत्तवारक्गाणि अस्थिविनद्श्रव्योह्रसःचसुप- 
दिश्यन्ते ४») 

वारटं, कौ, ( वार् जलमटति प्राघ्रोतीनि। अद् 

+अच् ।) श्ेचम्। दति च्रिकाप्रेषः। 

चछे्रसम्दह; । इति शन्दरत्रावलौ ॥ 
वारटा, स्तो, (वारि जले अटतोति। अट् + 

अच्च + टाप् ।) हंसौ । इति हेमचन्द्रः ।४।३६.३॥ 
वारणं, कौ, (ठ + णिच् +च्छुट् 1) प्रातधैधः । दति 

मेदिनौ । र, ६६ ॥ (यथा, दरिषपरो ।१८०।४५॥ 
«अस्त्राणां वारणार्थाय वासुरेवोग्प्यमुष्ठत ५") 

स्तवारणम् । इति जटाधरः 1#॥ ट्ानकाने 

वारखनिधैधो यथा,-- 

भ्न देवगुरविप्राणां दौयमःनन्तु उारयेत्। 
न ्चा्मानं प्रशरंसेदा परनिन्दाश्च वष्लेयेत ४ 

इति कौम उपविभागे १६ धयः) . 
वारणः, पु, ( वारयति परवलमिति। वर~+च्धुः\) 

इसी । दव्यमर;। २।८। ३8५ (वथा, 

कुमारे। ५; ७०1 

^ द्यश्च तेरन्या पुरतो दिड्स्वना 

यटूए्या वारणराजद्धाशया। 
विलोक्य उदोत्तमधिष्ितं त्वया 
महाजनः रोरसखो भविष्यति") 

बागवारः। दति श्रब्दरतावलौ॥ ( यथा, 
महाभारते 1 8 । ४० ।२। 

^वारणा यस्य सौवर्णा; एषे भाषन्ति दंश्रिताः। 
पारं सयदपेव कथ्योलदगुरुत्तमम् ॥* 
वारि जले रणति चरतीति! वार् +रण+ 
अच् । जलजाते,चि। यथा, इरिवंगरो ।३१।४८्् 

“ततो प्रैभाष्डकिसतस्य वारणं ग्रक्रदारणम् । 

चअवतारथामासख मह सन््ैवाहनसुत्तमम् ४ 
«वारि जले रणति चरतीति वारणः ससुद्रोडव 

द्रे; |» इति सङ्ञौकायां नौलकयटः ६) 
वारणयुषा, ची, ( वुष्यते इति । बुध उत्सर्ग + 

कः; । वारणानां बुषा । यहा, वारणान् एुका- 

तीति। परष+कः। एषोदरादित्वात् पस्य वः।) 

कदलौ । इयमरः; 1 २।४।११३॥ 
वारणवल्लभा, श्छ, ( वारणानां वल्लभा प्रिया । ) 

कदलोढचचः । इति च्िकाखरोषः ५ 
वारण्खी, श्छ, ( वरणातच व्यसौ च नदौदयं 

वस्य च्यदूरे भवा । “दू रभवञ्च 1“ ४।२।७० ॥ 
इण । ङोप् । एषोदरादिात् साधुः) 

वाराणसौ । काञ्ची । इति हेम्रचखः॥ 

वारणोयं, चि, (ह + चिच + अनौयर् । ) वारण- 
योग्यम्} इणधातो;ः अगर्ताद्नौयप्रद्ययेन 

निष्यन्नम् ॥ ( यथा, कथाखरिल्षामरे ॥५०।१। 



बारसे 

“अवारणौयं रिपुभिर्वारण्येयं कर नुमः। 

देरम्बस्य खखिन्द्रमसिं दूरमघच्छिदम् ॥*) 
वारतच्े, जौ, चम्भवन्धनो । इति केचित् ॥ 

वारवधुः, शली, ( वाराणां जनस हानां वधुः । )} 

वारमुख्या । इति देमचनद्धः। ३। १६७॥ 

( यथा, चअाथासप्रश्याम् । ३२८ ॥ 

^निज्ञगाज्रनििद्ेषख्यापितमपि सारमखिल- 

मादाय । 

निर्मोक सेजङ्गौ सुति एुरुषख् वारवधः \*) 
वाराः, प, क्रो, (वारं वारयौयं बाणं 

यस््ात् । ) कष्युकः । इवद्यमर;। २।८।६३॥ 

( यथा, माचे। १५। =४ । 
“पौनङुचतटं नपौड्दल- 

इरवारवाणसुरसा लिलिङ्गिरे \“) 

वारवुषा, स्रौ, ( वारान् बालकान् पुष्णातोति। 

पुष् + कः एषोदरादित्वात् पस्य ब; ।) कदली । 
इति शन्दरतावलो ॥ 

वारसुखखा, स्तौ, ( वारेषु वेष्याखण्डदेषु सुख्या 
अष । } जन; सतृकछलता वेश्या । इत्यमरः; । २। 

ई । १६ ॥ ( यथा, भागवते।२।११।२०। 

“बारसुख्याख शतशो याने तद शेनोत्छकाः ॥ ५) 

परथिता, पु, ( वारयति दुरनौँतिरिति। इ+णिच्् 
+द्च् । ) पति;। इति इलायुधः ॥ 

वारला, स्रौ, (वारं लातौति। ला+कः।) 
वरटा । इंसौ | एति हेमचन्द्र; । 8 । ३६३ ॥ 

वारलौकः, पु, वलस्वजा। इति शब्दरत्नावली ॥ 

वाबुद् इति खातः ॥ 

वारवाणिः, पै, (वारं शन्दसम्धदं वशते इति । 
बण~+द्ण् | ) वंश्रौवादकः। इति चिकाख- 
शोषः ॥ उत्तमगायकः। इति श्न्दरतावलौ ५ 

धम्नाध्यच्त;। सवत्र; । इदयजयपालः ॥ खत- 
ज्मते पव्गंयादिः॥ 

बारवाखिः, खी, (वारे अथेदानावखरे वाणिः 
प्रिवालापो वचया: । ) वेष्वा । इति चिका 

श्रोषः ॥ 

वारवाणौ, चलौ, (वारवाणि + प्रे डौष्।) वार- 

स॒ख्या । इति शन्द्रन्नावलौ ॥ 
बारविलासिनौ, स्री, (वाराणां जनसनदानां 

विलाखिनौ खौ । वहा, वारान् विलाखयतौति। 

वि +लख~+चिच् +खिनिः। डौप्। ) वेष्वा) 
इति श्न्दरज्ञावलौ + (यथा, कथास{रत्- 
सागरे । १२. । ७८ । 
“अस्तौह मथुरा नाम पुरौकंश्चारिजन्मभूः | 
तस्यां रूपनिङबासौत् साता वारविला- 

सिन ॥”) 
वारा, स्रौ, (वारान् दस्िसमहान् वषेलौति । 

इष +कः! टाप् । इस्तिभच्यलेनास्य्ास्तथा- 
त्वम् । ) कदल । इति श्न्दरब्रावलौ ॥ 

वारस॒न्दरौ, श्लौ, (वाराणां नरसण्डदहानां 
सन्दरौ। ) वेश्या । इति हारावलौ । १४४॥ 

वारसेवा, खो, (वारे अवसरे सेवा।) वैश्यानां 

क्रम; । ताखां गख; । इति जटाध्रः। 

३४६ 
वारण 

वारस्त्री, च््रौ, ( वाराणां जनसख्द्ानां स्त्री ।) 

वैश्वा। इव्यमरः। २८.।६।१६॥ 

वारांनिधिः, पु, ( वारां जलानां निधिः। अलुक 
समासः । ) समुद्रः । इति शब्द्रन्नावलौ ॥ 

वाराणसो, स्तौ, (वरणा च असौ च । तयोनंदो- 
रद्ूरे भवा। “अदूरभवश्च ।” ४।२।७०। 
द्यण् । डौप । एषोदरादित्वात् साधुः । स्या 
निरुक्तियेधा,-- 
भ वबरणासौ च नलौ डे पुण्ये पापद्रे उभे । 
तयोरन्तमेता या तु षा वाराणसी खता ॥) 
मो्षदपुरीविशेषः। वनारसु इति न्दौ 
भाषा। तत्पथायः। वारणसी २ काशौ 

शिवपुरौ ४। इति देमचन्द्रः॥ जित्वरौ ५ 
सपःख्थलौ ई वरणसौ  तौधेराजौ = काशिका 
६। इति शब्दरन्नावलो॥ तस्या माहाल्मय 
यथा,-- 

दैश्वर उवाच। 
“परं गुद्यतमं चेचं मम वारागसी पुरी । 
सर्वामेव भूतानां संखाराणेवतारिणौ ॥ 
तत्र भक्ता महादेवि ! मदौयं ब्रतमाश्चिताः। 
निवसन्ति महात्मानः परं नियममास्थिता; ॥ 

उत्तमं स्तौर्थानां स्थानानासुत्तमख् यत् । 
च्लानानासुत्तमं ज्ञानं अविसुक्तपुरं मम॥ 

स्थानान्तरं पविच्राणि तौर्थान्यायतनानि च। 

्सश्चानसं स्थितान्येव दियभूमिगतानि च ॥ 
भूर्लोके मैव संलप्रमन्तरीचे ममालयम् । 
असुक्तास्तन्न पश्यन्ति सुक्ताः पश्यन्ति चेतसा ॥ 

शस शानमेतदिख्यातमविसुक्तमिति श्चुतम् । 

कालो श्रूत्वा जगदिदं संहराभ्यच्र सुन्दरि! ॥ 

देवौदं सबगुद्यानां स्थानं प्रियतरं मम । 
यद्धक्तास्तच्च गच्छन्ति मामेव प्रवि्रन्तिते॥ 

दत्तं जप्रं इतं चेष्टं तपस्तप्तं शतच्च यत् । 
ध्यानमध्ययनं ज्ञानं समवे तत्राचयं भवेत् ॥ 
जन्मान्तरसदइसेषु यत् पापं पूेसब्ितम् । 
अविसुक्तं प्रविष्टस्य तत्न अजति शयम् ॥ 
्ाद्चणाः च च्या वश्या द्रा ये वंसङकराः। 
स्वयो च्रच्छाश्चये चान्य संकीर्णा; पाप- 

योनयः ॥ 
कौटाः पिपौल्िकाद्चैव ये चान्ये न्टगपत्चिणः। 
कालेन निधनं प्राप्ना; खविसुक्तं वरानने! ॥ 
चन्द्रा्ंमौ लयस्य चा महाटषभवाइनाः । 
श्िषै मम एरे देवि ! जायन्ते तत्र मानवाः ॥ 
न।विसक्तं तः कञिन्नरकं याति किल्विषी । 
शश्वरानुखुहीता हि सर्ववे यान्ति परां गतिम् ॥ 
मोतं सदुक्लेभं मत्वा संसारच्ातिभषणम् । 
अश्सना चरणौ इत्वा वाराणस्यां वसेत्रर; ॥ 
इक्ञेभा तपसा चापि पूत प्ररमेश्वरि ! । 
यच्र तन्न विपन्नस्य गति; संसारमोचणौ ॥ 
प्रषादाच्जायते द्यतन्मम श्र लेन्द्रनन्दिनि ! । 
अप्रबहधा न पश्यन्ति मम मायाविमोद्िताः॥ 
ऋअविघुक्तं न पश्यन्ति द्धा ये तमसाढता;। 

विष्चरेतसां मध्ये तेषां वास; पुनः पनः ॥ 

वारणं 

इन्यमानोपपि यो विद्वान् वसेद्प्नश्रमेरपि। 
स याति परमं स्थानं यत्र गत्वान शोचति 

जन्मच्ल्जरायुक्तं परं यान्ति शिवालयम् । 
पृनमेरणानां हिसा गतिर्मोचतकाङ्खिणाम्॥ 
यां प्राप्य क्रतल्नव्यः स्यादिति मन्यन्ति पण्डिताः 

न दामन तपोभिश्चन यत्तरनापि विदथा ॥ 
प्राप्यति मतिरतृक्श्टा या विमुक्ते तु लभ्यते। 

नानावर्णा विवर्गाश्च चाखालाद्ा जुगुश्छिताः॥ 
किल्विरः पूगेदेा ये विधिः पातकस्तथा । 
भेषजं परमं तेषामविसुक्तं विदुन्बधाः ॥ 

अविसुक्तं परं ज्ञानमविसुक्तं परं पद्म् । 

अविसुक्तं पर तत्वमविसक्तं परं शिवम् ॥ 
रत्वा परै मैष्िकौं दौचामविसक्तो वसन्ति ये। 
तेषां तत् परमं ज्ञानं ददाम्बन्ते परः प्रदम् ॥ 

प्रयागं नैमिषं पुण्यं ओरीप्रोलोएय हिमालयः । 
केदारं भद्रकणंष्च गया पुष्करमेव च ॥ 
दारुचतेचरं खद्रकोटिनम्भदा सातकेश्वरम् । 
श्रालयामचं ऊजःस््रं कोकासुखमजुत्तमम् ॥ 
प्रभाखं विवयेश्रानं गोकणे भद्रकणंकम् । 

रुतानि एण्यस्थानानि चैलोक्ये विश्चुतानि तु ॥ 
न यास्यन्ति परं मोत्तं वाराणस्यां तथा ग्डताः। 
वाराणस्यां विद्येषेण गङ्गा चिपथगाभिनौ ॥ 
परविष्टा नाश्रयेत् पापं जन्मान्तरशतै; छतम् । 

अन्ध्र शुभगा गङ्गा ्राह्कं दानं तपो जपः ॥ 
व्रतानि सन्मेबेतत् वाराणस्यां सुदुलेभम् । 
येत ज्ुहयान्नि्ं ददाद्य चैयतेएमरान् ॥ 

वायभच्ञ्च सततं वाराणस्यां ख्थितो नरः 
यदि पापो यदिश्ठो यदिवा धाभम्मिको नरः| 
वाराणसीं समासाद्य पुनाति सकलं नरः ॥ 
वाराणस्यां महादेवं ये्ैयन्ति स्तुवन्ति वरै । 
खब्येपापविनिम्बक्तास्ते विद्चेया गथैश्वराः ४ 
अन्यत्र योगज्नानाभ्यां सन्याखाद्य नान्यतः; । 
प्राप्यते तत् परं स्थानं खहसरोव जन्मनः ॥ 
ये भ्या देवदेषेशं वाराणस्यां वसन्ति परे । 
ते विन्दन्ति परं मोच्तमेकेमेव तु जन्मना ॥ 
यत्र योगस्तथा ज्ञानं सुक्तिरेकेन जब्डना। 
चअविसुक्तं तदासादा नान्धज्ग त्तपोवनम् ॥ 

` ऋऋानान्नानाभिनिष्ठानां परमानन्दमिच्छताम् । 

या गतिविंहिता सुभ्र साविसुक्ते ग्टतस्यतु॥ 

यानि चैवाविसृक्तस्य देहे युक्तानि छत् शः 
पुरौ वाराणसो तेभ्यः स्थानेभ्यो द्यधिका भा ॥ 

यत्र सात्तान्महादेवो देहान्ते खयमौश्वरः । 
अाचरे तारकं बरह्म तव ह्यविसुक्तके ॥ 
तत्तत् परतरं तत्वमविसुक्तमिति श्चुतम्। 

रकेन जन्मना देवि वाराणस्यां तद्ाश्नयात् ॥ 

भ्रमध्ये नाभिमध्ये च दये चेव रखदनि। 

वथाविसुक्तमाटिव्यं वाराणस्यां यवस्थितम्। 

वारणायास्तथा चास्या मध्यं वाराणसी पुरौ ॥ 
तत्रैव संस्थितं भद्रं निद्यमेवाविसुक्तकम् । 
वाराणस्याः परं स्यानं न भूतं न भविष्यति ॥ 

यच्च नारायणो देवो महादेवाधिरोश्रः। 

तच देवा, गन्धवा; सवत्तोरगराचसाः । 



वारणं 

उपासति मां सततं देवदेव; पितामहः ॥ 
महापातकिनोयेचये चपर पापलतहमाः। 
वाराणसीं समासाद्यते यान्ति परमां गतिम्। 

तस्नान्ममुच्लुविवश्रो वसेद मरगान्तिकम् ॥ 
वाराणस्यां मद्धादेवाजन्ानं लब्धा विसुच्यते। 

किन्तु विन्ना भविष्यन्ति पापौवदहतच्तेतसः ॥ 
यथा नारायणः खष्ो देवानां पुरुषोत्तमः । 

 ययेश्वराणां गिरिशः स्थानानां तै तदुत्तमम् ॥ 

` कै; समाराधितो रुढः पूञ्वस्िप्व जन्मनि । 
तै विन्दन्ति परं चेचमविसुक्तं शिवालयम् ॥ 
ये सरन्ति सदा कालं वदन्ति च पुरौमिमाम्। 

तैषां विनश्यति चिप्रमिहासुच्र च पातकम् ॥ 

अचच्चध्वभिदं स्थानं सेवितं मोच्चकाङ्किणाम् । 
न्टलानाखख पुनजेन्न भूयो भवसागरे ॥ 
तस्मात् सन्रैप्रयत्नेन वाराणस्यां वसेन्नरः । 
योमौ वाप्यथवायोगौ पापौ वा पुरयलत्तमः ॥* 

इति कौैम्मं २८ ध्यायः ॥ #॥ 
चन्यच्च । । 

4वाराण्सौ नाम पुरौ गङ्गातीरे मनोषहरे। 

वरणायास्तथा वासेमेध्ये चापाछलतिः सदा ॥ 
ख्यं ठषध्वजस्तच्र निद्यं वसति योगिनाम् । 

सदा प्रौतिकरो योगौ खयं चाप्याल्मचिन्तकः ॥ 

वियत॒स्था सा पुरौ नियं भगेयोगवलादृश्ता । 
दिवं ज्ञानं ददाद्येष तच यो न्तियते जनः ॥ 

तख स्वयं मह्धादेवः संसारयन्थिसुक्तये । 
श भूत्वा परमो योगौ च्टतस्तत्र भवान्तरे ॥ | 
सुलमेनैव निन्धाणमाप्नोति सर हासम: । 
योगयुक्तो महादेवः पाद्या सद्ितः सदा॥ 

देवगन्वअयच्चाणां मानुषाणाच्च नि्यशः। 
श्रेयो इरः प्रकाश्च ञ्च चेचं तच्च प्रकाशितम् ॥ 
म तच्र कामदो देवोन चिराच्च प्रसौदति। 

च्याराधितश्खिरं भक्या निनाणाय प्रसैदति॥ 

गौखादिवव्नितासातु पुरौ तच्च न गच्छति। 
योगस्थानं महाचेचं कदाचिदपि श्राङ्रौ॥ 

चऋासन्रं युवयोः चैचभिदं वाराणसी तु यत्। 
कथितं नातिदूरे च वकततेए्मरसत्तमौ ॥» 

, इति कालिकापुराणे ५० अध्याय; ॥ #॥ 

अथ काग्रौवाच्राविधिः। 

खत उवाच । 

“याच्रापरिक्रमं ब्रूद्धि जनानां हितकाम्यया । 

यथावत् सिद्धिकामानां सद्यवत्याः सनो मम। 

चास उवाच) 

निशामय मदाप्रान्न लोमदषेग वचमिति। 

यथा प्रथमतो यारा कत्चैचा याचिकर्म्मदे॥ 

सचेलमादौ संकाय चक्रपुष्करिणगे जले । 
चखन्तप्य टेवान् सपिद्धन् ब्राह्यणा श्च तपस्विनः 

अादिदयं द्रौपदो वि्य' दखपाणिं मद्ेश्वरम् । 
नमस्कत्य ततो गच्छेत् द्र एणि्िविनायकम् ॥ 

ज्ञानवापौसुपस्य श्च नन्दिकिशं ततोचैयेत् । 
तारकेश्रं समभ्यद्चैप महाकालेश्वर ततः ॥ 
ततः पुनद पाणिमिद्येषा पश्चतौ्थिंका । 

टेनन्दिनौ विधःतद्या मद्ाफलममौपुभिः ॥१॥ 

2४७ . 
धाराण 

ततो व्ैशेच्वरौ यात्रा काया साध सिद्धये । 
दिसप्रायतनानाख्च काया याचा प्रयत्नरतः ॥ 

छष्णां प्रतिपदं प्राप्य ूतावधि वथाविधि। 

अथवा प्रतिभूतख् चेचसिदधिमभौप्सुभिः ॥ 

त॑त्ततौ्ंलतसख्रानस्तत्छिङ्गकताद्चैनः । 
मौनेन यात्रां कुवाणः फलं प्राप्नोति याचिकः॥ 

ॐकारं प्रथमं पश्येत मल्छोदथ्णां छतोदकः । 
चिपिष्टपमद्ादेषं ततो वै छत्तिवाससम् ॥ 
रमेशाय च्चन्द्रेशं केदारश्च ततो व्र्ेत् । 

धम्मं रच्च वौरेशं गच्छेत् कामेश्वरं ततः ॥ 
वि्कम्मँश्वरष्चाय मणिकणौँरं ततः । 
अविसुक्तोश्वरं टदा लतो विन्वेश्रमचैयेत् । 
रुषा यात्रा प्रयतेन करैया च्ेचवाखिभिः ॥ 
यस्तु चैच्सुषित्वापि नैतां याचां समाचरेत् । 
विघ्नास्तस्योपजायन्ते चेचोचाटनद-चका, ॥५॥ 
अष्टायतनयाच्रान्धा कर्चद्या विप्नशान्तये ॥ 

दे; पाव्मतौशखख तथा पश्ुपतीश्रः। 
गङ्धेशो नदेश गभस्तीशः सतौच्रः ॥ 
अषटमस्तारकेशश् प्रव्य्टमि विश्रोषत;। 

इश्यान्येतानि लिङ्गानि मदहापापापश्ान्तये॥#॥ 
अपरापि शुभा यात्रा यौोगचेमकरौ सद्ा) 
सबेविश्नोपदन्त्रौ च करैया चछेचवासिभिः॥ 

छले प्रथमं वौच्य वरणाच्ञानपून्मेकम् । 
स्लानन्तु सङ्गमे छत्वा टयः सङ्कमेश्वरः ॥ 

खनौंलतीर्ये सुखतः पश्येत् खनलमी श्रम् । 
राला मन्दाकिनौतौर्ये द्रशटयो मध्यमेश्वर; ॥ 
पश्येदधिर णयगर्भास्यं तच्च तोये छतोदकः । 
पश्चचूडद्ृदे खात्वा ष्येषटस्यानं ततो चैयेत् ॥ 

चतुःखसुद्रक्ूपे तु ख्ञात्वा देवं ततोभचैयेत् । 

देवस्याये तुया वापौ तच्नोपस्यशंने छते । 
शुक्रेश्वरं तत; पश्येत्ततकूपविद्ितोदकः। 
दखखाते नरः: खात्वा याग्रेशं पूजयेत्ततः ॥ 
प्ौगकेश्वरङुख तु खानं छत्वा ततोएचैयेत् । 
जम्बुकेशं महालिङ्गं त्वा याच्रामिमां नरः॥ 

कन्चिन्र जायते भूयः संसारे दुःखसागरे । 
समारभ्य प्रतिपदं यावत् छष्णां चतुद शम् ॥ 
रखुततृक्रमेण क्ैयान्येतदायतनानि बरे । 
मां यात्रां नरः; छत्वा न भूयोप्प्यभिजायते ॥ 
अन्धा यारा प्रकैयेकादश्रायतनोदट्भवा। 
असमौध्कुणटसखातः पश्यदसौध्रमौश्छरम् ॥ 
उव्वशौशं ततो गच्छेत्ततस्तु नफुलोशखरम् । 
चअाषापौशं ततो उष्टा भावभूूतेशवरं ततः ॥ 
लाङ्गलौशमथयालोक्य ततस्तु चिपुरान्तकम् । 
ततो मनःप्रकामेशं प्रीतिकेश्रमथो व्रजेत् ॥ 
मदालसेश्वरं तसात् तिलपरशे खरं ततः । 
याच्रैकाद्शलिङ्गानामेषा काश्या प्रयत्रतः 
द्मां यात्रां प्रकगजाणो रुद्रत्वं प्राप्नयान्नरः ।#। 
अतः परं प्रवच्छामि गौ रौयाच्रामङुत्तमाम् ॥ 
शुक्ञपच्चटतौयायां या याचा विच्टदहिका। 
गोपेच्यतीयं सु्ञाय सुखनिम्भालिकां ब्रजेत् ॥ 
च्येष्टवाप्यां नर; खात्वा च्येष्टां गौरि समचैयेत्। 
सौभाग्यगौरौ संपूज्या च्रानवाप्यां शतोदके; ॥ 

वारण 

ततः श्टङ्गारगौरौख तेव च छतोद्कः । 
च्ाला विग्रालगङ्गार्यां विश्ालान्तौँ ततो त्रचेत् ॥ 

स॒च्लातो ललितातौ्यै ललितामन्चैयेत्ततः । 
क्ञात्वाभवानौतीरये तु भवानीं परिपूजयेत् ॥ 
मङ्गला च ततोऽभ्यच्ैपा बिन्तीधंशतोदकेः। 
ततो गच्छेन्मषालच्यीं स्थिरलच्यौसण्ट्वये । 

द्मां याचनां नरः छत्वा चेचेएसिब्मक्तिलन्सनि। 

न दुःखेरभिश्रूयेत इद्ासुच्रापि कुतचरन्वित् ॥*॥ 

कुयात् प्रतिचतुर्यौह पूजां विघ्न श्रतु: सदा 
ज्ाह्णेभ्यस्तद्द शार्या परे मोदका सुटे॥ 
भौमे मैरवयाचा च काशा पातकष्टारिगी । 
रविवारे रवैर्याचां ष्यं वा रविसंयुलि॥ 
तथैव रविखप्रभ्यां सनयैविन्नो पश्ान्तये । 
नवभ्यामथयवा षया च खोया शुभावहा ॥*॥ 
अन्तगं दस्य याचा वे करैया प्रतिवल्यरम् । 

प्रातःखञानं विधायादौ नत्वा पश्च विनायकान् । 

नमस्कत्वा च विन्धेशरं स्थित्वा निर्व्वाणमर्डपे । 

अन्तगु दस्य याचा हि करिष्येरघौ घशान्तये ॥ 
खद्ौत्वा नियमख्वेति गत्वाथ मणिकणिंकाम् । 
खाला मौनेन चागव्य मणिक्णँशमध्ैयेत् ॥ 
कम्बलाश्वतरसौ नागौ वासुकौशं प्रणम्य च । 
पव्वेतेशं ततो दषु गङ्गाकेशवमप्यथ ॥ 
ततस्तु ललितां दृष्टा जरासन्पश्वर तलः । 
ततो वै सोमनाथ वरा ततो व्रलेत् ॥ 
ब्रह्मेश्वरं ततो नत्वा नल्वागस्तौ रः ततः । 
कश्यपे नमस्कत्य हरिकेश्रवनन््थ ॥ 

बेदानाथं ततो गत्वा ध्रवैशमय वौच्य च| 

गोकर्णं ततोऽभ्यश्चैप इाटकेश्रमथो व्रजेत ॥ 
अस्थिचचैेपतड्ागेण्य इष्टा वे कौकशरोश्वरम् । 

भावभ्रूतं ततो नत्वा चिच्गुरे वरं ततः ॥ 
चिच्रघण्टां प्रणम्याथ ततः पशुपतौश्चरम् । 

` पितामद्ेश्वरं गत्वा ततस्तु कलसेश्वरम् ॥ 

चन्दे शन्त्वय वौरेशो वित्त शोण्मौश्च रव च ॥ 
नागेखरो इरि न्द्र शिन्तामणिविनायकः। 

सेनाविनायकञ्चाथ द्र्य; सव्यविन्नद्त् ॥ 

वशिष्वामदेवौ च चभिरूपधराबुभौ । 
द्यौ यत्रतः काश्यां मद्ाविघ्नविनाश्रनौ। 
सौमाविनायकं नाथं करुणे ततो व्रलेत् ॥ 
चिखन्ध्ेश्धो विशाला क्ती धर्म्मो विवा हका । 
ऋअशाविनायकञ्चाथ ठड़ादिग्यस्तत; पुनः ॥ 

चतुव वर लिगं ब्र्मशस्तु ततः परम् । 
ततो मनःप्रकाशेश ईशानेशस्ततः परम् ॥ 
चोचखो खरौ श्यौ भवानौशङ्करौ ततः । 
एणं परणम्ब च ततो राजराजं समचेयेत् ॥ 
लाङ्गलौ शरत तोएभ्यच्चैपस्ततस्तु नकुलौभ्रः । 
परार्णश्रमथो नत्वा परद्रथेश्वरं ततः ॥ 
प्रतिरदेश्वरष्ठापि निष्कलङशरमेव च। 

माकंखये्रमभ्यच्चैप ततः अश्छरसेश्वरम् । 
गङ्श्रोऽचैपस्ततो ानवाप्यां ख्ञानं समाचरेत् 
नन्दिकेशं तारकेष्णं महाकालेश्वर तत; ॥ 

दण्डपाणिं मद्ेशखख मोक्तेशं प्रणमेत्ततः । 
सीरभग्र खरं नता अविसुक्तेश्वरः तत; ॥ 



कारय 

विनायक्तांस्ततः पञ्च विश्वनाधं ततो व्रजेन् । 
सतो मौनं विद्धब्याथ मन््रमेनसुदौरयेत् ॥ 
अन्तगं इस्य याचेयं यथावद्यश्नया कना। 
न्धनातरिक्तया प्रम्भः प्रौयतामनया विः 

शति मनं ससुच्राथ्य चं वे सुक्तिमण्डपे। 

विश्राम्य यायाद्धवन निष्याप; पुण्यवान्नरः ॥*४॥ 

प्राप्य वासरं विष्छोविष्णुतोषु स्यसः। 
काया याचा प्रयत्नेन मह्ापुगयसण्डद्वये १ 
नवम्यां पञ्चदश्याश्च कुलस्तम्भं समश्चेयेत् । 

इःखसद्रपिश्रा चत्व न भवेदस्य पूजनात् ॥ 
शरुत्वा पून्यमिमा यात्राः कलैयास्तोधेवाखिभिः। 
पञ्चस्वपि विश्येषेण काया यात्राख् सब्येतः;॥ 

न वन्ध्यं दिवसं कुणात् विना याचा कत्ित् छतौ। 

याच्राइयं प्रथक्नन करेय प्रतिवासरम् । 
अदौ खमेतरद्गिरयास्तसो विष्व शतु वम् ॥ 
यस्य उन्ध्य' दिनं जातं काश्यां निवसतः; सतः। 

निराशाः पितरस्तस्य तस्जिप्नेव दिने>भवन् ॥ 

ख दण्ट; कालसर्पेणस दष्टो ख्दयना स्फटम् । 
ख सुस्त दिवसे विश्छेशो यच नेश्ितः + 
सन्वेतोरयेषठु सखौ स स्वयां वधात् ख तच्च। 
भणिकर््यानतु य; खातो यो विश्ेरं निरेचत 
खलं सदयं पुनः सद्यं सद्यं सद्यं पुनः पुनः। 
डश्यो विश्वश्वरो नियं खातव्या मिकयथिंका॥ 

दाख उवाच) 
खत स्कान्दमिमं श्वा काश्ौमाङ्ाल्मयसुत्तमम्। 
नरो न निरयं याति शत्वाप्यघसषहखकम् ॥* 

इति काश्ौखचछे १०० अध्यायः ॥ 
वाराश्सेयः, चरि, ( वाराणसौ + “नटादिभ्यो 

एक ।*४।२ ६.० इति एक् ।) वाराणसौलातः । 
वाराणसो ्रन्दात् छोयपरव्ययेन निष्यन्नः ४ 

वाराखमं, क्षौ. ( वारां असनम् । ) जलाघारः। 

लत्प्रथायः। वाःख्दनम् २। इति जिकाख- 

दषः 
वाराद्टः, पु, मद।पिणडीतकटच्चः। इति राज- 

निघण्ड;# वर्च एव (वराद + खाये अण् ।) 
वाराद्ः ) ( कंष्यभेद्; । यथा, भागवते । ३। 

२१९1 ३७। 
“अयन्तु कितः क्यो हितौ वस्यापिभारत)। 

वषशा रति विण्यातो पचरासौत् अकरो 

चरिः ॥* 
वराखस्यदमिति; वराद~+ सस्मदमिव्धय् । ) 

तलल्धस्यन्डिनि, चि + (यधा, महाभारते ।२।४।२। 

“साष्येन पायदेनेव मधुमा मिखितेन च। 
भ्ये लै; णसदधेव म ऊेर्वारा दद्ारिके; ॥ 
कौ, सोधेनेदः । यथा, मद्धाभारते । २।८२।१८ 
“नलो गच्छेत धमश्च! वाराहं सौधेसुत्तमम् । 
विष्डुवरास्स्पेय पून्ये यच स्थिसोएमवत् १५ 
एुराख्विद्येवः। यथा, रैवोभागवति । १।३।८। 
चअतुन्िद्यतिखा इलं वारां परमाद्भुतम् १५) 

वाराक््णी स्तौ, (वाराइकये इव पचमस्यस्याः । 
बाराकयं + अच्च । गौरादित्वात् डौष।) 
ऋअन्दगन्धा । इति राजनिषेष्टः 

३8८ 
वारि 

वाराषपत्रो, स्रौ, ( वारादस्ततृकणे इव पच 
मस्तयस्याः। च्च्। गौरादित्वात् डौष् । ) 
्श्वगन्धा । इति राजनि्ंगः ॥ 

वाराहाङ्गौ, स्तौ, (वाराइमिवाङ्गमस्या; । डौष।) 
दन्तोटठत्तः। इति भावप्रकाशः ॥ 

वाराहौ, स्तो, ( वाराद~+डौष् । ) ब्रह्माणया- 
दश्माटकान्तमंतमाटकाविश्चेषः । यथा,- 
५“वराइरूपधारौ च वराद्ोपम उच्यते) 

वाराडजननो चाथ वाराष्ौ वरवाद्धना ॥ 

इति देवौपुराणे देवौीनिरक्ताध्यायः; ४५ ॥ 
योगिनौविद्धेषः । यथा,- 

दुर्गां चख्छेच्वरौ चौ वाराहौ कार्तिकी 
तथा । 

इरसिह्ा तथा कालो इन्द्राय प्ेष्यवौ तथा ॥ 

भद्कालौ विश्ालाच्तौ मैरवौ कामरूपिणी । 
खलाः खच्वाख्च योगिन्धो शङ्गारे; चापयन्तु ते ॥* 
तौचेविद्धेषः । यथा,-- 
नवाराद्ौ यस्तुना गङ्गा करतोया सरखतो। 

कावेरौ चनरभागा च सिन्धुमरवसागराः । 
पमुच्ञानविधानाय सान्निध्यमिद्ध कल्पय ६४ 
इति ह व्रन्दिकेखरपराणोक्तदुर्गापूनापर्धति; ॥ 
वराषदेवस्य शक्ति; । यथा.- 
^“यज्चवाराइमतुलं रूपं या बिथतो इरे; । 
शक्तिः साप्याययौ तच्र वाराहौ विरतौ 

सयुम् ॥* 
दति चणो ॥ 

अपिच) 

“वाराहरूपिौ देवौ दं दोहतवसन्धराम्। 
शुभदां सुप्रभां डां वारादहौंतां नमाम्बद्धम् ५५ 

इति हव्रन्दिकेश्ठरपुराणोक्तदुरगापूजापद्वतिः॥ 
वरादक्रान्ता। चामालु दति स्यातः! तत्- 

प्यायः । विष्वकसेनप्रिया २ इष्टिः द वदरा 
४ ¡ इयमरः । यष्टिः ५ । इति भरतः! गूकरी 
६ करोड्कन्धा 9 विम्वक्खेनकान्ता< वराही 

कौमारी १० चिनेचा १९ ब्रहपएत्चतौ \२ क्रोडो 
१३ कन्धा १४ रख्किा २५ माध्वे्ार्द 

अकरकन्दः १७ क्रोड; १८ वनबासौ ९६ कुष 

नाश्चन; २० बच्छ; २१ अण्डत; २२ मडावोथः 
२२ मद्ौषध्रम् २४ श्म्बरकन्दः २५ वराद- | 
कन्द; २६ वौरः; २० त्राक्षोकन्दः ५८ सुककन्द; 
२.६. इद्धि; ३० याधिदन्ता ३१ । अष्य गुणः 

तिक्तम् । कटुत्वम् । विषपित्तकफङ्ङप्रमेष 

क्िमिगाग्मिलम् । इष्यत्वम् । बल्यल्वम् । रखा- 

यथत्वश्च ¦ इति राजनिषेर्ट; ॥ अन्यश्च । 
वाराौकन्द रषान्ये खम्भकारालुको मतः । 

च्यमपे ख भवेदुरे वाराह द्व लोमवान् ॥ 

ति भावप्रकाशः 

श्यामापच्तौ। इति राजनिषेग्टः ॥ म्ेदिनौमते 
पवर्गौयबकारादिरयं शब्दः ॥ 

वारि, ज्ञौ, (वारयति ढषामिति। इ +यिच्+ 
“बखिवपियलिराजिव्रजिसटिषनिवाशिवादिवा- 

रिभ्य इम् 1” उणा०४। १२8४ । इति डम् |} 

वारिच 
जलम् । इ्द्यमरः। १५।१०३६॥ 
मभौ । 81 ६३। 

भन कुर्व्वौत ठयाचेष्टं जन वाङ्मलिना पिषैत। 

मोत्छङ्गे भचचयेत् भच्यात्र जातु स्यात् कुतू हलौ”) 
दिजिदेषे तस्य निषैधविधौ यथया,- 

५ श्राने चापि पृन्बख्िन् पिमे च तथो- 
न्तरे) 

शिविरस्य चलं भद्रमन्धत्राशुभमेव च ॥* 
दसि ब्रद्मपरवत्तं ओरीलष्यजन्मखख्ध१ ° व्यध्यायः ॥ 
जलक्रोडायां वणंनौोयानि यथा,-- 

“जलकलौ सरःचोभचक्रदंसापसपगम् । 
पद्मम्ानिपयोविन्डडय्रागा भूषशच्युतिः १५ 
इति कविकल्पलतायाम् १ सवके कुसुमम् ॥ 

द्रौवेरम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
वारिः, श्रौ, (वारयतौति। वारि+द्म।) 

वाक् । सरखतौ। गजवन्धनौ । इस्तिबन्धन्- 
भूमिः) ( यथा, रघौ । ५। ४५। | 

“खंद्धारविचेपलबुक्रिये । 
स्तेन तोराभिसुखः सशब्दम् । 
बभौ स भिन्दन् हृइतस्तरङ्गान् 
वामंलाभङ्ग इव प्रत्त; 1) 

वन्दि;। कर्दौति भाषा । इति | 
चेमचन्रौ ॥( वरणोये, चि । यया; वालखनेय- 
संद्ितायाम् । २१।६१। 

^वबङ्भ्य आ सङ्गतेभ्य रषमे देवेदु व्च वार्या 
यच्छते ४ 

“रघो मह्यं देषैषु वारि वरौतुः योग्यं 
वारि वरणोयं वद्ध धनमायच्यते ।” इति तदाशय 
मद्रः \) 

वारिकरट्टकः, पु, (वारिणः कण्टक इव।) श्टङ्घा- 

टकः । इति जटाधर; चिकाखेषश्च ॥ 

वारिकथिका, श्वो, ( वारिषु कणां इव पत्रा 
र्यस्याः। गौरादित्वात् डष् । खाय कन् । 
टाप् पूम्वदखश्च।) खण्धलो। इति शब्द 
रत्रावलौ ॥ पाना इति भाषा॥ 

वारिकष्ररः, पु, (वारि कपूर ष्व ।) दशि 
मतस्य; । इति चिकाखडग्रोषः॥ 

वारिकः, पु, ( वारिषु कुल इव वक्रतवात्) 

श्दङ्गाटकः। इति शन्दरन्रावलौ॥ 

वारिङुलकः, प, ( वारिङुल खाय कन्। 
श्दङ्गाटकः। इति चिकाखछगरेषः॥ 

वारिक्रिमिः, पु, (वारिणः किमि;। ) जलौका; 
इति चिकाख्ेषः॥ 

वारिचत्वरः, पु, ( बारिखि श्वत्वर व । 
जम्भिका। इति जिकाष्छेषः ॥ 

वारिचरः, पु, ( वारिषु चरतौति। चर+टः। 

मच्छ; । इति धनञ्जय;॥ ( यथा, भागवते 
६।६।२३। 

“यस्योखष्दङ्ग जगतीं स्वनावं 
मनुयेधावध्य ततार दु्म॑म्। 

.ख रव नख्छादुभयादूदुरन्तात् 
ज्ाताश्रितान् वारिचरोण्पि नृनम् ॥*) 

( थथा, 



वारिधिः 
जलचरजन्तुमाच्े, चि ॥ ( यथा, मह्धाभारते। 
१२ । २४७ । १८ । 
श्यथा वारिचरः पक्तौ न लिप्यति जले चरन्} 

विसक्तामा तथा योगौ शुखुदोतैने लिप्यते ॥*) 
वारिचामरं, कौ, ( वारिणश्चामरमिव तदा. 

कारपुञ्जवच्वात् । ) घे वालः। इति चिकाख- 
स्चेष; ॥ 

वारिजं, ज्ञौ, (वारिणि जायते दति । जन +- ङः ।) 

द्ोखौलवणम् । गौरस्वयंम् । पद्मम् । ( यथा, 
अध्याह्मरामायणे ।२।६।२। 

‰सख तत्र वच्ाङ्कश्रवारिजान्वित- 

ध्वजा दिविद्धानि पदानि सन्तः ॥*) 
लव्ङ्गम् । इति राजनिषेण्टः ॥ ( वारिजात- 
माते, चि। यथा, महाभारते ।१।८९।१४। 
“केनास्यर्थेन टृपते ! इमं देश्सुपागतः । 
जिष्टत्तुर्बारिजं किञ्िदथवा ग्टगलिप्यया ॥” 
“वारिजं मौनं पद्मादि वेति ।” तङ्कौकायां नौल- 
कण्ठ; ॥ ) 

वारिनः. प, (वारिणि जायते इति । जन + डः!) | ` 

श्रः! इति हेमचन्ः ॥ शम्बूकः; । इति श्न्द्- 
माला॥ 

वारितस्करः, पु, (वारिणस्तस्करः। अलत्तित- 

भावेन तदपद्टारकत्वात्तथात्म् । ) मेघः । इति 

श्रन्दमाला ॥ वारिश्रोषण्कक्तेरि, चि। यथा, 
“खरू्पधारिणौं चेमामानिनाय निना- 

श्रमम् । 
खंज्ञांभाखं प्रौतिम्तीँ भास्करो वारितस्करः 

इति माकंण्डयपुराणम् ॥ 

वारिता, च्छ, ( वारिणस्त्ायते इति । ते +डः । 
टाप् । ) चम् । इति चिकाणशरेषः 

वारिट्, क्तौ, वाला। इति शब्दरत्रावलो ॥ 

वारिदः, पु, (वारि ददातौति। दा+^“चतो- 
ग्नुपखगे क\। ३।२।३। इति क; । ) 

मेषः । ( यथा, खच्छटिकनाटके । ५ अङ्क । 
“विच्य ह्वारिदगल्नितेः सचकिता तदशेना- 

काङ्किणौ। 
पादौ नुएरलपकदे मधरौ प्रकषालवन्तो 

स्थिता ॥*) 

सुस्तकः । इत्यमरः; ॥ (वथा, सुश्रुते विकित्- 

सितस्थाने । ३८ अध्याये । 

राक्ञारग्वधवर्षाभूकटकोश्नौरवारिदेः 
चायमाखाग्टतारक्तापञ्चम्डलविभतकेः 

वारिदातरि, चि। वधा, मनौ । 9 । २२६ । 
“वारिदस्तप्निमाप्रोति दौष्मायुद्दिरण्यदः 
गहदोभ्याणि वेश्सानि रूप्यदो रूपसुत्त- 

मम् ॥) 

वारिधिः, प (वारौणि धौवन्ते अस्मिन्निति। 
धा+^कम्मभरयधिकरणे च ।” ३।३।६३। 
इति किः।) ससुद्रः। इति शब्दरन्रावलौ । 
{ यथा, कथासरित्छागरे । १८। ३०१ । 

^तदवद्वोपबततारेव वारिधौ ल विदूषकः । 
न जात्ववसरे प्राप्रे सत्ववानवसौद्ति ५) 
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| वारिनाथः, 

३९९ 

वारिरा 

पु, .( वारीखां नाथः।) वर्णः । 
समुद्रः । मेघ; । इति केचित् ॥ 

वारिनिधिः, पु, (वारौणि निधौयन्ते चरचेति। 
जनि+धा+किः।) सूस॒द्रः। इति शब्दरत्ा- 
वलौ ॥ ( यथा, राजतरङ्गिश्याम् । ३। ७८ । 

^पाराद्ारिनिधेः प्रापाः काश्सौरेष्वधुनापिये। 
राज्ञां याच्रास निर्यान्ति ख्याता बारिध्वजाः 

परः ॥*)} 

वारिपथिकः, चि, (वारिपघेन गच्छतीति । वारि- 
पथ + “उत्तरपधेनाहूतश्च 1” ५।१६।७७। 
इत्यत्र “आहतप्रकरणे वारिजङ्खलकान्तार- 
पून्बाद़पसं ख्यानम् ।» इति वार्भिकडन्रात् ठक् ।} 
जलपयगामौ । वारिपथं गच्छतो व्यर्थे ष्िक- 
प्रत्ययेन निष्यन्नः॥ ( वारिप्ेन अआद्ूतम्। 
इति काशिका ॥) 

वारिपणीं, स्त, (वारिणि पर्णाण्यस्या इति ॥ 
वारिपणं + “पाककणेपणे पुष्येति ।” ४ । १।६४। 

इति डोष् 1) कुम्भिका । इव्यमरः; । १।१०।३८ ॥ 
अस्या गुणाः। 

“वारिपणौं छिमा तिक्ता दौ खाद्वौ सरा पटुः । 
दोषच्रयकरौ रूक्षा शोखितच्वरगशोषछत् ॥* 

इति राजवल्लभः ॥ 

वारिपालिका, श्छी, ( वारौणि पालयति खय- 
रश्सादिभ्यो रचतौति। पालि + खल् । टाप् । 
पत इत्वम्! ) खम्डलिका। इति शब्दमाला ॥ 

वारिप्रवादः, पु, ( वारिणः प्रवाद; । ) निभौरः । 
इति श्न्दमाला ॥ 

वारिप्रग्रौ, स्त्री, ( वारिजाता प्रन्रौ।) वारि- 
पर्णी । इति शब्दमाला ॥ 

वारिवदरा, स्छौ, ( वारिपरिपूर्णां बदरेव।) 
प्राचौनामलकम् । इति जिकाखगेषः ॥ 

वारिबालकं, कलौ, ( वारिणो बालकम् । ) ऋौवे- 
रम् । इति हारावलौ । १७८ ॥ 

वारिभवं, कौ, ( वारिणे मेचजलाय भवति प्रभव- 

लौति। ्रू+अच्।) ओ्रोलोग्ड्मनम्। इति 

राजनि्षण्ट; ॥ ( जलभवमाचे, चि ॥ ) 
वारिमसिः, प, ( बारि मसिरिव श्लामताजनकं 

यस्य। सजलमेघस्यैव छष्वगेत्वात् तथात्वम् ।) 
मेधः । इति जिकाशणग्रषः॥ 

वारिसक, [च ] ए, (वारि सच्चतौति। सच-+ 
किप् । ) मेषः । इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, 

रघौ । ४।९८६। 
५ विश्जितमाजच्र यज्ञं सव्स्दल्तिणम् । 

अदानं हि विसर्गाय सतां वारिसुचामिव ॥") 

वारिग्धलौ, स्त्र, ( वारिणि खलं यस्याः । ^“पाक- 
वणेपशेति ।” ४।१।६९४। इति डौष्।) 
वारिपरणौँ। इति शब्दरत्नावली ॥ 

वारिरथः, पु, (वारिषु स्थ इव गमनसाघनत्वात्।) 
मेलकः । इति चिकारगरोषः ॥ 

वारिराशिः; प, (वारौणं रागश्यो यच्र।) 
ससुद्रः। इति चिकाखश्रेषः॥ ( वथा, कथा- 

सरित्छागरे । ६३।६८। 

वारी > 
^तस्य भचयतो इस्ताचुयतमेकसदुम्बरम् । 
जघास शिशुमारो वारिराशिलिलाश्रयः ५“ 

वारणां राशिः । जलसमङ्च् । यथा, रपौ । 
४ । ४९ । 

^ग्नोलोपमः र बलमञ्जरौशां 
जालानि कषेडहुरसा स पञ्चात् । 
पूजे तद्त्पौडितवारिराशिः 

सरित््रवादस्तटसुत ससपं \) 

वारिरुष्हं, कौ, ( वारिणि रोदति जायते इति) 

रु + ^दगुप्रधन्नाप्रौ किर; कः; ।“ ६।१।१३५ । 
ति कः।) कमलम् । इति रःजनिषेण्ट; \ 

( यथा. किरातान्छनौये। ५।९३। 
५विकच्चवारिरुदन्दधतं सरः 
सकलदंसगणं शुचिमानसम् । 
शिवमगात्मजया च छतेष्येया 
सकलसगणं श्ुचिमानसम् ॥*) 

जलजाते, चि ॥ 
वारिलोमा, [न् ] पु, (वारिणि लमानि यस्य । 

यदा, वारिलोच्नि यस्य ।) वरुणः! इति जटा- 

धरः; ॥ 
वारिवदनं, क्तौ, ( वारिवुक्तं वदनं यसत्) 

ततृसेवनेन सुखे जलनिखाबात्तयात्तम् !) प्राची. 

मामलकम् । इति भूरिप्रयोगः ॥ 
वारिवरं, कौ, करमदेकम् । इति जटाधरः ॥ 

वारिवक्लषभा, स्तनौ, (वारि वकछ्लभमस्याः । सखलनक- 
त्वात् । ) विदारौ । इति राजनिषेण्ट; ॥ 

वारिवाखः, पु, ( बारिखमौपे बासोभ्स्य । यहा 

वारि पयं धितान्नादिनलं वासयति सगन्धौकरो- 
तौति । वा+अथ |) श्रौख्डिकः | इति हेम- 

। ३। ५६५ ॥ 
वारिवाहः, पु, ( वारि वदलौति । वद + “कम्न- 

र्य ।* ३।२।१। इति चअस । ) मेषः| 

सस्ता। इद्मरः। 
वारिवाद्गः, पु, ( बाषयतोति । वाहि+च्यः। 

वारणां वाहनः ) मेषः; । इति श्ब्दरना- 

वली ॥ 
वारि; पँ, (वारिणि सागरजले श्रोते इति। 

श्रौ +डः। ) विष्णुः । इति चिकराडश्नोषः॥ 

वारिसम्भवं, कग, ( वारिप्रधानरेशेष सम्भव उन्- 
पत्तियेस्य ।) लवङ्गम् । सोवोराञ्जनम् । उश्ौ- 
रम् । ति राजनिषेण्ट; ॥ 

वारिसम्भवः, पु, ( वारिप्रधानस्यानेषु सम्भव उत्- 
पत्तियस्य । ) यावनालशरः;। इति राज- 
निषेण्टः ॥ ( वारिषु सम्भवोभस्य। वारिजात- 

माते, चि। यधा, रामाययै। ५।६६।६। 
“इतस्तु किंदु;ःखतरं यमिमं वारिसम्भवम्। 
मणिं पश्यामि सौमित्रे ! परेदेष्धीमागतं 

विना ॥) 

वारी, खी, (वायतेएनयेति । ठ + णिच + “वसि 
वपियलजिराजिव्रजिसदिदनिराग्िवारद्वारिभ्य 

दण ।* उणा० 8। १२४ इतिष्ल.। वा 
डौष् ।) गजबन्छिनी । (यथा) रघुवंशे ।\५।४५। 



वारुणिः 

“वभौ स भिन्दन् टदहतस्तरङ्गान् 
वागलाभङ्ख इव प्रठत्त; ॥*) 

कलसौ। इति धरणिः ॥ 

बारौटः, प, ( बाया गजवन्धनभूम्यामेटतीति। 

इ्ट+कः।) स्तौ । इति शब्दमाला ॥ 
उारौश्ः, पु, ( वासौणामोग्ः। ) ससुदधः। इति 

शेमचन््रः। 2। १३६ ॥ 

वासः, पु, ( कारयति रिपूनिति। ठ+खिच् + 

बाहुलकात् उण ।) बिजयकुञ्जरः। दति 
ारावलौ । १६० ॥ 

वारुठः, प, खडि; । न्तशय्या । इति चिकाण- 

रोघ; ॥ 

चारुणं, गि, ( वरुणो देवतास्येति । वरुण + 
अण) जलम् । इति राजनि्षंटः ॥ ( श्रत- 
भिषानक्तच्म् । यथा, तिथितक््वे । 
"वारुणेन समायुक्ता मधौ रष्णा चयोदशौ । 
गङ्गायां यदि लभ्येत खययदश्रतेः समा \* 
उपपुराणविश्ेषः यथा, देवौभागवते। १। 

३।१५। 
“वारुणं कालिकाख्यश्च शाम्बं नन्दित 

शभम् । 

सौरं पाराश्ररपरोक्तमादिद्यं चातिविस्तरम् 1” 
य, भारतस्य खखविदचेवः । यथा, दिष्णुपुराये । 

२८।३।६। 

“दृन्द्रदीपस्तया सभ्यो गन्धच्रखललथ वारुणः ॥१) 
वरुणसम्बन्विनि, चि। वचा,-- 

^ पिमे पुष्यदन्त्च वारुण प्रशस्यते। 
उत्तरेण तु भल्लाटं सौन्यष्ठ गुभदं भवेत् ॥ 
उडग्बरस्तथा याभ्य बारे पिप्यलः कुमः । 
क्रच्तद्धोत्तरतो धन्यो विपरौताखसिद्धवे ५” 

इति माच्छे ९८२६ अध्यायः ॥ 
{ यथाच महाभाश्ते। ३।१०२।१। 

“समुद्रं ते समाश्रि वाख्यं निधिमम्भसाम् । 

कालेथाः संप्रवर्धन्ते यैलोक्धस्य विनाशने १) 
बारुयकम्म, कौ, ( वारुणं जखसम्बन्वि कम्म । ) 

जल्ा्यखननादि। तस्य शुभावुभकालादि 
यथा,-- 

यम उवाच 

“सुदिने शुभनच्तॐ चन्दरतारावलेयते। 
सडतुस्तु भवैदूयत्र काव तख्जिन् विधि; स्तः 

स्डत)तु एते कर्तः खंपूगस्तन्छनोरथः 
ककंटे पुच्तलाभस्तु सौख्यं तु मकरे भवेत् ॥ 
मौने वशोम्च्लभस्तु कुम्भे च सुबहदकम् । 

उपि च मिथुने उद्धवं $ निच्जेलं भवेत् ॥ 
पडिटप्िस्तु कन्यायां तुलायां स्यसकङ्गति; ¦ 

सिं मेधे धनं नाशं जलस्य कुरते इन । 

लथा चेतेषु लये वाद्यं कमन नो टि्रेत् ४* 
दति बद्भिपुरषये वारुणारामप्रतिानामा- 

ध्यायः ॥ 

उारुखिः, पु, ( वरुशस्यापलयं पुमान् । वरु + 
ष्म!) अगस्त्यस्निः। एति चिकार्शेषः ॥ 

{ यथा, महाभारते! ३।१०५।१। 

३५० 
वारुणो 

५ससुद्रं ख समासाद्य गारशिभंगवाकृचिः। 

उवाच सदह्ितान् देवागृषोदेय समागतान् ॥ 

। चहं लोकष्ितायै वे पित्रामि वरुणालयम् 1” 
वशिष्ठः । वथा, महाभार्ते। ९१६६1 9) 

«ख वारुणिस्तपस्तपे तस्िन् भरतसत्तम ! । 
वने पुरयलनां अः खाद्सलफलोदङे ५५ 

विनतापुचमेदः। यथा, समद्ाभारते ।२।९५।४०} 

^ताश्छ्चारिषनेमिख् तथेव गरुडारुणौ । 
ऋारुयिर्वारणिद्येव वैनतेयाः प्रकौकिताः .* 
ग्ग; । यथा, शतपथत्राक्चये । १९१।६।१॥ 

«गुदं प्रे वासणिः। वरुणं पितरं विद्ययाति- 
मेने। तद्ध वरुणो विद्ाख्कार् ५”) 

वारुणौ, स्तनौ, ( वर्णस्ययम् । “तस्येदम् ।५ 8। 

३।१२० । इण । ङोप् ।) सरा। (यथा, 
मनौ । ११। १६७० । 
नच्यच्चानादू्वारणीं पौत्वा संस्कारेरोव शुध्यति । 
मतिपून्वमनिरहंश्यं प्राणान्तिकमिति सिति: ॥” 
मदिराधिष्ठान्नौ देवौ । यथा, विष्णुषुराये । ६। 

६।६३। 
«किमेतदिति सिह्ठानां दिवि चिन्तयतां ततः 

वभूव वारुणौ देवी मदाघणिललोचनः ॥* 
वारुणौ मदिराधिष्टानो देवी ।* इति तङ़ौ- 

कायां ग्रोधरस्वामो॥ वरुण्प्नी। वारणौ- 

वल्लभश्न्दद्श्ंनात् ॥ यथा, मदाभारते। २। 
६.।६। 

“यस्यामास्ते स वरूणो वारूर्था च्व समन्वितः १ 

दियरन्राम्बरधरो दिययाभरणभृितः॥» 
नोविश्रेषः। व्च, गोः रामायै ।२।७०।१६। 

पूर्वेण वारुणो तोवा कुरुचेरे खरस्वतोम् । 
सरांसि च प्रफुल्लानि बदौश्च विमलोदकाः ॥*)} 
पञ्चिमदडिक । इत्यमरः ।९।३।५१॥ (यथा, 

गघधचरिते। 8।९०। 

«वद विधुन्तुदमालि मदीरिपै- 
स््यजलसि किं दिजराजधिया विधुम्) 
किञ्च दिवं पुनरेति षदौटशः 
पतित खव निषे हि वारुणम् ॥* 

विदयाविश्चैषः । यथा, रेत्तिसेयोपनिषदि । 
३ छतौयवक्षयाम् ६ षष्टातुवाके। “चऋनन्टेन 
जातानि जौवन्ति। आनन्दं प्रयद्यभिसंविश- 

भ्तौति। सैषा भागेबौ वारुणौ विद्या ॥* 
अश्वानां कायादिश्चेषः। यथा, च्श्वतरेद्के। 
३। १७३ । 
^गुहस्फटिकसङ्ाशरा सु्िग्धा चेव वारुणो ॥*) 
प्रातभिषानच्ततचम् । इति हेमचन्द्र; \ गरड 

दूता । इति मेदिनौ। गे, ६८॥ इन्द्रवारणौ । 
दूजा । इति राजनिधंद्ट; ॥ ग्रतमिषानचत्र- 
घक्तवैचकष्चयोदश्रौ। यथा, स्कन्दपुरायै। 
«दारुणेन समायुक्ता मधौ छया चयोदशौ । 
गङ्गायां यदि लभ्यत खधगरहशतैः खमा ॥» 
वारुणं श्रतभिषा। 

^श्रनिवारसमायुक्ता सा महावारुणी ख्छता। 

गङ्गाय। यट लभ्यत कोटिङ्धगरैः षमा ॥ 

वार्ण्ड* 

शुभयोगसमायुक्ता श्रनौ शतभिषा यदि। 
महामङहेति विख्याता चिकोटिकुलसद्वरेत् ॥ 

अत्र संज्ञाविधरेः सार्धकलत्वाय निमित्तत्वेन माष 
पत्तति्यल्लेखा नन्तरं मदहावासगमदहामदा- 

वारुग्यावृह्लखनौये। तेन चंच मासि कषः 

पके चयोद््वां तिथौ महावारुग्यां महहा- 
मद्ावारुरयां यथायथं प्रयोज्यम् । न चान्न) 
“सानं कु्न्तिया नाञन्द्र शतभिषां गते) 

सप्रनन्म भवेयुत्ता दुभेगा विधवा भुवम् ५५ 
इ्ति॥ 

^त्योद्श्यां तीयायां दशम्याश्च विषोवतः। 

मूद्रविटच्तचिया; सानं नाचरेयुः कथञ्चन ५ 

इति प्रचेतोजावालिवचनाभ्यां स्त्रीणां गृदारौ- 
नाच्च खाननिपेध इति वाच्यम्| 

भोगाय क्रियते यत्त सानं याडच्छिकं नरैः । 
सन्निषि्वं दश्रभ्वादौ निद्यनेमिन्तिकेनतु॥ 
इरति हेमाद्विटतवचनेन रागप्राप्तख्ञान ख्व 

निषेधात् भच्तचफ्पि तथा कल्यनात्। चच 

योदग्यां पूर्णायां पूर्न्वनाह्णेतरकाले नचच्ादि- 
खत्वं परदिनेपूर्न्वाक्घे तिथिनचच्रलामेएषि पृष्व 
दिनिरव स्तानम्। राज्नावपि वारुण्यादिषु 

गङ्गायां खानम् । । 
“दिवा रात्नौ च स्थायं गङ्गायाश प्रसङ्गतः । 
स्तात्वाश्वमेधजं पुण्यं ए हेपप्यद्वततवब्जल; ॥* 

इति ब्रह्माणडपुराये सामान्यतः प्रतिप्रसवात् । 

इति तिथ्याट्तित्वम् १ # ॥ वरुणप्ररितवरन्दा-. 

वनस्यकदब्बतरुकोटरनिःखतवलदेवपौतवारुणौ। 

यथा,-- 

पराशर उवाच। 
“वने विचरतस्तस्य सद गोपे दाल्मनः । 
मानुषच्छद्मरूपस्य शोषस्य धरणोषत; ॥ 

निष्यादितोरकास्य कार्ये रोत्वौंविचारिणः। 
उपभोगाधेमव्ं वरुणः प्राह षारुणोम् ॥ 
अभो सञ्दा यस्य मदिरे लं महौजसः ) 
अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ सदे शमे. 
इदयक्ता वारुणौ तेन सन्निधानमथाकरोत् । 
ठन्दावनवनोत्पन्नकदम्बतरुकोटरे ॥ 
विचरन् बलदेवोए्पि मदिरागन्सुत्तमम् । 

आघ्राय मदिरातषेमवापाथ पुरातनम् ॥ 
तत; कद्भ्वात् सदसा मदाधारं स लाङ्गलौ । 
पतन्ते बौच्य सचेय प्रययौ परमां सदम् १ 
पपौ च गोपगोपौभि; समधेतो सदान्वितः । 
उपमैयमाएनो ललितं गौतवाद्य विश्ारहैः ॥* 

इति विष्ण॒पुराथे ५ अंशो २५ अध्यायः ॥ 
वारुणौ वल्लमः, पु, ( वारुण्या वह्लभः। वारूणौ- 

व्लभा यस्येति वा ।) वरुणः । इति ्रन्दमाला॥ ` 

वारुणः, पु, फणिनां राजा। इति मेदिनौ । उ, ३३। 
तन्सते पवर्गौयादिः। किन्तु ठधातोः उख 

प्र्ययनिष्यन्नत्ात् अन्तःस्थादौ लिखितः + 
वारुणः, पु क्तौ, ( + उखः। ) नौसकपाचम् । 

नेचमलम् । कणंमलम् । शति मेदिनौ। ते, 

६२ ॥ 



वाती 
वारुणो, श्लौ, ( वारुणड + गौ रादिच्वात् डौष । ) 

द्वार पिरो । इति मेदिनौ। ते, ३३ ॥ 
वारेन्द्री, च्छ, देशविषरोषः। इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

यथा, 

<प्ाच्चां मागधश्ौणौ च वारेन्दरौ गौडराडकाः। 
वह्ंमानतमोलिप्नप्रागल्योतिषौदयाद्रयः ॥* 

इति ज्योतिस्त्त््वम् ॥ 

अधुना राजश्राहहौनामकदेरोकदेशः ॥ 
बच्छ, जौ, (उच एणां खष्.ह इति । उत्त +^तस्य 

सश्र; 1” 8।२। ३७ । इति ण् ।) वनम्। 

इति हेमचन्द्रः ॥ ( ठचस्येदमित्यण ।) टच 
खम्बन्विनि, चि । यथा, 

“वाच्य वित्तप्रदं लिङ्गं स्फाटिकं सन्धकामदम् ॥” 
इति तिश्यादितत्म् ॥ 

वाचौ. खलो, ( ठचचस्यापयं स्तौ । उत्त + अण् । 
ङोप् ।) स्तोविशेषः। (यचा, महाभारते) 
१1 १६७ । १५ । 

“तयेव सुनिना वार्त तपोभिर्भाविताल्मनः 
खङ्गताभरूदण भाद्टत्रकनाननः प्रचेतघः 

षयं दि मारिषापरनाखौ कष्डसुनेरौरसात् 
प्रन्लोचागभगता सतौ पश्चात् इक्चेभ्य उत्पन्ना) 
तत्कथा यथा, विष्णुपुराये ।६।६५।६- ५३। 

पराशर उवाच। 
«तपञ्चरतसु एथिर्वौ प्रचेतःसु महीरुहाः 
ऋअरच्यमाणामावन्नन्नभूवाय प्रजाच्तयः 

नाश्रकन्भारुतो वातुः इतं खमभवद् इमः 
शवषखदखाणि न शकुश्चण्तु प्रजाः 

तद् ददा जलनिच्करान्ताः सनं क्राः प्रचेतसः । 
सखेभ्यो बायुमसिश्च तेए्टजन् जातमन्यवः ॥ 
उन्मूलानथ तान् ठच्तान् कत्वा वायुरशोषयत् ॥ 

लानग्मिरददद् घोरस्त्रच्राभूद् दुमखच्यः॥ 
इमनच्तयभयो दषा किञिच्छरेषु शाखिषु 
उपगन्या्रवौदेतान राला सोमः प्रापतन् ॥ 

कोपं यच्छत राजानः; श्टणुध्वश्च वच्चो मम। 
खन्धानं व; करिष्यामि सह चितिरुदधेरद्म् । 

सवभूता च कन्येयं वार्यो वरवेणिनौ । 
भविष्यं जानता पून्ब मया गोभििवद्विता 

मारिषा नाम नाख्नेषाठत्षाणामिति निन्निता। 
भाथा वोऽस्तु महाभाग ध्रवं वंश्रविवद्धिनौ ॥ 
युश्राकं तेजसोण्डधन मम चारन तेजसः। 
अस्या स॒त्पद्यते विद्कान् दत्तो नाम प्रजापतिः ४ 
मम चांशेन संयुक्तो युश्रत्तेनोमयेन पै । 
अग्िनाणिखमो श्रूयः प्रजा; संबहवयिष्यति ॥ 
कष्ुर्नाम स॒निः पूयमासमद् वेदविदां वरः । 
सुरम्ये गोमतौतौरे स तेपे परमं तपः । 
तवृच्चोभाय सुरेन््रेय प्रस्बोचास्या वर्ा्चराः। 

प्रयुक्ता चोभवामासख तण्टषिं खा शुचि्षिता॥ 
चछ्चोभित; स तया साद्वं वर्षाणामधिकं शतम् । 
व्रतिषच्छष्टरद्रोण्वां विषयासक्तमानसः ॥ 
सातं प्रा महात्मानं गन्तुमिच्छाम्यह्ं दिवम् । 

प्रसादसुसुखो ब्रह्मन् अनुज्ञां दातुमद{ख ॥ 
तयेवसुक्त; ख सुनिद्लस्सएमासक्तमानसः। 

३५९१ 

वार्त 
दिनानि कतिचिद् भद्रे स्थौयतामिद्यभाषत ॥ 
रुवसुक्ता ततस्तेन साद्धे व्श्रतं पुनः । 
बुुञे विषयां्तन्वौ तेन साद्व महात्मना ॥ 
्यनुक्ञां दि भगवन् व्रजामि चिदिवालयम् । 
उक्तस्तयेति ख सुनि; स्थौयतामिव्यभाषत॥ 

पनगंते वषेश्रते साधिके खा शुभानना। 
यामौद्याद दिवं ब्रह्मन् प्रण्य्ितश्रोभनम् + 
उक्तस्तयेवं स सनिरुपगरद्यायते्तणाम् । 
प्राहास्यतां चयं स॒भ्नु चिर कालं गमि- 

ध्यसि॥ 

तच्छापभोता सुश्रोणौ सड तेनधिंणा पुनः । 
शतद्यं किख्िदूनं व्घाणामन्वतिष्टत ॥ 
गमनाय महाभागो देवराजनिवेशनम् । 

मोक्तः प्रोक्तस्तया तन्वा स्थौयतामिद्यभाषत ॥ 

तं खा श्रापभयाद् भीता दात्चिण्यन च 
दश्िणा। 

प्रोक्ता प्रणयभङ्गािवेदनौ न जद्धौ सनिम् ॥ 
वथा.च रमतस्तस्य मष्र्थेरूद दनि शम् । 
जवं नवमश्चूत् प्रम मन्मथाविष्टचेतसः ॥ 
खुकदातु त्वरायुक्तो निचक्रामोटवान्मृनिः। 

निव््रामन्त् कुचति गम्यते प्राद्सा खुभा॥ 

षद्यक्तः स तया प्राह परिटत्तमदः %मे। 
सव्योपाल्तिं करिव्यामि क्रियालोपोटन्यथा 

¢ भवेत ॥ 

तत; प्रस्य सदितातं साष्राह महासुनिम्। 

किमद्य सधम्भत्त परिटत्तमहसूव॥ 
बहनां विप्र वर्षाणां परियाममदस्तव । 
गतनेतन्न कुरुते विस्मयं कस्य कथ्यताम् ॥ 

` सुनिरूवाच 

प्रातख्छमागता भद्रं नदोतौरमिदं शुभम् । 
मया दृष्टासि तन्वङ्गि परविष्टा च ममाश्रमम् ॥ 

यश्च वकतेते सन्ध्या पररिणाममद्ग् तम् । 
उप्रहाखः किमर्थोग्ं सद्भावः कश्यतां मम॥ 

प्रन्लोचोवाच। 
प्रद्युषस्यागता जर्मन् स्यमेतन्न ते ष्टा । 
किन््द्य तस्य कालस्य गतान्यन्द््तानि ते॥ 

सोम उवाच। 

ततः ससाध्वसो विप्रस्तां पप्रच्छायतेन्तणाम् । 

कथ्यतां भौर कः कालस्वया भ्र रमतः सद § 

परन्लोचोवाच। 
सप्रोत्तराण्यतीतानि नववधंशतानि ते। 
.माखाख्च षट् तयैवान्यत् समतौतं दिनत्रयम् ॥ 

ऋषिरुवाच । 

सद्यं भौरु वदस्येतत् परिहासोभ्य वा शुभे। 
दिनमेकमदं मन्ये त्वया साद्वंमिद्धाखितम् ॥ 

प्रन्लोचोवाच। 
वदिव्याम्यवृतं तर्न् कथमत्र तवान्तिके । 
विरेषैणाद्य भवता एष्टा मार्गानुवत्िना ॥ 

सोम उवाच) 

निशभ्य तद् वचः सव्यं ख सुनिनरपनन्दनाः। 
धिष्मां धिङ्मामतोवैव्य' निनिन्दाल्मानमा- 

त्न ॥ 

वाच्चैः, पु, इंसः। 

॥ 

वात्तकः 

स॒निरूवाचच । 

तपांसि मम न्टानि चतं ब्ररविदां धनम् । 

तो विवेकः केनापि योधिकोद्ाय निम्मिता। 
ऊग्निषटकातिगं ब्रह्म ऋ्ेयमाल्मजयेन मे। 
मतिरेषा हता येन धिक् तं काममद्ाग्रहम् } 
व्रतानि बैदविद्याप्षिकारणान्यखिलानि च। 
नरकप्राममार्गेय सङ्धेनापद्तानिम। 
षिनिन्य व्य ख धम्मन स्वयमाह्मानमाल्मना ¦ 
तामश्चरसमासौनामिदं उचनमन्रवौत् ॥ 

गच्छ पापे यघाकामं यत् काये ततृशतं व्वया। 
देवराजस्य मत््तोभं न्त्या मावचेष्टिते; \ 
न त्वां करोग्यद्कं भस क्रोधतौन्रय वद्धिना। 
खता साप्रपदं सेत्रसुषितोभहं त्ववा खद ॥ 

अथवा तद को दोषः किंवा ङुप्याम्यष्ं तव । 

भसेव दोषो नितरां चेनादमजितेन्दरियः ॥ 
यथा शक्रप्रियायिन्वा छतो मे तपसो ययः । 
त्ववा धिक् तां मदामोहमञ्चषां स॒ज्ुगुश्िताम्॥ 

सोम उवाव्व। 

यावदित्य' स विप्रभिस्तां रवीति सुमध्यमाम् । 
तावद् गलतृखेदजला खा बभूवातिवेपथुः ॥ 
प्रवेपमायां सततं खिद्रगात्रलतां खतौम् । 

गच्छ गच्छेति सक्रोधं उवाच सुनिखत्तमः ५ 

सातु निभेद्छिता तेन विनजिक््रम्य तराश्चमात् | 

अकाश्चगामिनौ खद ममाल्ने तरुपलवे; ॥ 

ठचचाद् ठक्तं वयौ बाला तद्या रुणपल्लते; । 
निन्भाव्नंमामा गाच्राणि गलतख्वेदजलानि पे 
ऋषिणा यस्तदा गभभँस्स्या देहे समा{इतः , 
निर्व्नगाम ख रोमाच खेदरूपौ तदङ्कतः ॥ 
तं टच्ता जणङ्गेभे रकं चक्रे तु मारतः। 
मया चाप्यायितो गोभि; स तदा बटे रनः 
ठच्चापगभेसं भूता मारिषाख्या वरानना । 
ताँ प्रदास्यन्ति वो ठच्ता;ः कोप रष प्रश्रान्ब- 

ताम् ॥ 
कर्णोरपद्यमेवं खा टन्तेभ्यञ्च खसुङ्ता । 
ममापद्यं तथा बायो; प्रम्लोचा तनयाचसा॥ 

खत्तापि भगवान् कण्ठः च्ौखे तप्रसि सत्तमः 

पुरुषोत्तमाख्यं मेतरेव विष्णोरायतनं ययौ ॥ 
तन्न कामरमतिभ्रूत्वा चकाराराघनं इरेः 

ब्रह्यपारमयं कुवन् जपमेकायमानखः। 

ऊडंबाहमदायोगौ स्थित्वासौ भूपनन्दनाः \*) 
वारि चरती डप्र्ययेन 

निष्यन्नः। इति सुगधवोधयाकरयम् ॥ 
वाणिकः, लि, ( वणंलेखनं शिल्यसस्य । वणे + 

ठन. । ) लेखकः । इति शब्दमाला ॥ 

वात्ति, कौ, असारम् । आरोग्यम् । इत्यमरः । 
३।३।७५॥ 

वात्तेः, चि, ( उत्तिरस््यस्येति । “प्रत्ता दचैा- 
टत्तिभ्यो ण; ।* ५।२।१०६। इतिणः।) 

निरामयः! दव्यमरः।२। ६।५७॥ उत्ति 

शलौ । द्जवपालः॥ 
बात्तेकः, पु, प्तिविगरेषः। वटेर् इति भाषा। 
बथा, 
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प्वान्नाको वार्तकश्थिच्रस्ततोदन्धा वत्तेका स्ता । 

वान्त, ख्छी, ( उत्तिरस्यां अस्लोति । “प्रत्ता्हा- 

41 नाकः पर, (वत्तिपनेनेलि। ठत् + “ठतेड डि । 

वार्ताकौ, [न्] दु, वार्कः । दद्यमरटौकायां 

बार्ताकौ, सी, उशतो) 

वार्ताफुः, ख्छौ, { वर्तते इति। 

वात्तीकुः 

व्तकोरष्िकरः प्रौतो ज्वरदोषच्रयापदः। 

सुरुष्यः क्रदो बल्यो वत्तेकाख्पगुा ततः ५” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

चडत्तिभ्यो ण; ।*५।२।१०६५॥। इति णः। 

सतष्टाप् । ) दुर्गा । यया,-- 

न्पश्ादिपालनादरेवौ सथिकम्भान्तकारणात् । 

वर्तगाह्धारयादापि वार्ताखा रुव गौयते 1” 

इति देवौपएुराये ४५ अध्यायः॥ 

ठन्ति; । जनश्चुति;। दव्मरः1९।६।६॥ 

उदन्तः । ( यथा, मोहसहरे । <= । 

^यावद्धिनोपाव्नेनश्रक्त 

तावत्निजपरिबारो रक्तः। 

सद्गुच्च जरया जजेरदेदध 

वार्ध कोभ्पिन एच्छति गदे +”) 

वातिङ्गशः। जप्यादि । दति मेदिनो । ते, ५६॥ 

{ यथा, मनौ । ६ । ३२६ । 
गेष्यसतु छतसं स्कारः छल्वा दारपरियद्म् । 

वान्तायां निन्ययुक्तः स्यात् पम्ूनाश्ेव रच्च ॥ 

ब्ार्तयं चतुविधा । यथा, भागवति ।०।२४।२१। 

कछपिबायिन्यमोरकल्ाङुसोदं तुखसुच्यते। 

वात्ता चतुविधा सच वयं गोटत्तयोनिश्रम् +“) 

उखा ३। ७४. । इति काङ्कः। “बाद 

सङ्गान् उकार स्यास्य बा ् ाकवा्ताक्धौ । 

दत्यव्नलद तोका सिद्वम् । ) वार्ताः) दति 

िक्डरोषः॥ वात्तेकपत्चौ । इति भाव- 

प्रक्ाद्रः ॥ 

भरतः ॥ 
इति भावप्रकाशः + 

वार्ताकु; । इव्य्भर; । २।४।११४॥ 
इत् + ^ ठते- 

चद्व,” उथा० १) ७६.। इति काङः । ) 
स्वनामस्थातफलटच्चः। वैगुन इति भाषा॥ 

तन्बथ्यायः। दङ्कुलौ २ सिंद्ौ ३भर्टाकौ 8 
दुष््रधवियी ५, वात्ताकौद वार्ता 9 बाति- 
क्यः; ८ वात्ताकः ६ धाकयिच्छ; १० राज- | 

कशराणड; १९। इति जटाधरः ॥ वात्तिकः १२ 

वातिगम; १३ ठन्ताकः १४ वङ्गणः; १५ 

व्यङ्गणः;१६। दति श्न्दरब्रावलौ\ कण्ट 

उन्ताकौ १७ कण्टालुः १८ कण्ट पिका १६ 

निद्रालुः २८० मौघकफला २९ ठन्ताकौ र्य 

मदह्ोटिका २३ चिच्रफला २४ कण्टकिनौ २५ 

मद्तौ २६ कटफला २७ मिश्रवयफला २० 

नोलफला २८६ रक्तफला ३० शाकश्म्ा ३१ 

उत्तफला! ३२ टृपभ्रियफला ३३। अश्या गुखा; 

कटत्वम् । रुच्यत्वम् । मधुरत्वम् । पित्तना- 

श्रितम् । वलपुटटिकारित्वम् । इदयत्वम् । गुर 

ल्वम् वातुं निन्दितत्वख्। दति राजनिषेण्टः 

वाताकुः, पु. ( ठत + काकु; । ) वार्ताकौ। इति 

वातायनः, पु,(वात्तनामयनमनेनेति ।) प्रटत्ति्नः 

वासावद्ः, पु, धान्यतख्डलादे वाक्तां बदति यः 

वार्भिकः, पु, (त्ति वेदेति । इत्ति + उक्थादित्वात् 

वातिकं, कौ, 

वाक्तिका, स्थौ, ( वार्चिक~+ टाप् ।) पचिविशरेषः। 

वटर इति भाषा । तत्यथायः । विष्णुलिङ्गो २। 

त्त च| 
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वारत्तन्नः 
“अमिप्रदा मारुतनाशिनौ च 

शुक्रप्रदा ्रोणितवद्िंनौ च। 

ल्लासकासारुचिनाशिनौ च 

वात्ताकुरेषा गुणसप्रयुक्ता ॥ 
सा वाला कफवातप्तौ एका सत्तारपित्तला। 

सदाफला चिदोषप्नी रक्तपित्तप्रसादनौ ॥ 

ङ्गारपका वार्ताः किख्डित्पित्तकरौ मता। 

कपमेदो?निलहरा सरा लघुतरा परा॥ 

इति राजवल्लभः 

अन्धच्च । 

५इन्ताकं खाद तौच्छोषां कटु पाकम पित्तलम् । 

ज्वरवातवलासप्र' दौपनं युक्रलं लघु ॥ 

सद्वालं कफपित्तत्र' ठद्वं पित्तकरं गुरु । 

इन्ताकं पित्तलं कि्िदङ्गारोपरिपाच्वितम् ॥ 

कपमेदोनिलामघ्रमन्धन्तं लघु दौपनम् । 

तदैव द गुरु ख्िग्धं सतेलं लवणान्वितम् ॥ 

परं श्ेतटन्ताकं कुक्रटाणसमं भवेत् । 

तद;स॒ विश्रेषैख हितं होनख् पून्वलः ॥ 
इति भावप्रकाशः 

चिकाणडपरोषः ॥ 

तस्प्थायः। हेरिक; २ गपएपूरुषः ३ प्रणिधिः ४ 

यथाद्धेवशे; ५ अवसपेः ६ मन््रवित् 9 चरः 

खश; ६ च्वारः१०। इति देमच्न््;ः।३। 

३६८ ॥ 

पारो इति भाषा । तत्पायः । परेवधिक; २। 

दूद्यमरभरतौ ॥ वार्तोदद्ठः३)। इति न्द 
रन्नावलौ ॥ संवादवादके, चि॥ 

ठक् ।) प्रडृत्तिन्ञः। चर;ः। इति चिकाणड- 

शेषः + ( यथा, कथाखरिल्छागरे । ३९ । 9६ । 

^ इुमंतो वा्िकजनो लोभात् किं नामना 
वरेत् ॥ 

( बात्ता छष्यादिस्तच खाधुः । ठक् ।) वश्व 

( बा्तं आरोग्ये चाधुरिति। ठक् 1 ) वततिक- 

पक्तौ । इति राजनिचंर्टः॥ वा्ताकौ। इति 

श्ब्दरतावलो \ ( उत्तौ साधुरिति ठत्ति+ 
“कथादिभ्यङक्।” ४ । ४।१०२। इति ठक्। 

खजटत्तिनिपएुे, चि ॥ ) 
{ उत्तियैन्थख्जविटति;। तच 

खाधुः । इत्ति + ̂ कथादिभ्यक् ।” ४।४।१०२ । 

इति ठक।) उक्तागुक्तदुरक्ताये्क्तौक।रक- 

न्धः । यथा, 
“उक्तारुक्तदुरुक्ताथंचिन्ताकारितु वात्तिकम्॥” 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

इति इारावलौ ॥ 
प्तः, पु, ( इचघ्र इन्दरस्यापद्धं पुमान् । ठचश्चन् 

वालः, प, ( वादेरयति्चेति । 

चाद्धिः, पृ, ( वारि जलानि । घा + 

+ खय् । ) च्छलः! इति तिकाणश्चेषः + 

वाहंषिः 
जयन्तः । ठचघ्रसम्बन्धिनि, चि ॥ (यया, भाग- 

वति । ई ।९२ 1 ३8 । 
«तदा च खे दुन्दुभयो विनेद्- 

गेन्धवे सिङ्धाः खम पि सङ्गः । 
वान्ेघ्रलिङ्गस्तमभिष्टवाना 

मन्त्रर्मदा कुसुमेरभ्यवषेन् ॥”)} 

वार्दर, कौ, रुष्यलावोलम् । दक्िणावततैशहः । 

काकच्िष्ा। भारतौ । इति मेदिनो । २े.२११॥ 

छमिजम्। जलम् अआस््रवौजम् । इति विश्वः ॥ 

वादशं, क्ली, ( वारभिः खलिकेदेलतीति। दल +- 
अच्। सदा मेषाच्छब्रदष्टिपातात्तथालम् |) 

दुदिनम्। इति मेदिनौ। चे,९६६ ॥ तन्मते 
पवर्गोंयादिः ॥ ( बादल इति भाषा ॥) 

इल + ̂ पुखि 

संक्नायां घः प्रायेण ।६।३।२११८। इति 

ख; । ) मेलानन्दा। सातु मख्याधारः। इति, 

मेदिनौ । ले, ११६. ॥ 

वाकं, लौ, ( ठडाणं स्ह; । ^गोचोचोषरोर- 

संति।४।२९। ३६) इन्र ^ठद्ाचेति।” 

काशिकोक्तोः बुज् ।) टदखंचातः। ( बडस्य 

भावः कम्म वेति। मनोन्नादित्वात् बुन् । ) 

उडस्य भावः; । इष्ठस्य कम्भ । इति मेदिनौ । 

के, ५६॥ ( यथा, माकेखडेयपुरा ओ । १०६ । 
५४। 
“बासते बालक्रिया पूवे तदत कौमारके च्च या। 

यौदने चापि या योग्या वाह्वके वनसंखया ॥” 
चि, उद्धः । यथा, नैषधे । ९। ७७ । 

भ्फलानि पुष्याणि चच पल्लवे करे 

वथोफतिपातोट्गतवातवे पिते । 

स्थितैः समादाय मधिवादकाद् 
वने तदातिश्यमश्रिच्ि शाखिभिः॥” 

नमदर्षौणां सनिश्रधानां मध्ये यो वाह्वंको ठ- | 

स्तसात्। धिषु स्याह्वाहंको टे लौवं तद्भाव 
संचयोरिति वलः; ।” इति तट्ौका ॥ ) 

वादकं, कौ, ( वादवंकमेव । वाद्धंक + चतुवेथादि- 

त्वात् श्वाय ष्ण ।) उद्धावस्था । तत्यथायः । 
वाद्ेकम् २ उष्ठत्यम् श स्थाविरम् 8। इति 
जटाधरः ॥ (यथा, महाभारते । ६।५२।८॥ 

< चाल्मानं मन्यमानापि छतलब्यं श्रमान्वित । 
कै श ४ 

वाक्येन च राजेनद्र! तपा पव कषिता ॥" 

किः। ) खसुद्रः । इति चिकाखश्रोषः ॥ ( यथ, 

दैवौभागवते । ८। २८०।.३१ । 
नसोढनन्तो भगवान् देवोगनन्तसत््वो महाग्रयः 

अनन्तगुणवाद्ि च च्यादिदेवो महादुतिः १) 
वा्विंभवे, जौ, ( वाद ससे भवतौति। भू 

अच्च । ) द्रोणौलवणम् । इति राजनिषेगट; ॥ ̀ 

बाहंषिः, प, ( बाहंचिकः 

कलोपः ।) ठद्कयाजौवः। इव्यमरः।२।६।५ 

( वथा, मनौ । ३।१५६। 
पश्यो यामस्य रान्नचच कुनखी प्यावदन्तकः 

प्रतिरोड रो शधेव लयक्तासिर्वाहुःधिस्तथा ॥ 



बाण 

वाह्खं चिकः,पु, (उद्गारे रयं उदि; तां प्रयच्छतीति) 

५प्रयच्छति ग्धम् । 8 । 8 ।३०। इति उक् । 

^ द्वद धुत्विभावो वक्तयः ।* दति वात्तिकोक्त 

ठधुषिभावः।) ठद्िजौवौ । लभ्यछक् । बाड 

खोर इति स॒दखोर इति च भाषा। तत्प 

शाय; । कुसौदकः; २ इष्ठयाजोवः ₹ वाहं षिः 8। 

इव्यमरेः॥ कुलीदः५ कसोदिकः६। इति 

श्रान्दरत्रावलौ ॥ तस्य लच्चणं यथा, 

«खमे धान्धमादाय माघे यः प्रयच्छति । 

स वरे षाह्चिको नाम इयकयवबद्दिष्कतः॥ 

इति ख्छति;॥ 

सस्य ठदिग्रहणनियमो यथा, मनुः । 

«प्री तिभागं खक्ञोयात् मासादाहुं षिकः 

शतात् । 

हिकं श्रतं वा ज्ञोयात् सतां धम्भमगुखरन् ॥ 

दिकं शत्च ण्ञानो न भवद्यथेकिख्लिषौ । 

श्रतका्षापशेऽ्नौ तिभागं विंशतिका: पणाः॥” 

हिकं पुराणड्वयम् । रवै विधं निवममतिक्रन्ब 

अनापदि खयमन्धह्वारा वा खाच्छन्दन यो 

` वद्रति तस्यैव प्रायश्थित्तम् \ अपदितु 

ख्यं करओे नियमातिक्रमे च नदोषः। इति 

पायश्ित्तपिवेकः । इव्याद्भिकतत्वम् ॥ 

वाद्यं जौ, ( वाहधेर्भावः । वाहंषि + ष्य. । 

घान्यवद्वनम् । इति चिकाखश्रेषः ॥ ( यथा; 

सनौ । ११। ६२। 
कन्धाया टूषयष्तेव वाहुंष् व्रतलोपनम् । 

तड्ागारामदाराणामपव्यस्य च विक्रयः ४, 

वाह्यं कौ, ( वादः ससद्रस्येदमिति । वादि + 

„ एन. 1) द्वोगौलदणम् । इति रालनिषेगटः ॥ 

वादं , लौ. ख्ौ (वद्ध इदमिति । वह + “चम्भणो 

ज् ।*५। १ । ९५। इति अन् ।) चम्भरस्नुः। 

इद्यम्ररटौकायां रावसुङ्खटः ४ 

वादंयसः, प, ( वाव नाखिकास्येति । 
बासिकाखा; सज्ाचां नस चाखलात्। 

४ ।११८। इति अच् नसादेशख। “पून 
पदात् संज्ञायामगः।* ५।४।३। इति 

शत्वम् । ) पशुविशेषः! यथा,-- 

«विष्वं विन्दियच्ौयं छतं उद्व मजापतिम् । 
वाह्वोंणखः प्रोच्यतेणसौ दये कथे च खं तृतः ॥” 
म्चिविश्रेष;। वया, 

{"“नौलयौवो रक्त्ौषेः लष्यपादः सितच्छदः 

वा्ौण्वः स्यात् पचौभ्रो मम विष्छोरति- 
प्रियः 

तेषा वलिदानफलम् । यथा,-- 
« रोहितस्य तु मब्यस्य मां केरा खसस्य च । 
कत्निमाश्नोति वर्षाणं शतानि जौखि मल््रिवा ॥ 

मह्िषायाद्च खड्गानां रधर; श्रतवाधि- 
कम् । 

इतिमाप्नोति परमां पदु लरुधिरो रतथा 
इति कालिकापुरायै ९६ अध्यायः 191 

सम््ासेन पिटढपिर्व॑या,- 

“वापर यसामिषे लौं कालप्राकं तथा मु । 
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वाषक 

सौष्दिचामिषमन्य्च यदत्तं तत् कुलोद्धवेः ॥ 
च्पनन्तां तां प्रयच्छन्ति ढकं गौ रौ सुतस्तथा । 

पिटं नात्र सन्देहो गयाश्राद्धं च पुत्तक ॥ 

ति मार्दखूयपुराणे आह कल्याध्यायः 

“चिविघं त्वि च्ियच्चौणं ऋतं ठद्मलापतिम् । 

वाद्गंणसन्तु तं प्रादर्यान्निकाः श्राइकम्भणि ॥ 

रक्तपादो रक्तशिरा रक्तचष्ुविंङ्गमः। 

छष्यवर्न चच तथा पक्तौ वारधौण्लो मतः ॥* 

सौद्धं रक्तच्छागः । 
^ कगैष्डिच्रं खड् गमिव्ाहरपद्यं दुदितुस्िलाः । 

कपिलाया तच्चैव दौष्टिचमिति चोच्यते ॥” 

मैरौसुतः दशवर्घोएाजः । इति तद्ौका 

बाहौ ख)नसः, पु, वारीव नाखिका-यस्य । नासाया 

नवादेशः। ) गखक;। गखडार इति भाषा । 

यथा, 
^ वाहौ नसस्सेकच्वरो. गणोत्या इच गरक; ॥ 

इति जिकाणशगेषः 

बामैटः, धु, (वारि जशेभट इव । ) कम्नौरः 
इति चिकाणखशग्रोषः ५ 

वाम्भणं कौ, (वमा सम्दहः । वन्भन् +^ भिता 

दिभ्योभण् ।*७।२।३८ इति ण् ।)वम्भखच इ 

इव्यमरटौकायां सारसन्दरौ॥ 

वा्ियं, जौ, (वन्निणां सन्द; । वन्मिन् + अण् ।) 

न्िसण्डहः । इद्यमरटौकायां खामी ॥ 

वाम्म॑क्, [ च ] प, (बाः वारि सष्वतौति । सच् + 

क्िप। ) मेषः; । इति शब्दरननावलौ ॥ ( यथा, 

भागवते 1 १०।२४।६। 

«तं तात. वयमन्धे च वान्नं चां पतिमौश्रम् । 

दरजस्तद्रतखा सिद्धेयेजन्ते कतुभिने राः ॥*) 

बायड्धवे, कौ, ( वारिणि उद्धव उत्पत्तियेस्ख । ) 

प्रद्यम् । इति धनञ्जयः ॥ जरुजे, चि ॥ 

वाथ, चि, (वारि + व्यन् !) वारिखब्वन्धि । वाहि- 
श््दात् षा्प्र्येन निष्यन्नम् ॥ ( ठर सम्भक्तौ 
+ ^ ऋलो ण्यत् ।» ३।१।९२४ । इति रणत् । 
वरथौये, चि । यथा, ऋग्वेदे । ३। २१९ । ९। 

खघम्मन् देववौतये शेषं नो चेष वाम् ॥* 

निवारणयः । यथा, महाभारते ।५।१८६।६। 

नख््ौभारे परिनिन्निखा पु्लाथय ठेतनिच्चया । 

भर प्रतिचिकीर्षामि नादि बाति वे पुनः॥") 

वाराः, पु, ( वारां राशियेच ।) ससुद्रः। इति 

पुराणम् 1 (वारासनणश्रन्दात् प्रागयं स्यात् ॥) 

घाटः, प, ( बाभिवैव्यते वेद्यते इति! षट + 

धम्य कः; । ) विन्नम् । इति चिकाश्रेषः ॥ 

बाक्रणा, च्छ, नौोलोमचिका। इति शन्दरना- 

वलौ ॥ 
ज्ञौ, (वर्षस्येदम्। वधे + अण । खडा कन् ।) 

यथा,-- 
^दश्रधा विभजन् चैचमकरोत् एथिवोमिमाम् । 

परचुङ्येडदायादो मध्वदेशरमवाप्रवान् । 
कोषे वाकं सेत्रं रण्टण्टिवेभूव इ ॥” 

दरति बद्धिएुराथे सागरोपाखानाध्यायः॥ 

बालकः 

वाषैभाणवौ, श्लौ, ( ठषभागोरपद्यं खौ । ठष- 
भाश अण् ।) ठषभाणकन्या। ग्रीराधा। 

यथा,- 
“यथा परात्परः शष्यस्तयेयं वाषेभाखवो ॥” 

ति पाद्मोत्तरखण्ड € अध्यायः ॥ 

वार्षिकं, कौ, (वर्षास॒ जातमिति । ववे + ̂ वर्षाभ्य- 

क् 1» ४।३।९८। इति ठक् ।) चाय- 

माणा, इति मेदिनो । के, १५६॥ 
वापिकः, चि, (वे भवः । वषे + “कालात् ठन् ।* 

४।३।९१॥। इति ठम्) वषेभवः। वाल्म- 

रिकः। इति मेदिनौ। के, १५६ ॥ ( यथा, 

भागवति । १९१९।११।३७ । 

कयाज्रावलिविधानख्च खब्यवापिकपन्वसु ॥”) 

यथाच । 
शरत्काकते महापूजा क्रियते या च वाधिकौ। 

तस्यां ममे तन्मादहाल्य' पठितययं समाहितः; ॥ 
इति माक्णडयपुराणम् । 

वर्षाकालोद्धवख्च ॥ ( यया, अध्याल्मरामायये । 

. ४।४।१॥ 
म्तच्च वाभिंकदिनानि राघवो 
शौलया मनिगुद्ास सद्बरन् । 

परकष्डलफलभोगतोषितो 

सच्छमेन सद्ितोएषसत् सुखम् ॥*) 

वाधिक्षौ, स्तौ, ( वर्षासु भवा। वषे +^वर्षाभ्य- 

क ।*8।३।१८। इति ठक् । डौष्।) चाय 

माणा। इति राजनिषर्टः 

वाधिला, स्तौ, ( बार्जाता शिला । ^श्राकपायि- 

वादिनासुपलखं स्यानं उत्तरपदलोपश्च ।*२।९। 

६० । इद्यस्य वार्तिकोक्या श्राकपाथिवादिवत् 

खमाषः। एषोदरादिलात् शस्य षः ।) करका 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

वार्कः, चि, वषेणश्यौलः। टषधघातों कप्र्ययेन 

निष्यन्नो वर्भक;। ततः; खाथं व्यप्रत्ययः॥ 

वा(वा)हेतं, को, ( टदद्याः फलमिति ।“इत्तादि- 

भ्योएथ ।*8 । ३। १६४६ । इति अण् । विधान- 

धामश्य त्तस्य फले म लुक् ।)टृडतौफलम् । इव्य- 

मर; ॥ 
वा(बा) ददथयः, पै, (ठ द्थस्यापव्ं पमान् । टदद्रय 

+ ण् । ) जरासन्धः । इति श्रन्दरत्राव्लौ ॥ 

( वथा, देवौभागवते । 8 । १६. । १६ । 

^कुंखः कुजोय यवनेन्द्रसुतश्च केथो- 

बाद्धेद्रथो वकवकौखरश्राच्वसुस्याः ५” 

इड द्यस्य दमिति अश् ॥ ) उदद्रथरालसम्ब- 

ज्िनि, चि॥ 

वा(बा)चेद्रधिः, पै, (ठदत्रयस्यापयं पुमान् । ठ 

इथ + दइ. ।) जरासन्ध; । इति चिकाणडश्यषः ५ 

वा(बाोक्षकः, प, जौ, पारिष्टाथः। अङ्कुरौयके 

नि। इति मेदिनौ। के, १५३ ॥ अस्यायान्त- 

रानि पवर्गोयवकारादौ द्यानि ॥ (गन्धयुक्त- 

अविग्न षे,पु । यया, इतस तायाम् । 9 ७।५। 

^ल्क्ुरेन लिका स्क्तारसतगरवालकस्तुदधः । 

केश्ररपचविमिध्रैनंरपतियोग्धं शिरःच्लानम् 1) 



बहत 

बालवः, धु, ववादोकादशकरणान्तमेतदितौय- 
करणः । तत्र जातफलम् । 

“कास्य कन्न स्वजनस्य भका 

सेनाप्रणेता कुल श्ौलयुक्तः । 

उदारबद्धिन्बलवान् मनुष्य 

खद्वालवास्ये जननं हि यस्य \* 
इति कोषटौप्रदौपः॥ 

वाल्क, चि, ( वल्कस्य वल्कलस्यय विकारः । वल्क 
+ “तस्य विकारः 1» 8६।३।१९३४ । इति अण् ।) 

वल्क सम्बन्धिवस्तम् । चौमादि। इद्यमरः॥ 
( यथा, माकंष्डेयपुराे । ९५।२८॥ 
“तयचैवाजाविकं ता वस्तं चतौमच्च जायते । 
कार्पासिके हते क्रौष्ो वाल्क बकस्तथा॥') 

वाल्कलं, चि, वल्कलनिभ्भितम्। वल्कलस्येदं 

स्त्र्यं वाप्रद्ययेन निव्यन्रम् ॥ 
वाल्कल, स्तनौ, मदिरा । इति चिकारश्रोषः॥ 

वाल्मिकिः, प, (बल्मिके भवः । वल्मिक + इम. ।) 
वादौ कसुनिः। इति दिरूपकोषः॥ 

वाल्गोकः, ध, ( वस््मीके भवः; । वद््ौक +अण् |) 

रामाययकैा सुनिः। तत्यथाबः। प्राचेतसः 

२ वात्द्मौकिः द कविव्येष्ः ४ कुशौवशः ५ 
वल्मीकः ६ । इति चिकार्डश्रेषः॥ कविः 9 

अटकषिः < । इति जटाधरः । 

वाल्मौकिः, पू, ( वस्मौके भवः । वल्मीक + इम. ।) 
ष्टगु वं थौवसनिविश्चेषः। इति चिकार्शेषः॥ |. 

पया- 

+रावणान्तकरो राजा रघुं वैश वह्नः । 
बाल्य कियेस्य चरितं चक्रो भाग वसत्तमः ॥* 

इति मात्छे १२ अध्यायः ॥ 
( यथा वा कायादशेभूमिकायाम् । 
“खाते जगति वाख्डौकौ कविरिद्यभिधाभवत् । 
कवौ इति ततो यासे कवयस्वयि दण्डिनि ॥*} 

वावदूकः, चि, ( पुनः पुनरतिशयेन वा वदतौति । 
वद + यड् लुक् + “उल्कादयश्च ।” उशा० 8 । 

४१) इति ऊकः। “सम्खे तु 'यलजप- 
दृशामिति) &३। २) ९६६। इति वहलवच- 

नाईन्वतोएपि भवदयृकप्र्ययः इति कतवा वाव- 

दक इति साधितम् ।” यणादिदत्तौ उव्नुल- 
दन्तः । ) अतिशयवचनग्रौलः) तत्पर्यायः । 

बाचोयुक्तिपटु; २ वाग्मौ इ वक्ता 8। इव्यमरः॥ 
वश्वक्तः ५ सुवचा; ६ प्रवाक 9। इति लटा- 

धरः; ॥ { वथा, महाभारते । १२।१६।२४। 

“अन्टतस्यावमन्तारो वक्तारो जनसंसदि। 

न्तरन्ति वसुधां छतृच्ञां वावदूका बह्श्चुताः॥*) 

वावयः, पु, तुलसौविशेवः। इति शब्दचन्द्रिका । 

क्णावावृड् इति भाषा॥ 

वावुटः, प, वद्िचम् ¦ इति शन्दरत्रावलौ ॥ 

वाटत, य ड उ संभक्तौ । वरथे। इति कविकश्प- 
इमः ॥ (दिवा०-काल्मर-खक०-सेट् । क्रवैट् |) 
य ङ, वाद्यते) उ, वावर्भित्वा वाडा 
संभक्तिःसेवनम्। इति दुर्गादास;॥ (“ततो 
वाहृव्यमानासाविति भट्टि, ॥) 

३४५४ 

वां 
वाडत्तः, चि, छतवरणः । इत्यमरः । ३।१।६.२ ॥ 

वाश, य ङ ऋश्ब्दे । इति कविकल्पदुम ॥ 

( दिवा०-व्ात्म०-अक०-अह्ाने सक०-सेट् ।) 

ब्द इह तिरञ्चामेव । तिरञ्चां वाशितं रत- 

मिद्यमरात्। य ड, वाश्यते पत्चौ। ऋ, अव- 

वाश्त् । उडाश्यमानः; पितरं ख राममिति 

भङ्गौ। अनेकायेत्वादाह्ानाथे;। वासितं 
सरभोकृते । ज्ञानमात्रे खगारावै वासितं वस्त्- 
वेश्िति। इति विष्प्रकाश्रादन्ान्तोभ्यमपौति। 
ति दुर्गादासः ॥ € । 

वाशा, खी, (वाश्यते इति । वा शब्दे + “गुरोश्च 
लः।* ६।३।१०३। इति चखः। च्ियां 

टाप् । ) वासकः । इति शन्दरलावलो ॥ 
बाः, पु, (वाश्यते इति । वशर + णिच् + ^वचि- 

वपियजिराजिब्रजिखदिहनिवाशिवादौति ।* 

उखा० 81 १२४ । दति दण 1) अखिः। इट 

शादिकोषः ॥ 
बाधिका, स्तौ, (वाशा + खाय कन् । टाप् । अत 

षत्वम् । ) वासकः । इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

वाधितं, कौ, ( बाष्ट शब्द +भावे क्तः!) पशु- 

पच्यादौनां शब्दः । इव्वमरः ॥ ( यथा, महा- 

भारते।६।३१।५३। 

“ऋत्तेप्रलापान् मा तात} सलिलस्यः प्रभा- 
षिचयाः;। 

जैवन् मनलिमे राजन् ! वाशितं शङ्ने- 
रिव ॥*) 

वाशतः, चि, (धातूनामनेकायेत्वात् वाश स॒रभौ- 
करये + क्तः । ) सरभौकछतः । इद्मरटौकायां 
ख्वामौ॥ 

वाशिता, चलौ, (वाश्+क्त) टाप्।) स्तौमाचम्। 
करिण । इत्यमरः ॥ 

वाश्च, चि, विसम्बन्धौ । वरशिरस्येदं द्ये 
चाप्र्ययेन निष्यन्नः॥ (यथा, महाभारते। 

३।११५।२८॥। 

«लोमश्स्तस्य तान् सन्धानाचश्यौ तत्र ताप- 
खान् । 

्गूनक्गिरसचचेव वाशिानथ काश्यपान् ॥” 
कौ, उपपराणविशनेषः। यथा, दे वौभागवते । 

 १।३।१६। 
“माद्र भागवतं वाशि सविस्तरम् । 

रुतान्धुपपुरायानि कथितानि महाल्मभि; ॥* 
तौधभेदः । यथा, महाभारते । ९। ८४ । ४५। 
“ऋषिकुल्यां समासाद्य वाश्िषष्येव भारत ॥ । 
वाशिषधं समतिक्रम्य सर्व वर्णा हिजातयः ॥”} 

वाशिष्टौ, स्रौ, (वशिरस्येयमिति ! वशि + अया । 
ङौप् 1) गोमतीनदौ । इति हेमचन्द्र; ॥ 

बाशुरा, स्तौ, (वाश्यते अस्यामिति। बाश् र्दे 

+ “मन्दि वाशिमयिचतिचंकयङ्किभ्य उरच् 1» 

उणा० १। ३६। इति उरच् । टाप्) 

रात्रिः इद्यणादिकोषः ॥ 

वाश्रं, ज्ञौ, ( वाश्यतेएस्िन्निति। वाष्ट + ̂ “स्कायि- 

तञश्विवचिशशकौति।” उणा० २।९९। शति 

वासः 

रक् |) मन्दिरम् । चतुष्यथः। इति मेदिनौ। 

रे, ८३१४ 
वाश्रः, प, ( वाश्यतेएसिच्निति। वाष्ट + “स्कायि- 

त्चौति।” उणा० २।९३। इतिरक्।) 
दिवखः । इति मेदिनी । रे, =३॥ 

वाष्यः,पु,(वाधते इति । वाट लोडने + “खष्यशिल्य- 

शव्यवाष्यरूपपपे तसपा; ।” उशा०। ३ । ५८। 
इति पप्र्यये धस्य पत्वं निपातनात् 1) उष्मा । 

( यथा, रघौ । 9 । ६८। 
“तस्याः प्रतिह्ठन्दभवाद्धिषादात् 
सदो विस॒क्तं सुखमावभासे। 

जिश्वासवाष्याएगमात् प्रपन्नः 

प्रसाद माह्मौयमिवाह्मदग्र; 1») 
सोह; । इति मेदिनौ १.१६ । अश्रु: इय 
मर;॥ ( बथा, खाथासप्रशव्याम् । ३६४। 

“प्राङ्ञण ख्व कदा मां श्िष्यन्तो मन्धकम्ि- 
कुचकल । 

अंशनिषखसुखौ सा प्रयति वाष्येण मम 

एम् \* ) 
वाप्यकः, पु, ( वाश्य+संज्ञायां कन् ) मारिषः। 

नटिया शाक इति भाषा । यथा, 

“मारिषो वाव्यको माषैः श्धेतो रक्तश्च स ख्छतः। 
मारिषो मधुरः शौतो विष्टम्भौ पित्तयुदटृगुरः ॥ 
वातश्चश्रकरो रक्तपित्तनुदिषमाग्िजित् । 
रक्तमार्षो गुरर्नाति खत्तारो मधुरः सरः । 
शछद्मलः कटुकः पाके खल्पदोष उदीरितः ॥“ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

अभिधानादिदभावः।) दिङ्कुपन्नौ। इति शन्द- 
।स्तावलौ ॥ 

वाष्यिका, सलौ, (वाष्य+संज्ञायां कन् टाप् 
अत इत्वम् ।) इङ्गुपच्रौ। तत्प्रायः । 

मरः॥ त्क्पत्रौई वबाव्यौकाओ कबरी, 
शति तद्ौका॥ 

वाष्यौ, सो, ( वाष्य+ गौरादित्वात् श्नौष् ।) 
वाष्पिका। इति श्न्द्रन्नावलौ॥ 

वाष्यौका, च्छौ, डिङ्कुपत्नौ । इति राजनि्षंगटः; ॥ 
रोधुनौ इति ख्यातश्च । अस्य गुणा: । कटु- 
त्वम् । तौच्छाल्वम् । उव्यत्वम् । छमिञद्मनःशि-' 
त्वेष्च । इति राजवल्लभः ॥ 

वाख, त् क खप्रसेवायाम्। इति कविकसख्पदुमः। 

(अदन्त चुरा०-पर०-सखक०-सेट् । ) उपसेवा 

तु गुखान्तराधानाम् । अववासहृस्त्रं चन्दनः । 
इति दुर्गादासः ॥ 

वाः, पु, ( वसन्त्यचेति । वस निवासे + “इल ।” 
३।६३।१९२१। दति घण. ।) गम् । इय- 
मर: + ( यथा, हरिवंशे । ९.७४ । ३४ । 
“उक्तिोत्तिषट भद्रन्ते विषादं माथा; सुभे । 
जवं विधेषु वासेषु भयमस्ति वरानने ! ॥» 
वास्यते इति । वास + षण् । ) वच्छम् । इति 
तङ्टौका॥ ( व ‡+भाषै षम् । ) अवस्यरानम् । 

बाष्यका, स्तौ, ( वाष्य+संन्नायां कन्। टाप् । ` 

कारवौर्ण्ष्वौरे कवरौ8 एषुः५। ष्य- ` 



वासकः 

इति हेमचन्द्रः ॥ ( यया, गह्ाभारते। १ 

१२८।१० । 
^ विद्धारावसथग्वेव बौरा वासमरोचयन् ॥*) 

वासकः; । इति शब्दरत्नावली ॥ सुगन्धिः । इति 

बासघालधेदष्टंनात् ॥ #॥ स्थानविग्रषै वासस्य 
करयाकत्तेयत्वं यथा,-- 

देवयान्युवाच । 

^्वेदाद्ं तात बालापि कारणाणान्तु गतागतिम्। 

क्रोधे चेवाभिवादे वा वैद चापि बलाबलम् ॥ 
श्िष्यस्याथिष्यटृत्तेष्दिन चन्तं बुभूषता । 
तसात् सङ्कोगेठत्तेषु वासो मम न रोचते ॥ 
पंखो येनाभिनन्दन्ति ठत्तेनाभिननेने चे। 
न तेषु च वसेत् प्रान्तः श्रयोभ्यीं पापद््षु ॥ 
ये त्वेवमभिजानन्ति ठत्तेनापि जनेन च। 
तेषु साधुषु वस्तं स वासः श्रेय उच्यते ॥* 

इति माते २८ अध्याय; ॥ # 
अपिच) 

“धान्निकोराटते यामे न याधिबद्ले श्श्म् | 
न अआूद्रराच्य निवसेत् न पाषरडजनवउते॥ 

हिमवद्िन्ययोगमेध्यं पून्बपञ्चिमयोः शुभम् । 
सक्र ससुद्रयोदेशं नान्यच्च निवसेत् द्विजः 

चअहवकोश्चाच्रदौक्रलं वने यित्वा दिनोत्तमः ॥ 
नान्यत्र निवसेत् पुण्यं नान्त्यजय्ामसन्निधौ ॥ 
न संवखेच्च पतितेनं चासनं पक्तौ; । 
न खखेनावलिपरेञ्च नान्द्र्नान््ावसायिभि; ॥* 

इति कौर्मं उपविभागे २५ अध्यायः ॥ 
` वासः, [स् | ज्ञौ. ( वस्यतेफनेति। वस मच्छा- 

दने +^वलचेणित् ।” उणा 8।२१७। इय 
सन् । ख च छित्) वस्त्रम् । दव्यमरः॥ 
(वथा, मनौ । ४ । ६६। 
“उपानहौ च षासश्च ठतमन्धेनै धारयेत् ॥”) 

 प्रचकम्। दति राजनिधेश्टः 

वासकः, पु, (वासयतीति । वाखि + खल् ।) ठत्त- 
विश्चेषः। बाकसख इति भाषा। तत्पायः 

वेद्यमातार शिंहौर३ वासिका उषः \५ 
अटरुषः; दई सिंहास्यः 9 वाजिदन्तक; ८। 

इत्यमरः॥ वाशा £ वाशिका १० टशः १९ 

अटरूषः; १२ वाश्कः;१३। दति तद्रौका। 

वाखा १४ वाख; १५ वाजी १६ वेदसि १७ 
माढसिंद्यौ १८। इति शब्दरतावलौ॥ 
वासका १६ सिंपणौं २०१ इति जटाधरः ॥ 

लिंइसुखौ २४ क्ण्डौरवौ २५ शितकणीं २६ 

वबाजिदन्तौ २७ नासा २८ पश्सुखो २६. 

सिंहपनत्रौ ३० डगेन्राणौ ३१! अस्य गुणाः;। 
तिक्तलम् । कटुत्वम् । श्रौतत्वम् । काभ्ररक्त- 

 पित्तकामलाकफतैकल्यज्वर्चासन्तयनाश्िलश्च। 
 तंतृषुष्यगुणाः। कटुपाकित्वम्। तिक्तत्वम् । कास- 
 च्षयदरत्वश्च । इति राजनिधैण्टः ॥अपिच। 
 ^वासक्रो वाचिका वासा भिषट्माताच 

सिंष्िका। 

सिंहास्यो वाजिदन्तः; खादाटरुषोभ्टरूषकः; ॥ 4 

सिंद्िका २१९ भिष्रडमाता २२ वसादनौ २३ | 

२५५ 
वासकं 

अआटरूपो ठषो नारा छिंहपणंञ्च स द्छतः। 
वाखको बाषक्नत् स्य; कफपित्तासनाशनः 

तिक्तस्तुवरको इद्यो लशु; शौतस्तड जित् । 
श्वाखकासचज्वर चछ {ह् मो हकुष्टत्तयापडः 

इति भावप्रकाशः ॥ #॥ 

गानाङ्गविशरषः । यथा,- 

^“मनोहरोग्य कन्दपेश्वारुनन्दन ख्व च। 
श्वत्वारो वासकाः प्रोक्ताः शङ्रेण खयं पुरा॥ 
केषाख्िन्मते नामान्यपि एयक । 

विनोदो षरदश्चेव नन्द; कुद खव च। 
चत्वारी वाखकाः प्रोक्ता गौतवादविश्ारदेः ॥” 

इति सङ्खोतदामोदरः॥ 
( वाखरः । इति वावकसव्ना न्दा अलङ्का 
रिकाः॥) 

वासकणौं, स्तौ, यज्ञश्राला 1 इति णन्दरलावलो ॥ 
वासकसवच्ना, च्छ, ( वासके प्रियसमागमवासरे 

सच्जतौ{त । सच्न् + च् । टाप् । यदा, वासकं 
वासवैश् सच्जयतौति। सच्नि+अख। टाप् ।) 

स्वोयादिनायिकामेदः। ( यथा, गौतगोविन्दे । 
६।८। 

“भवति विलम्बिनि विगलितखव्ना 

विलप्रति रोदिति वाखकसव्ना ॥” ) 

तस्या लक्षणं यथा । अद्यामे प्रियवासर दृत्यं 

जिश्छिद्य या सुरतसाममौं स्वष्नोकरोति सा 
वासकसव्ला। वासको वासरः! अस्याश्वद 
मनोरथसखोपरिदहासदूतोप्रश्नसामम्रो विघान- 
मागेविलोकनादयः । सुग्धावासकसव्ना यथा, 

“रं गुम्फति तारकातिर चिरं थुति 
काच्चोलतां 

दीपं न्यस्यति किन्तु तत्र बहलं खं न दत्त 
पुनः। 

अआलौनाभिति वासकस्य रजनौ कामाचुरूपाः 
क्रियाः; 

साचिखेरसखौ नवोएसुखौ दूरात् समुह्ौ- 
चते ॥* 

मध्या वासकसव्ना वथा,-- 

“शल्यं दशंयितु' करोति कतुकात् कडार- 
इारस्लं 

व्विचप्रे च कितवेन [कमपि हारं मसुदौ चते । 

एज्ञाव्याभरणं नवं सदचरौ शूषालिगोषामिषा- 
दित्थं परदमडशः प्रतीत्य चरितं ऊोराननोग्भरूत 

सर; ॥* 
प्रौए्रा बासकसवच्ना यथा.-- 
“क्षतं वपुषि भूषणं त्िकुरधोरथौ धपिता 
छता प्रयनसन्निधौ कसुकवौ टिकाखम्भतिः 
चअकारि दरिणौटश्ा भवनमेव्य देहत्विघा 

स्फरत्कनककेतकौ ङृख॒मकान्तिभिदुं दिनम् ॥” 
मनोरथश्च वथा,-- 

“अआवयोरङ्गयोदैधे भूयो विरह पल्लवः । 
अरेते च सितस्फौतं न स्यादन्योन्यवौ च- 

णम् ॥५ 

परकरौवा वावकषन्ना यथा,-- 

वासना 

“शु खापयितु छलेन च तिरोधत्ते प्रदोपा- 
ङुरान् 

धत्ते खौधकपोतपोतनिनरैः षाङ्केतिकं 
चेटितम्। 

श्रश्चत्पाश्चंविवक्तिताङ्गलतिकं लोलत्कपोल- 
दुनि 

कापि कापि करास्वुजं प्रियधिया तल्पान्तिकं 

न्धस्यति 1“ 

इति रसमञ्नरौ॥ 
( तथाच्च साद्ि्यदपेशे । ३।८६ । 
“कुरुते मरनं यस्या; सल्निते वास्वेष्सनि । 

सातु वासकसच्ना स्याह्िदितपियङ्गमा ॥*) 

वासका, स्तौ, ( वाखक+टाप् ।) वाचक्टचः। 
इति जटाधरः॥ 

वासरं, ज्ञौ, ( वासाय खदम्!) मभौागारम् 1 
दद्यमरः॥ ^ज्ञे सहमध्यभगे श्रयनण्डे च 
खान्तगु दे इक निन्ातल्वात् गभे इवागारं 
मर्भागारम् । वासाय गदं वासरम् । वास- 
वैष्सादि चात्र ।* इति भरत; ॥ (यथा, इदत्- 
सं {हिताकाम् । ५३ । ७०। 

«वासगृहाणि च विन्द्याद् 

विप्रादौनासुदग् दिगाद्यानि। 
विग्रताख् यथा भवनम् 

भवन्ति तान्व दचिखतः ॥” } 
वासतः, प. ( वास्यति इति । वाट शब्द + बादल- 

कात् अतच्} ) गदभः । इति शन्दरन्रावलो ॥ 
वास्तेयी, श्छ, ( वखतौ साधुरिति । वति + 

^पश्यतिधिवखतिखपतेपेन. ।” 8 । 8 । १०४ । 
इति एम. ।) राज्नि;। इति जिकाण्डश्रोषः॥ 
(वखतिखाधुमात्े, चि । यथा, भङ्कौ।४।८। 
“वनेश वासतेयेषु निषसन् पणेसं सरः । 

श्रय्योल्यःयं नगान् विध्यन्नातिघयो विचक्रमे ॥”) 
वासनं, क्ल, ( बाख्यते इति । वाखि +ल्युट् । ) 

घुपनम् । बारिघानौ । वस्त्रम् । इति मेदिनो । 

ने, १२६ ॥ वासः। इति शन्दरनावलौ। 
ज्ञानम् । इति घरण; ॥ न्िपाघारः । यथा, 

याञ्रवल्कयः । 
“अधिसौमोपनिशचैपजङ्वालधने विना । 
सथोपनिधिराचस्डौश्रोचियाखां धर्मैर ५” 
उपनिच्ेपस्तु। 
“वासनसख्मनाख्याय ससुद्धं यद् विधौयते ॥* 

इति नारदोक्तः + 
वाखनं निच्ेपाधारभूलं सम्यटादिकं ससं 
ग्रग्यप्रादिश्चुवम् । इति यंवदह्ारतत्म् ॥ वसन्- 

सम्बन्धिनि, चि ॥ (वसनेन क्रौतसिति । वसन + 

“श्रतमानर्विंश्तिकसहखवसनादण । ५।१।२.७। 
इति अण । वसनेन क्रौते च, चि॥) 

वासना, चत्तो, ( वासयति. कम्मणा योजयति जौव- 

मर्नांसौति । वस्र +णिच् +युच् । टाप् ।) 
प्राल्चाग्रा । (वथा, भागवते । २।२।२। 

^ग्रान्दस्य दि ब्रह्मणरष पन्था 

यन्नामभिध्यायनि धीरपार्थैः 



बासन्ती 
परिभमंस्तत्र न विन्दतिरर्थान् 

मायामये वासनया शयानः ॥” ) 

ज्ञानम् । इति मेदिनी । ने, १३० १ च्छतिद्ेतुः। 
तत्पायः । संस्कारः;२ भावना) इति जटा- 

घर: ॥ देहात्मबुहिजन्यमिश्यासंस्कारः;। इति 

न्धायशासखरम् ॥ दुर्गां । यथा,.- 

^“वसन्यटष्टा सर्वेषु भूतेष्वन्तद्दिताय च । 
घातुज्ख निवासेति वासना तेन सखा खता ॥* 

इति देवौपूराे ४५ अध्यायः ॥ 

( अकस्य भागा । यथा, भागवते । ६।६।१३ । 
“अकंस्य वासना भाथा पुत्तातर्षादयः 

स्छताः ॥* } 

श्रासन्तः, धु, ( वसन्ते भवः। वखन्त + “खन्धि- 

वेलादातुनच्चत्ेभ्यो»ख ।» ४।६।१९ । इति अण । 

उषः! इति मेदिनो । तै, १५२ ॥ कोकिलः । 

दूति राजनिधैण्ट; ॥ मलयवायुः । सङ्गः । इति 

चिकाण्डश्रोषः॥ कवासुहः। इति देमचन््रः ॥ 

मद्नद्रच्ः;। इति शब्दमाला ॥ अविते, चि। 

इति मेदिनौ । ते, १५२ ॥ ( वसन्तो च चि। 

इति सिद्ान्तकौसुदौ । ४।३।.४६ ॥ ) 

षासन्तकं, चि, वसन्तसम्बन्धि । वसन्तस्येदमिन्धथ 
कशप्र्ययेन निष्यन्नम् + ( वखन्तं उप्तम् । वखन्त 

~+ ^“ सौश्रवसन्तादन्धतरस्याम् 1” ४।३।४६ 
इति बु. । ( वलन्तोपरे, चि ॥ इति सिद्धान्त 

कौसदौ ॥) 

वासन्तिकः, चि, ( वसन्तमधौते वेद वैति । वखन्त 

वसन्तादिभ्यष्टक ।” ४।२।६३। इति ठकं । ) 

विदूषकः यथा। वासन्तिकः केलिकिलो वेा- 

सिको विदूषकः! इति हेमचन्द्रः ॥ ( वसन्त 
स्येदमिदि । “वसन्तात् चच । 81३ ।.२०)। 

इति ठ । वसन्तसम्बन्धिनि, चि । यथा, 

भागवते । ५।६।५)। 

<सप्रयवशिरच्छिपदां साविर्चौ चैश्मवासन्ति- 
कान् मासानधौयानमष्यसमवेतरूपं याइया- 

मास ॥*) 

वासन्तौ, च्छो, (वस्चन्तस्येवमिति । वखन्त + अश् । 
डोष् ।) माधवौ । यथौ । इनि भेदिनौ। ते,१५२) 
(यथा, रामावये । 81 १९।७७॥ 
<^मालतौस्रल्िकापद्यकरवौराश्च पुष्िताः। 

केतक्यः सिन्धुवाराञख्च वासन्त सुपुच्यिताः ४") 
प।टला। इति विश्व; ॥ कामोत्सषः। तत्पायः 

च्तेजावलौी २ मधत्छवः ३ सुवसन्तः 9 काम- 

मद; ५ कनौ €। इति जिकाखशरेषः॥ 

गणिकारै  पुष्यलताविश्नेषः। तत्पथ्यायः। 

प्रहसन्तौ ९८ वसन्तजा ३ माधवौ ४ मदहा- 
जातिः ५ श्ौतवद्ा द मधुवहला 9 वसन्त 

दूलो ८। अस्या गुणाः । शिश्िरत्वम् । दालम् । 

सरभिलम् । यरमद्ारिलम् । धम्मिन्ञामोदित्वम् । 
मन्दमदोच्छादनदायित्वश्च। इति राजनिषेएटः॥ 
नवमल्षिका। नेवारि इति डिन्दौ भाषा 

यया,-- 
“नेपाली कथिता तज् रै; सप्रला नवमालिका। 

२५९ 

वासन्ती 
वासन्तौ शीतला लघ्वौ तिक्ता दोषच्रयास्न- 

जित् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥#॥ 

अथ वाखन्तौदुर्गा पूलाप्रमाखम् । तच्च भविष्य- 

पुराणम् । . 

“मौनराशिद्थिते खयं मुक्ञपचचे नराधिप । 
खप्रमीं दशमीं यावत् पूजयेदभ्विकां खदा ॥* 

भविष्योत्तरे । 
चेन्न मासि सिति पच्च सप्रभ्यादिदिनच्ये । 

पूजयेदहिधिवदुगो दशम्याश्च विसच्जेयेत् ॥ 
कालकौौसुदां जावालिः । 
“चेच मासि सिते पच्च सप्नभ्वादिदिनच्ये । 
पूजयेद्धिषिबेयेलवङ्गकुसमेस्तथा ॥ 
नानाविग्रैश्च वलिभिम्मंघाभेर्दोषवव्निते 
विचिच्राभरे; पधे पठ्वस्छादिभिस्तथा 

रुवं यः कुरुते पूजां वषं वधं विधानतः 

ईशखितान् लभते कामान् एुच्तपौत्तादिकानकृप। 
अत्र भविष्योत्तरे निरुपपदमारुश्न्दसङ्कतात् 
भवषिष्यपुराणवश्चने मौनराशिस्थित इति 

मौनस्यरव्यारचानद्रमासौयतिचिपरम्। सौर- 
रद्यारब्धत्वे कदाचित् सप्रभ्यादितिथिच्रयाला- 

भात् तङ्र्धे ततछलव्यलोपः स्यात् । न चेष्टापत्तिः 

भविष्यपुराओे खदापदोपादानात् जावालिवच्चने 

वच वै इययुपादाना चच नियतम् । रतदिटतं 
कालविधेकषे, णवं जावालो श्ेषवचवनपराद 
पुत्तादिरूपफलश्रवणात् काम्बत्वच्च । ततच्ख 
काम्यतया पूजने छते प्रसङ्गात् निव्यलसिद्धिः । 
*सिताषभ्यान्तु वचस्य पुष्येस्तत्कालसम्भवः ॥ 

ऋअशोकेरपि यः कुशात् मन्त्रेणानेन पूजनम् । 
ज तस्य जायते शोको रोगो वाप्यथ दुगेतिः 
इति कालिकापुराणवन्वनात् केवलाष्टमौकल्य 
उक्तः! चेचमासमधिछलव्य । 

^ नमभ्यां पूजयेदवौं मदिषासरमदिनौम् । 
कुङ्कमागुरुकस्त्रौधूपान्रध्वजतपेणे \ 

दमनैर्मरपयै ख विजयास्धपदं लभेत् 1 
शद्यनेन केवलनवमौकल्य उक्त;ः। वयवस्था तु 

श्ारदौयपूजाप्रकरणोक्ता याद्या । विग्रषरूलच 
बोधनमप्रक्रिया नास्ति बोधिताया बोधनासम्भ- 

वान् । इति प्राक् विठतम् । होमादिकच्च पब्ब 

वजक्ञेयमिति दिक् । दति दुर्गोल्वव विवेकः ॥#। 
अपिच) 

ओीनारायग उवाच) 

4परास्तुतासा गोलोके कषयो परमा्मना । 
संपूच्य मधुमासे च प्रौतेन रासमखले ॥ 
मधुकटभयोर्य्॑े द्वितौये विष्छना पृरा। 
सेव काले सा दुर्गा व्रस्मखा प्राणसङ्कटे ॥* 

दूति ब्रह्मवेवत्त प्रकतिखरड ६३ अध्यायः 

( चतुदेश्राचचरठत्तिविश्रेषः। इति इन्दो- 
मञ्नरौ । अस्या लच्तणादिकं इन्दःन्टे द्रष्ट 
अम् ॥) 

वासन्तीपूना, च्छो, ( वासन्तो तदास्य पूजा। ) 
चेत्रमासौयदुर्गापूजा । ववा,- 

वास्ागा 

भके मासि सिति परे नवभ्यादिदिगचये। 
प्रातः प्रातमदादेरवीं इगां भक्रया प्रपूजयेत् ॥ 

इति॥ 

 तचाषभ्यां अच्रपूर्णापूला यया,- 
`“ लच्रारटम्यामच्नपू शे पन्वा क्ते साधकोत्तमः । 
रक्तवासोरक्तपूव्येगेलिभिः पूजयेच्छवाम् ॥” ` 

इति च भावातन््रे 9 पटलः ॥ 
च्पपिच। 
^विद्ेषाज्चे्मासस्य या तिचि; स्यात् सिता- 

ख्मौ। 

तस्यां यः पूनयेद्धक्चा प्रसादयति मां ध्रवम् ५ 
इति शाम्भवौतन्त्र १४ पटलः ॥ 

बाखयोमः, पै, ( वासाय सुगन्धा युज्यते इति । 
युज + चन ।) चणेम् । इव्यमरः; ॥ “इ अविर 
श्ति श्याते। पटरसा चोद इवयन्धे। चण्यन्ते 
पन्ते चर्णानि त्तणे प्ररे अल् । वासे सुरभौ- 
करये युच्यन्ते उपयुज्यन्तं इति घलि बवास- 

योगः! इति तद्ौकायां भरतः ॥ तत्पायः । 
गन्बचृणेम् २ पटवाखम् इ चूणेकम् ४1 इति 
शब्द्रनावलौ ॥ 

वासरः, पु कौ, ( वाखयतौति। वस् +णिच्+ 
ल्भिकमिशरमिचमिदेविवासिभ्वश्ित् ।“उणां० 

३। १३२ ! इति अरः । ) दिवसः । इव्यमरः॥ 

( यथा, कथासरित्छागरे । ४ । २३। 
^प्रटृत्ते चावयोर्वादे प्रयाता; सप्र वासरा; ॥*) 
नागप्रमेदे, प । इति मेदिनौ। रे, २९३ ॥ 

वासवः, पु, ( वसुरेव । प्रज्राद्यण् । ) उद्ः। इव 

मरः; ॥ ( यथा, महाभारते । ३।४३।२२॥ 
^“खडइखा च नियोगात् ख पाथ; शक्रासनं गत; । 
ऋध्यक्रामदमेयाल्मा हितौय इव वाखवः; \") 

वासवौ, श्तौ, ( बसोरपद्यं च्छो । वसु+अख् । 

ङौप् । ) यासमाता । वथा,-- 

^ द्ासखस्याम्बा सव्यवती वासवौ गन्धकालिका । 
योजनगन्धा दासेयौ शौलं कायनजौवद; ॥” 

इति देमचन्ः;॥ 

( वथा, महाभारते । १ । ६३ । ७० । 

«दिं तां वासवं कन्यां रम्भोरू सनिपुङ्गवः। 
सङ्गमं मम कल्छाणि ! कुरुष्व खभ्य भाषत ५) 

चघाखसव्ना, स्तनौ, (वासं दं सव्जयतोति। खच्न + 
णिच् +अप् । टाप् ।) नाविकाभेद;। यया, 

«खद्डितोत्कवण्छिता लब्धा तथा प्रोषितभक्का। 

कलद्धान्तरिता वाससनव्ना खाघौनभरका 
अभिसारिकाप्य्टौ ता बन्धक्या पांखलासखतौ ॥* 

इति जटाधरः ॥ 
च्पस्या विवरणं वासकसच्नाशब्टे द्रम् ॥ 

वाखा, स्रो, ( वासयतीति) वस् + णिच् + अच्। 

टाप।) वासकः! इति शब्दरलावलौ ॥ (यथा, 

वद्यके। 

भ्वासायां विद्यमानायामाशा्यां जौवितस्य चच । 

रक्तपित्ती त्यो कासी किमर्थंमवसगेद्ति ४५) 

वासागारं, क्त, (बाखाय वारस्य वा अगारम् ।) 

वासग्दम् । तत्पायः भोगयचम्> कन्वाटः३ 



वासुके 
३ पन्राठटः; 8 निष्कुटः ५। इति चिकाख- 
सरोषः; ॥ 

वासिः, पुं, ( बसनिवासे + “वस्िवपियलिरा- 

जोति ।*उणा० ३।१२४ । दलि इन । कुठार- 
मेद्; । वादस इति भाष । इद्यणादिकोषः 

वासिका, स्त्रो, (वासव । स्वाथे कन् । टाप् । अत 

इत्वष्छ । ) वासकः । इति श्न्दरत्रावल्लौ॥ 

वाधितं, क्तौ, ( वास्यते सेति। वाख+ क्तः । ) 
सुतम् । इति मेदिनौ। ते, ९५२ ॥ न्नान- 

माचम्। इति हेमचन्द्रः ॥ खगवर! इति 

विश्वः ॥ 

वाखितः, चि, (वास्यते सोति । षासि सुरभौकरणे 
+क्तः। ) सुरभील्लतः। तत्पायः । भावितः 

२। इत्यमरः॥ इदे सगन्धिपुष्यादिवासितद्रये। 
भ्यते प्राप्यते भावितंभू कडप्राप्तौ कम्मणि 
क्तः। वासं सौरभं केरोति इति जन्तात् । 
कम्मणि क्तं वासितम् । इति तङ्ौकायां भरतः ॥ 

जलादौ वासितः। इति श्न्दरन्रावलौ ॥ 
ख्यातः । वस्त्रवेष्टितः। इति धरणिः ॥ 

वासिता, च््रौ, (वासयतीति वस निवासे + णिच् + 

क्तः। टाप् ।) स्त्रोमाच्म्। करिणौ। इव्यमरः+ 
वासिनौ, स्तै, ( वासोण्स्या अस्तौति। वाख~+ 

इनि; । ) शुक्भिण्डौ । इति रब्दचन्दरिका॥ 
वासिष्ट, क्ती, रुधिरम् । इति हेमचन््रः॥ 

कालिं, चरि, वषिष्टकतयोगश्ा्नादि। वसिष्टेन 
कछतमिद्यादथे (अण् ) प्रदययेन निष्यन्नम् ॥ 
वसिष्टसम्बन्धि च ॥ 

बास, च्छो, ( उालयतीति वावि अच्च । गौरादि- 
त्वात् इष् । ) वकच्चणौ। वादस इति खाता- 

स्त्रम् । इति चिकाखररोषः ॥ 
वासुः, पु, ( सर्ववोभत्र वसति सव्च्ासौ वसतौति 

वा। वख~+-वाङ्लकात् उण् । इति १।१ संस्यमक 

उणादिखत्रहत्तो उच्नुलदत्तः। ) नारायणः । 
इति चिकाग्डश्नषः ॥ गरी निवासोभ्प्यजो बासु; । 
इति जटाघरञ्च ॥ विश्वरूपः । पुनव; । इलयु- 
णादिकोषः॥ 

वासुकिः, पु, वसकस्यापर्यमिति । वञ्चक+ द्रम् 1) 

अद्धिपरति;। तत्प्ायः। सपेराजःर। ष्य 
मर; ॥ वासुकेयः ३। दति शन्दरन्नावली । 

वस्योत्पत्तियधा,-- 

“सुरसा जच्िरे स्पेंस्तषां राना तु तच्चकः। 
वासुकिद्धेव नागानां गवा; क्रोघतमोफथिकः॥* 

षति बह्धिपुराणे काश्यपयवंश्ः; ॥ 
( जरत्कारुसुनिपन्नौ मनख्रादेवौ तु अस्व 
अगिनौ। 

“अस्तोकस्य सुनेर्माता भगिनौ वासुके स्तथा । 
जरत्कारुसुने; पन्नौ नागमातनेमोभ्स्तु ते ॥* 

इति मनसाप्रणाममन््रः॥ ) 

वाप्केयः; पु, ( वद्ुकस्यापत्यमिति। वसुक-+ 

एज । ) वासुकिः । इति श्न्दरन्रावलौ ॥ 

वासुकेयस्वसा, [ ऋ | स्तौ, ( वासुकेयस्य वासुकेः 

स्वसा भगिनौ । ) मनसादेवौ । दव्यमरः॥ 

३०द् 18 90 

३५७ 

वासुटे 
वासुदेवः, ध, ( वसुदेवस्यापत्यमिति। वसुदैव + 

“ऋष्यन्धकटठथिकुरुभ्यश्च |” 8। १। ११४ 

इति अण् । यद्का, सथ्यत्रासौ वसल्यात्मरूपेण 
विश्वम्भरत्वादिति। वस् +वाद्लकात् उण 

वासुः! वासश्चासौ देवश्चेति कम्भधारयः। 
चपस्य नामनिरुक्तिस्तु परतो जेया ।) गरीछष्णः। 
द्द्यमरः;॥ तत्पयायः। वसुदेवभ्रञ २। इति 

सेमचष््रः॥ सद्य; २ सुभवः ४ वासतभद्रः५ 

षड्ङ्गणित् ६ षड्विन्रः ७ प्रज्रिश्टङ्गः ८ प्रत्रि- 
भद्रः € गदायजः १० मानैः ९९ वथु; १२ 

ोहितात्तः १३ परमाखङ्गकः १४। इति 

शब्दमाला ॥ अन्यत् छवश्रन्दे ब्रषट्यम् ॥ 
ग्रीलष्णशरौरस्य निव्यतवं यथा,-- 

ओओीसखनत्कमार उवाच । 

“भद्रं वो सुनयः शश्वत्तपखां फएलमो श्चितम् । 

छष्णस्य कुशलप्रश्रं शिववौ जस्य निष्फलम् ॥ 
खाम्यतं कुशलं वश्च णेन परमात्मनः 

भक्तानुरोधाद् दस्य परस्य प्रलतिरपि ॥ 

निर्ग णस्य निरौदहस्य स्खबौजस्य तेजस; । 

भारावतार्यायव चाविभ्रूतस्य खाम्यतम् ॥ 

ओओक्लष्णा उवाच । 

श्रौरधारिणख्ापि कुश लप्रश्नमी शितम् । 
तत्कथं कुशलप्रश्नं मयि विप्र न विद्यते । 

सनत्कुमार उवाच । 

शरीरे प्राल्लते नाय सन्ततच्ध- शुभाशुभम् । 
निद्यदेदे च्षेमबौजे श्रिवप्रश्रमनधेकम् ॥ 

ओ्रीभगवानुवाच। 

योयो विग्रदधारौ चसच प्राल्लतिकः श्छतः। 
देहो न विदयते षिप्रतां निद्या प्रतिं विना+ 

सनतुकुमार उवाच । 

रक्तविन्टुदधवा देष्ास्ते च प्रा्टतिकाः शताः । 
कथं प्र्तिनाएथस्य बौ जस्य प्राकछलतं वपुः ॥ 
खव्येबौ जस्य सर्व्वादिभवां श भगवान् खयम् । 

सर्ववघामवताराणां प्रधानं बौजमव्यम् ॥ 
छत्वा वदन्ति वेदाश्च निद्यं निदं सनातनम् । 

ष्योतिःखरस्पं परमं परमाद्मानमौश्वरम् ॥ 
मायया खगुण्तेव मायेश्ं निगुणं परम् । 
प्रवदन्ति च वैद्ाङ्गास्तया वैदविदः प्रभो॥ 

गओ्रीलव्य उवाच । 

खाम्युतं वा्देवों भक्तवीर््याशितं वपुः । 

कथंन प्रातो विप्र शिवप्रश्रमभौख्खितम् ॥ 
सनत्कुमार उवाच। 

वाख; सब्धैनिवासखश्च विश्वानि यस्य लोमञ्च । 

तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः ॥ 
वासदेवेति तन्नाम वैदेषठ च चतुर्षु च। 
पराथेष्वि तिदहासेषु याच्रादिषु च दश्यते ॥ 

रक्तवौख्ाभ्रितो देहः छते वैदे निरूपितः । 
साक्षिणो सुनयञाच् धम्भः सन्धच रव हि 
खान्चिणो मम वेदाश्च रविच्वन््रौ च खाम्यतम्॥ 
दति ब्रह्मवेवत्तं गरोछष्यजन्मखण्छ ८७ अध्यायः 

तस्य नामव्यत्पत्तिः । 

^ सग्यचासौ समस्तच्च वसद्यच्रेति वे यतः। 

वासुट् 
ततः स वासुदेवेति विद्धिः परिगीयते ॥* 

इति विष्णुपुरःथे १ अगर २ अध्यायः ॥ 
अपि च) 

“सखव्याणि तत्र भूतानि वसन्ति परमाह्मनि। 

भूतेष्वपि च सत्तमा वासुदेवस्ततः च्छंतः ॥ 

खाख्डिकयजनकायाद ष्टः कैशिध्वचः पुरा। 

नामद्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस्य तत्ततः ॥ 

भ्रूतेषु वखते सोन्तव्यसन्त्यच्न च तानि यत्। 

धाता विधाता जगतां वारेवस्ततः प्रसु; ॥" 

इति तैव । ६ । ५। ८०--८२ ॥५॥ 
( तथा च मद्ाभारते। ५।७०।३। 

«वसनात् खब्धभ्रूतानां वसुत्वात् देवयोनितः। 

वासुदेवस्ततो वैद्यो हतात् विष्णुरुच्यते ५) 
अस्य व्यङ्गप्रयङ्गमन््ा यथा,- 

“बीजस्तु वासुदेवस्य पुरैव प्रतिपादितम् । 
तदङ्गमखं राजेन्द्र दाद् शातच्तरसुच्यते ॥ 

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वे पदम् । 
अङ्गमन््रं त्तस्य वासुदेवस्य कभितम् ॥ 
अस्य प्रद्यङ्गरूपन्तु दधिवामनसंन्कम् । 

तस्य मन्तं नरश शम्भना भाषित श््णु॥ 

ॐ नमो विषावे पून्व पदं तस्य प्रकीतितम् । 

पदन्तु सुरपतये चतुश्य न्तं मद्टावलम् ॥ 

स्वाहान्तं हदयासन्नं प्रयज वषयव मतम् । 
मन््रहवयन्तु यो वैद बौजं प्रत्यङ्गमन्तकम् ॥ 

ख पूषा देवकायस्तुन स भूयोऽभिजायते । 
सनस्तत्तरतन्त्ोक्तः करमो साद्य: प्रपूजने ॥ 
जिष॒ मन्त्रेषु च वुधो विशेषं श्टणु भूपते। 
रू्पन्तु बौजमन््रस्य प्रथमं श्टशु भूपते ॥ 

पूथेचन््रोपमः शुकः पच्चिराजोपरिस्थितः। 
चतुर्भनः पौतवस्त्ेस्िभिः संवौतदेदश्त् । 

दच्िगोड् गदां धत्त तदधो विकचाब्बजम् । 
वामोद्धं चक्रमन्यं धत्तेऽधः शद्धमेव च ॥ 
शरीवत्यवश्चाः सततं कौस्तुभं छदि चा्धुतम् । 
धत्ते कच्चे ह्यधो वामे तूणौरं वाणपूरितम् ॥ 
द्चिे कोषगं खड्गं नन्दकं सशराश्नस् । 
प्रौं किरीटं खद्योतं कणंयो; कुणलदयम् ॥ 
अलजानुलभ्निनीं चित्रां खणंमएलां गलस्थि- 

ताम्) 

दधानं दश्िणे देवौ धियं पार तु विभ्वतम् ५ 
सरस्वतीं वामपा चिग्लयेदरदं &रिम्। 
मन््रस्य बौजरूपन्तु कथितं तव पाथिंव ॥ 

द् ए च्तरमन््रस्यं रूपमन्यत् श्टश॒प्व मरे। 

नौलोत्पलदलश्यामं तथेव च चवतुभ॑लम् ॥ 

दच्िणोड़ स्थितं पदं गदाष्डाधः प्रचोदयेत् ॥ 
वामेएघश्चक्रमतुलग्द शद्ध विश्तम् । 

चिन्तयेदरदं देवं सव्यमन्यच पूव्वेवत् ॥ 
अष्टादग्रात्तरस्यास्य प्रव्यङ्गस्य च. विरम् । 

श्दशु राजन्नवहितो दारिद्रयभयभञ्जनम् # 

पूरनं कामं शुङ्घवस्छं विचिन्तयेत् । 
करे विचिन्तयेदामे पौयुषापूरितं घटम् ॥ 
दध्यन्नरखख्डसंयुक्तं दक्षिणे खणेभाजनम् । 
पद्मासनगतं देवं-चन्रमश्छलमध्यगम् ॥ 



वासौकः 
शुक्तवस्त्रधरः देवं प्रमागादामनं खदा। 

ईषड्ाससमायुक्तं चिलोकेशं चिविक्रमम्। 
चिन्तयेहृरदं देवं सञकामफलप्रदम् ॥* 

इति कालिकापुराय र् अध्यायः ॥#॥ 
तस्योत्पत्तियेधा,- 
^ सबस्तु दशमे माखि विधौ ब्रमच्तसङ्गते। 
च्यटम्यामद्धंरा चौ च तस्यां जातो जनादंनः॥ 
इन्दौवरदलश्यामः प्रद्मपचायतेच्चणः। 

चतुभज: स॒न्दराङ्गो दिदयाभरग्शरूषितः॥ 

ओल्कौस्तुभोरस्को वनमालाविभूषितः 
वसुदेवस्य जातोसौ वासुदेवः खनातनः 

इति पाद्मोत्तरखख ६* अध्यायः ॥%॥ . 
तस्य चतुधां खत्ति्यधा,-- 

<रकांग्रन जगत् छतृद्धं याप्य नारायणःस्यितः। 
चतुद्खाग्स्यितो यापौ सगुणो निरगणोभ्पिवा।॥ 
रका भगवतो न्निर््चानरूपा धििवामलः। 

वासुदेवाभिधाना खा गुणातीता सुनिष्कला॥ 

दित्या कालसंद्घान्या तास्सौ ओेषसंन्निता। 
निद्न्ति सकलांखान्ते व्रषावौ परमा तनु; ॥ 

खत्वोभरिक्ता ढतैयाग्या प्रदुपरन्नं तिच सन्ञिता। 

जगत् स्थापयते सवे सा विष्यप्रछति्धर॑वा 

तुथो वासुदेवस्य सिरा छ सुखं प्ता । 

राचसौ चानिरुडाख्या प्रादुगखलौ ष्टि 
कारिका॥ 

य; खपि्यखिलं इत्वा प्रदुयर्जन ख प्रभुः । 
नाराययास्थो ब्रह्मासौ प्रलासगेकरो हि सः॥ 
याखा नारयणतयुः प्रड्यन्नास्या सुगौष्रा;1 

तया संमोहयेदिश्ं सदेवासुरमानुषम् ॥ 

कैव खजगतखतिः प्रतिः प्ररिकोक्तिता। 

वासुदेवो दयनन्तात्मा केवलो निगुणे इरिः॥ 
परघानं पुरुषः कालस्तहृत् चयमनुत्तमम् । 

वासुदेवाल्मकं निद्यमेतत् वि्ञानखुच्यते॥ 

सुकवैदं चतुव्यारं चतुधा एुनरच्यतः। 
वमेद् बसुदेवोग्सौ प्रदो इरिरद्ययः॥» 

इति कूम्मपुराणे ४८ अध्यायः ॥ 
दासुदेवप्रियङ्करी, स्त्र), ( वासुदेवस्य प्रिवङ्रौ । ) 

श्रतावरौ। इति राजननिषंणः;॥ गरील्ष्यप्रिय- 

कारिणो च॥ 

काञुपूज्यः, प, ( बसिर्नारायय इव पूज्छः;।) 
जिनविग्रष;। इति हेमचन्द्र;ः। १।२७॥ 

वासुभद्रः, पु, ग्रोकष्णः। इति शब्दमाला ॥ (यथा, 

विष्णुपादा दि-केशान्छवशेनसूोचे । ३१। 
५^या वायावाजुक्कल्यात् सरति सणिरुचा भाष- 

मानासमाना 
खाकं खाकम्यमंसे वति विदधतौ वासुभद्र 

समभद्रम् ॥* ) 
चाद्धरा, स्त्री, स््ोमाचम् | करिणौ। रात्रिः। 

भूमि; । इति हेमचन्द्रः ॥ 
षाष्टः, स्त्रौ, (वाखते खण्डे इति । वाख + वाहु 

लकात् रूः ।) नाब्ोक्तौ वाला । इव्यमरः ॥ 
वासौकः, [स्] क्री, ( वासाय चक; ख्यानम् ।) 

वाखणइम् । यथाः-- 

२३५८. 
वास्तु 

«गभा गारेएपवरको वासौकः शयनास्यदम् ।* 
इति हेमचन्द्रः॥ 

वास्तवं, गै, ( वस््ेष । वस्तु + अण् । ) यचाधे- 
भूतम् । यथा,- 

^ धम्भ; प्रोज् मित्रे तबो परमो निम्मत्वराणां 
सतां 

वेषं वास्तवमत्र वस्तु ्विवदं तापचयोन्मृलमम्। ” 

व्यादि गरीभागवते प्रयमस्कन्से १ अध्यायः ॥ 
«वास्तवं परमार्थभूतं वस्तु। यद्वा, वास्तव- 
्न्देन वस्तुनो ो जौवः वस्तुनः काय्ये जगच 
तत् स्रं वस्तेषन ततः; एयक् ।» इति तङ्क 
कायां ग्रोधरस्वामौ॥ 

वास्तविकं, चि, ( वस्व वस्तु +ठक् । ) परमाधे- 
भूतं दस्तु । वास्तवमेव व्ययं बास्लवशनब्दात् 
च्छिकप्रख्येनापि निष्यन्नम् ॥ 

वास्तवोषा, स्तो, राचिः। इति चिकार्डशयेषः॥ 

किन्तु वास्तवा ऊषा दति नामदयमिति साधु 

पारः ॥ 

बास्त्द्यः, चि, वसतौति वस + “वस्चेस्तखत् क्तेरि 

िच्।“ ३।१६।६६। इत्यस्य वात्तिकोक्रा 

वासके करतैरितथ्त् । इति षिड़ान्त 
कौसदौ॥ (यथा, कथाखरितृखागरे) ३८ । 

९.० ॥ 
^ददेवासि महोराज वास्त्यो नगरे द्विः 1) 
वाखयोग्यञ्च । वसतौ, पु । 

| वास्तु, कगे, वास्तूकथ्चाकम् । इति राजनिषेगटः ॥ 
वास्तु, कौ पु, (वसन्ति प्राखिनो धच । वस निवासे 

+-^“वसेरगारे खि ।* उणा०१। ७० । इति 

तुश । ख च ित्।) इकर ण्योग्यभूमिः। तत्- 

पायः । वैश्सभूः २। इत्यमरः पोत; ३ वाटौ 
४। इति जटाधर; ॥ वाटिका५ रदपोतकः 
६। इति शब्द्रन्नावलौ॥ बाद्छुकरणप्रमा- 
णादिवेया,- 

ओहरिरुवाच। 
«वास्तु खंद्ेपतो वच्छ रद्ादौ विघ्ननाशनम् । 
देश्ानकोणादारभ्य द्यका प्रतिपदे यजेत् ॥ 
ईशाने च शिरःपादौ मैकत>णानिकते करौ । 
च्वासवासवेश्सादौ पुरे चामे बणिक्पये ॥ 
प्राखादारामदुगेवु देवालथमरेषु च। 
हचिंग्त्त सुरान् वाद्ये तदन्तश्च चयोदश्र् ॥ 

दे शश्धेवाय पव्नेन्यो जयन्तः कुलिशायुधः 
स्यः सन्धो श्टशश्व चाकाश वायुरेव च॥ 
पूषा च वितथैव णह चेचयमावुभौ । 
गन्धर्वो श्टङ्गराजश्च न्टगः पिद्टगगस्तथा॥ 

दौवारिकोभ्य सुमौवः पुष्यदन्तो गणाधिपः 
अदरः शेषपापौ च रोगोप्डदिर्मस्य रव च ॥ 
भल्लाटः सोमसर्पौ च अदितिश्च दितिस्तथा । 
वदद चिंशदेते तु तदन्तश्चतुरः ष्टण ॥ 
ईशानादि चतुष्कोणसं स्थितान् पूजयेद्बुधः । 
च्ापञ्चेवाय साविच्ो जयो सद्र्तयैव च॥ 
मध्ये नवपदो ब्रह्मा तस्याष्टौ च खमौपगान् । 
देवानेकोत्तरानेतान् पूमधादौ नामतः श्ट ॥ 

बासतु 
व्यमा खविता चेव विवख्वान् विबुधाधिपः । 

मित्रोभ्यराजयच्छ्माचतयथा एष्वोधरः करमान्। 
अषटमचखापवत्यश्च परितो ब्रमणः च्छरनाः। 
देशानकोणादारभ्य दुर्यो वंश उच्यति ॥ 
च्ासेयकोणादारभ्य वग्रो भवति दुदर; । 
पदति हिमवन्तश्च जयन्तश्च द्द् चयम् ॥ 
नाटिका कारिका नाम शक्राङ्न्न्भगा पमः, 

वास्तुदेवान् पूजयित्वा एहप्रासादकद्धवेत् ॥ 

इरेभ्यः परतः काय्य दिश्यासेग्यां महानसम् । 
रूपनिगेमशे येन पूम्मेतः सचमखपम् ॥ 
मन्धपष्यरं कामै रान्य पटसंुतम् । 
भाखागार कौवेदां मोषागार्च वायवे ॥ 
उद्गाञ्रयश्च वारुश्यां वातायनसमन्वितम् । 
समित्ङुगन्यनस्थानमायुधानाख प्रकते ४ 
च्पभ्चागतालय रम्यै भ्ग्यासनस्पाद्काम् ॥ 

सोयाणिदौ पषदृग्टवेर्॑क्तं दत्तिणतो भवेत ॥ 
हान्तराणि सव्वायि सजले; कदलौरृष्ध; 

पश्चवणश्च कुसमेः प्रोभितानि प्रकल्पयेत् ४ 

प्राकार तहृद्दिददयात् पञ्चहस्तं प्रमाणतः 
रवं विव्णाश्रमं कुर््यादनेश्ोपवनर्य॑तम् ॥ 
चतुःषद्टिपदो वासतुः प्राबादादौ सुपूजितः 
मध्ये चतुष्यदो रक्षा दिपदाख्वयय॑मादयः 
कथं चेवा प्रच्याद्यासलया देवाः प्रकौिता, । 
तेभ्योप्प्यभयतः साहा अन्येएपि दिपदाः पराः ॥ 
चतुःषष्टिपदे देवा इयेवं परिकौर्सिताः। 
चरकौ च विदारौ च पूतनापापराद्सी॥ 
ईशानाद्यास्तया बाह्य देवाद्या हेतुकादयः । 
ेतुकच्छिपुरान्तञ्च असिर्वेतालको यमः+ 
च्यमिजिहः कालवस्तु करालो ह्यकपादकः । 
ईशान्यां भौमरूपस्तु पाताले प्रेतनायकः ॥ 
ऋकारे गन्मानौ खात् चेचपालांस्तथा 

येत् 1 
विस्ताराभिहतं दौ राशिहारन्तु कारयेत् + 
दञ्ठभिर्भागशुद्धिश्च रेषाङकादायमादिशेत् । 
एुनगं ितम्टाभिके चभागन्तु भाजयेत् ॥ 

यच्छेषं तद्धवैडत्तं भागद्कव्य यवं भवेत् । 

ऋच्तं चतुगंं छत्वा नवभिर्भागद्ारितम् ॥ 
शेषमंशं बिजानौयात् देवलस्य मतं यचा । 

अष्टाभिगं णतं पिख्ं षटटिभिभगडारितम् ॥ 

षन्तु भवेव्लोवं मरणं भूतहारितम्। 
चास्तुकरोड रषं ङर््यात् न एष मानवः सदा ॥ 
वामपाग्वन खपिति नात्र काया विचारणा। 
षिंहकन्धातुलायाख हार शुद्दथोत्तरम् ॥ 
खुवच्ठ ठश्िकारौ स्यात् पूम्बदचिणपश्थिमम् । 
हारं दौर्घाहवं वक्तारं इाराण्यष्टौ शतानि च । 
इतास्पप्ेष्यनोचलं सुयानं दत्रभूषणम् । 
एुच्चद्ौनन्तु रौग्रेण वौयघ्नं दिये तथा ॥ 
बेद्धोभ्वन्धञ्चायुदं द्विः एच्चलाभद्टषिदे । 
धनदं कृपपौङ्ादमथंघ्रं रोगदं जले ॥ 
हपभौतिण्टेतापव्या अवप्यश्च ैरिदम् । 
च्यर्थदं वथेहन्येव दोषदं पएुच्रलुदम्\ 
इराण्यत्तरसं ज्ञानि पून्वदाराप्ि वच्म्यहम्, 



वास्तु 

चअसिभौतिगेहकन्धा धनखम्मानकोपदम् 1 
राजन्न कोपदं पूर्वं फलतो इ !रमौरितम् । 
दईेश्रानादौ भवत् पूं गासेयादौ तु दिये । 
नेक्र्यादौ पञ्चम स्यात् वाय्ादौतु चोत्तरे। 
अष्टभागे क्ते भागे इाराणाच्च फलाफलम् ॥ 

अश्वत्यश्रच्न्वमोधाः पादौ स्यादुडम्बरः । 
गस्य शोभनः प्रोक्त देशने चेव शात््रलिः ४ 

पूजितो विश्नद्धारौ स्यात् प्रासादस्य ग्रस्य 
न्व ५” 

द्व्याटि गारुडे वास्तुमानलन्तणं 8६ अध्यायः1 
प्रासाद्लच्यन्तु प्राखादशन्द द्रख्यम्॥#॥ 
च्पिच। 

ऋषय क्तचुः । 
भप्राखादभवनादौनां निवैशं विस्तरान्नप। 
कुत् कैन विधानेन कञ्च बास्तुरद्षदतः॥ 

खत उवाच । 

श्गुरचिगश्िरख विश्वकम्भा यमस्तथा । 

नारदो नमलिेव विशालाचः पुरन्दरः ॥ 
ज्क्षा कुमारो नन्दौश्रः ्ौनको गग ख च।. 
वातुदेषोएनिरुहश्च तथा शुक्रटदस्यतौ॥ 
च्ष्टादश्रेते विख्याता वास्तुश्राख्ोपदेश्काः। 
संदछेपेणोपदिष्टं यन्मनपै मल्यरूपिणा ॥ 
तदिदार्नौँ प्रवच्छामि वास्तुगास्त्रमनुत्तमम्। 

एुरन्धकवधे घोरे घोररूपस्य शूलिनः ॥ 

लल{टस्वेदसलिलमपतदुवि भोषणम् । 
करालवदन तस्मात् सम॒टृभूतं ससुखखणम् ॥ 

यखमानमिवाकाशं सप्रदौपां वसुन्षराम् । 

सतोन्वकानां रधिरमपिवत् पतितं चितौ ॥ 
तेन तह्धमरे ख्व पतितं यन्ष्टौतले । 
तथापि ढक्निमगमत्तजगृतं न तदा यदा 

तदा शिवस्य पुरतस्तपञ्चक्र सुदारुणम्। 

न्तुधाविद्न्तु सद्ूतमातत जगतां चयम् ॥ 
ततः कालेन सन्तुद्टो भेरवस्तस्य चादरात् । 

वरं टणौष्व भद्रंते यद्भौषटं तवानघ ॥ 
तद्धवाच ततो भूतं चेलोक्ययसनचमम् । 
भवामि देवदेवेश्र तयेयुक्त् मलिना ॥ 
ततस्त्रत् चिदिवं स भूमणडलमगेषतः। 
खद हे नान्तरैयश्च बन्धानं प्रापतदूसुवि॥ 

भौ तभीतेस्ततो दैत्रं क्षणा वाथ शूलिवा। 
दानवासुररच्तोभिरवद्ब्धं समन्तत; ॥ 

चेन यचैव चाक्रान्तं स तवरे वाभवत् पएनः। 
निवासात् सञषेवानां वास्तुरित्यभिघौयते॥ 

अवश््येन तेनापि विन्नप्राः स््देवता;। 

प्रसौदध्वं सुराः सनं धुश्राभिनिंखलीैङतः॥ 
स्थाख्यामि किं वद्ादहारमवश्यमधोसुखम् । 
ततो ब्रह्मादिभिः प्रोक्तं वास्तुमध्येतु यो वलिः॥ 
च्याह्ारो व्रेश्वदेवान्ते न्धनम{सिन् भविष्यति। 
वास्तपश्मनो चज्ञस्तवाहारो भषिष्यति॥ 

खुवद्धकस्ततो ष्टः स वास्तुरभवत्तदा। 
बास्तुयन्नः ख्छतत्तसखात् ततः प्रति श्रान्तये ॥* 

इति माद्य वास्तुभूतोद्धवो नाम २२६ 
अध्यायः । #॥ 

२५९ 
वासु 

खत उवाच। 
*वअचातः संप्रव्यामि रहकालविनिगैयम्। 
यथाकालं शुभं ज्ञाता सद्ा भवनमारभेत् ॥ 

चे थाधिमवाप्रोतियो रं कारयेन्नरः । 
वप्राखे धनरत्रानि व्ये ययु तयैव च ॥ 
चआषाट़ेश्ट्यरत्रानि पशुवव्लेमवाभ्चयात् । 
अवरे श्द्यलाभण्व हानिं भाद्रपदे तया॥ 

पत्रोनाग्रोभशवयुे चिन्दयात् कार्सिके धन- 
धान्यकम् । 

मागं शं तथा भक्तं पौषे तस्करतो भयम् ॥ 
लाभश्च बहभो विन्यादभिं माधे विनिहिंशेत् 
फालगुने काञ्चनं एुच्तानिति कालबलं खछतम् ॥ 
अश्विनौ रोहिणी खलस॒त्तराचयमैन्दवम्। 
ष्वातो इस्तानुराधा च रहारम्मे प्रशस्यते ॥ 
अदि्यभौमवन्नेन्तु सर्वे वाराः युभावदहा,। 
वच्यथाषातश्रूलेष यतौपातातिगचयोः ॥ 
विष्क भगर्छपरिधवच्जं योगेषु कारयेत् । 

श्वेते सेचय मादने गान्पर्वभिजिद्रोश्िये । 
अधा प्रीराजसाधिच् सहत रहमारभेत् ॥ 
च्वन््रादिव्यवलं लब्धा लख" शुभनिरौच्ितम् । 
स्तम्भोच्छ्रायादि कश्चैयमन्धत्र परिवव्नेयेत् ॥ 

प्राखादेशष्वेवमेव स्यात् कूपवापौष चेव इ । 
पूवे" भूमिं परौचेत पञ्चाद्वास्तु' प्रकल्पयेत् ॥ 
श्येता रक्ता तथा परौता छव्णा चेवानुपू्शः । 
विप्रादेः शस्यते भूमिरतः कायं परौच्रणम् ॥ 
षिप्राणं मध्रुराख्वादा कषाया चेत्यस्य च। 

कषायकटका तददूषश्यश्रूद्षु शस्यति॥ 

रन्निमाचे तु वे गत्तष्वनुलिप्रे तु स्वतः 

इतमामश्ररा वद्य क्त्वा वत्ति चतुदख्यम् | 

च्वालयेत् भूपरौच्ताथे पून" तत् सब्यदिदुखम् ॥ 
दौप्रा पूर्वादि ग्ञौयादर्णानामनुपू कशः । 
वाद्यः खादको नाम दौप्यते सब्बेतस्तु यः ॥ 
खभदः; सव्धवर्णानां प्रासादेषु रेषु च॑ । 

रत्िमात्रमधो मत्तं पररौच्छं खातपूरओे ॥ 
अधिके श्रेयमाप्रोति न्यूने हानिः समे समम् । 

इरलशेए्थवा देषो शववौोजानि वापयेत् ॥ 

चिपश्चसप्रमाचेय यच रोहन्ति तान्धपि। 
च्येषोत्तमा कनिष्ठा भूवेव्नेनौयतरा मता ॥ 
पश्चगद्योषधिजसो; परौप्शिता च सेचयेत् ५ 
रखुकाशौतिपदं छत्वा रेखाभिः कमकेन तु । 
षख्ात् पिन चालिप्येत् खचेणालोष्य सव्यतः ॥ 
दश पूर्वया रेखा दशर सेवोचरायताः। 
सन्या वास्तुविभाजरष्ठ विन्या नवका नव ॥ 

रुकाश्यतिपदं छत्वा वाद्लुवित् सबवास्तुषु। 

पदश्थान् पूजये वांच्िंरत् प्चदपोव तु \ 
इाचिंग्द्राद्यतः पूज्याः पूच्धाश्चान्तस्त्रयोद् श् । 
नामतस्तान् प्रवच्यामि स्थानानि च निबोधत ॥ 
ईणानकोणादिष्ठ तान् पूजयेहविषा नरः । 

श्रिखौ चेवाथ प्रजैन्यो चबन्तः कुलिशायुधः ॥ 

दथसग्ौ ख्गद्येव अकाशो वायुरेव च। 
पूषा च वितथद्धेव णडचतयमावुभौ ॥ 
गन्धर्वो श्ङ्गराजच् ष्टः पिटगण्स्या। 

वास्तु 

दौवारिकोथ सुमौवः पुव्यदन्तो जलाधिप: ॥ 

असुरः शेषपापौ च रोगोिम॑स्य रव च। 
भनज्ञाटः सोमसर्पौ च यदिति दितिस्तथा । 
वष्िहालिंशदेतेतु तदन्तश्चतुरः श्ट । 
देशानादिचतुष्कोये संस्थितान् पूजयेटूयथा । 
च्यापश्चेवाथ साविचो जयो भद्रस्तयेव च्च ॥ 

मध्ये नवपदो व्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगान् । 
साध्या नैकान्तरान् विरात् एूर्न्वाटान् नामतः 

ष्टण ॥ 
व्यमा सविता चैव विवस्तान् विबुधाधिपः। 
सिचोप्य राजलयच्छ्ा च तया एष्वौघरः ख्छतः॥ 

अष्टमस्वापवत्सस्तु परितो ब्रह्मणः च्छताः । 
च्मापद्यैवापवत्स पर्जन्योखिदितिखथा ॥ 
पदिकानाच्च वर्गोग्रयमेवं कोणेष्वश्रषतः । 
तन्मध्येतु वद्दिविश्यत् दिपदास्तेतु सतः ॥ 
अयमा च विवस्ञांच्च मचः एष्वौघरस्तया। 
जक्षयः परिधौ दिक्च चिपदास्ते द्रु सतः ॥४॥ 
वंशानिदानौँं वच्यामि ऋजनपि एक् एयक । 

वायु" यावत्तथा रोगात् पिभ्यः शिखिनं पुनः ॥ 
सख्यादट्श्शमथो शेषात् वितथं यावदेव तु। 

सषयौवाददितिं यावत् ग्टगो; पलैन्यमेव च ॥ 
र्ते वंश्याः समाख्याताः कविदुष्नेय रुव च । 
खुतेषां यस्तु सम्पातः पदं मध्यं समन्ततः ॥ 
मन्म चैतत् समाख्यातं चिशूलं कोयगशश्च यत् । 
स्तम्भन्धासे तु वर्व्यानि तुलाविधिष सदा ॥ 
कौलोच्छिषटोपघातानि वच्नेयेदूयन्नतो गरः। 
सथ्ैच वास्तुनि दिष्ट; पिदधपरश्वानरायतः ॥ 
सन्धि; समाविष्टो सखे चापः खभाण्डितः। 
षष्वौघरो$्यमा चैव तयोस्तावदधिष्ठितौ ॥ 
वच्ःस्थले चापवल्यः पूजनौयः खदा वुः । 
नेयो दितिपच्नेन्यौ चेठदितिजयन्तकौ ॥ 
सपरा वंशसंस्थौ च पूजनौयौ प्रयतत । 
सल्वरोगादयस्तदद्वाहो; प्र चच पश्च च॥ 

द्रश्च राजयच्या च वामदे समास्थितौ । 
सावि; सविता सड्दस्तं दचिणमाभ्रितौ । 
विवखानथ मिचश्च जठरे सुदवस्थितौ। 
पूषा च्व पापयच्छा च इस्तयोमेणिवन्धने ॥ 
तयैवाघ्रखोमौ च वामपादे चमास्थितौ । 
पाश्च तु दिखे सददितथः खणदच्ततः 
उन्वोपिथमाम्बपौ ज्ञेयौ जान्वोगंन्ब वैपुष्यकौ । 
जङ्कयोश्टेगुसयोवौ स्फिकस्थौ दौ वारिको चटगः। 
जयश्क्रौ तथा म पष्टयोः पितरस्तथा ! 
मघ्ये जवपदो ब्रह्मा हदये सतु पूष्यते। 
चतुःषटिपदो वास्तुः प्रासादे ब्रह्मणा खतः । 

जक्षा चतुष्यदस्तच् कोणेष्वद्वंपदास्ततः ॥ 
वदिष्कोयेतु चाष्टौतु सा्वश्चोभयशंस्थिताः। 
विं्रतिदिपदाद्योषां चतुःषदडधिपदे श्छता; ॥ # ॥ 
स्हारम्भतु करतिः खाम्यङ्ग यच जायवै। 

शल्य खपनयेत्तच प्रासादे भवनेठपिवा॥ 

खश भयदं तसादश्रल्यं शुभदायकम् । 
इौनाधिकाङ्गभारवासतु समधा तु विवष्नेयेत् ४ 
नगरामदे शेष खनेतेवं प्रकण्ययेत् । 



वास्तु 

चतु-शालं चरिश्रालन्तु हिश्ालघकशालकम् । 
नामतस्तानि वच्छामि खरूपेण द्विजोत्तमाः ॥” 
इति मात्स्ये खकाश्ौ(तिपद्वास्तुनिणेयो नाम 

२२७ व्प्रध्यायः॥ #॥ 

खत उवाच । 
“चत्: शालं प्रवच्यामि स्बरूपात्रामतसूषःा। 

चवु;गानं इयदार् रलन्दैः सअतोसुसवम् ॥ 

नाण्डः तत् सखलोभद्रं शुभं देवनतरपालये। 

पश्चिमहारदौनन्तु नन्यावक्तं प्रचच्छते ॥ 
दच्िणड्धारहोनं तदूडंमानसुदाद्तम् । 
पूञ्दारविद्धौनन्तत् स्वस्तिकं नाम विश्रुतम् ॥ 

रुचकं चोत्तरदारविद्ौनं तत्प्रदच्यते। 
सौम्यश्रालाविधीनन्तु चिश्रालं धन्यकख्च तत् ॥ 
चेमदह्विकरं नुणां बडपुचफलप्रदम् । 
शालय पून्वेया इनं सुचे्रभिति विश्रुतम् ॥ 

धन्धं यशस्यमायुष्यं शोकमोहविनाश्नम् । 
शुह्ली तु याम्यया हौनं विशालं शलयातु यत् ॥ 
ङलत्तयकरं नणां सद्याधिभयावद्धम् । 

नं पञश्चिमया यत्त परचघ्नं नाम तत् पुनः 
भिच्रवन्धुसुतान् इन्ति तथा खप भयावद्म् । 

याम्यापराभ्यां शलाभ्यां घनधान्यफलप्रदम् ॥ 

च्चेमदद्धिकर नणां तथा पुच्तफलप्रदम् । 

यमनं खख विद्धयं पञ्िमोत्तरप्रालकम् ॥ 

राजास्रभयदं नण कुल्तयकरष् तत् । 

उद्कप्ूच्तु शले ह दण्डास्य यत्र तद्धवेत् ॥ 

पकालन्डद्युभयदं परचक्रभयावदम् । 

धनास्दयंयामपूनवाभ्यां शरालाज्यां यदिश्ालकम्॥ 
तच्छच्छभवदं नु खं पराभवभयावद्टम् । 

चुल्लो पू्वापराभ्यान्तु सा भवेत् चटटयचनौ ॥ 
वधवन्धाय शस्त्राणामनेकभयकारकम्। 

काचसुत्तरवामाभ्यां शालाभ्यां भयदं बृणाम् । 

सिद्धाधैवज्ये वर्ज्यानि इिश्यालानि सद्ा बु, ५#॥ 
अथातः खंप्रवच्छामि भवनं एधिवौपतेः । 
पञ्चप्रकारं तत् प्रोक्तसुत्तमादिविभेदतः; ॥ 

म््रष्टोत्तरं इस्तश्नतं विस्तारख्ोत्तमो मतः। 
.चतुष्वेनधेवु विस्तारो यते चारटमिः करै; ॥ 
चतुधा श्राधिकर रेष्ये पश्चस्व {पि निगदति । 
शषररालस्य वच्छामि तथा भवनपष्चकम् ॥ 

षड्भि; षड़्भिस्तयाग्रौतिद्यते तत्र विस्त 
रात् । 

चंगन चाधिकं रेष्यै प्चस्दपि निगद्यते ॥#॥ 
सेनापतेः प्रवच्याभि खडा भवनपश्चकम् | 

चतुःषर्टिनतु विस्तारात् षड्भिः षड्भिस्तु 

ष्यते ॥ 

पशचस्वतेषु देष्यंख षड भागेनाधिकं भवेत् \४॥ 
मन्तिगामय वच्यामि तथा भवनपष्छकम् ॥ 

चतुखतुभिहँना स्यात् करष्टिः प्रविस्तरे। 
अष्टांनेनाधिकरं टेष्यं पञ्चखपि निगद्यते \*॥ 
सामन्तामाद्यरो कानां वच्छे भवनपञखचकम् । 

चत्वारिश्रत्तथाष्टौ च चतुभिदहौंयते क्रमात् ॥ 
चतुथा शाधिकं टष्ये प्म्डतेषु रस्यते । # । 
शिल्पिनां कष्चुकौनाख वैश्यानां टइपश्चकम् ॥ 

३६० 
षासतु 

अष्टाविंशत् कराणान्तु हिद्ौनं विस्तरेण तत्। 
दिगुयं टष्यमेवोक्तं मध्मेष्वेवमेव तु ॥ # ॥ 
दूलकम्भान्तिकादौनां वच्छे भवनपश्चकम् । 
च्तुधी शाधिकं देश्यं विस्तारो दादप्रेवतु॥ 
च्यध्यद्वंकरद्धानिः स्यात् विस्तारात् पश्चसु 

क्रमात् । #। 
टेवज्नयुर्परैयानां सभास्तारपुरोधसाम् ॥ 

पैषामपि प्रवच्यामि सद्ा भवनपश्चकम्। 

चत्वारिंश विस्ताराचतुभि्तींयते कमात् ॥ 
पष्चखेतेष र्य च षडभागेनाधिकं भवैत् 1! 
च्वतुञणेस्य वच्मि सामान्यः एदपश्चकम् ॥ 
इाचिंश्रकं कराणाग्तु चतुभिंद्ंयते क्रमात् । 
अषोड्श्रादिति पर नूनमन्त्यावसायिनाम् ॥ 
द्शांेनाषट्मागेन चिभागेणाय पादिकम् । 

अधिकं रेष्येमित्याडु्राह्चयादैः प्रश्रस्यते ॥ 
सेनापतेग्रं पस्यापि णदस्येवोत्तरेण तु । 
नृपवरं काय्ये भाष्डागारन्तयेव च ॥ 
सेनापतेग॑ं स्यापि चातुन्ण्येस्य चान्तरम् । 

वासकोषणुद् काय्य राजपूनच्येषु सदा 
ऋअन्तरप्रभवाखाख्च खपितुदू रमिष्यते। 
तथा इस्तश्रतादर्न्वाक गदितं बनदासिनाम् ॥ 
सेनापरतेनं पस्यापि सप्र्या सहिते न्वित । 
चतुद्ग्रहते यासे शालान्यासः प्रकौततितः 
पष्चिंशहते तस्मिन् अलिन्दः ससुद्ाद्तः 
तथा षट चि श्रह्वस्तात्त सप्नाङ्कलसमन्वितः 

विप्रस्य मतौ शाला न देश्ये परतो भक् । 

दश्ाङ्गुलाधिका तदत् श्रच्रियस्य विधौयते ॥ 
पश्चिंशत् करा वेश्य अङ्कुलानि चयोदश । 
तावत्करसतु शरद्रस्य युता पष्डदश्राह्ले; ॥ 
श्ालायास्तु चिभागेय यस्यामरे बोधिका भवैत्। 
सोष्णौशं नाम तदस्तु पञ्चाच्छायोच्छरवम्भवेत्॥ 
पाश्वेयोवींधिका यत्न सावषटम्भन्तदु च्यते । 
समन्ताद्ौ थका यत्र सुस्थितं तदिहोच्यते ॥ 

शुभदं खन्ेमेतत् स्यात् चातुव॑ण्यं तु विम् । 
विस्तरात् षोडशो भागस्तथा हस्तचतुष्टयम् ॥ 

प्रथमो भूमिकोच्छराय उपरिष्टात् प्रहीयते । 
इादशांशेन सर्न्वास॒ भूंमिकासु तथोच्छयः ॥ 
प्के भवेद्धित्तिः षोड़धां गेन विस्तरात् । 
दानवेन विकल्य; स्यात् तथा नस्मयमित्तिके ॥ 
गभेमानेन मानन्तु सन्धवास्तुषु शस्यते । 
रदवासस् पञ्चाशदटादश्रभिरङ्गुतेः ॥ 
संयुतो इएरनिष्कम्भो दिगुयचखोच्छरयो भवेत् । 
दारश्राखाद् बाह्ल्यस॒च्छायं करसम्मिते; ॥ 
अङ्को; सब्धवास्त नां एत्वं शस्यते बुधः 
उड्म्बरोत्तराङ्गे च तद्वाव प्रविस्तरः 
इति मातृस्ये वास्तुविद्याञ्च रडमाननिणेयो 
नाम २२८ अध्यायः ॥ #॥ 

खत उवाच । 
“अथातः संप्रवच्छामि स्तम्भमानविनिणयम् । 

हत्वा सखवभवनोच्छयं सदा सप्रगुणं बुधः ॥ 
अश्रौयन्तं एथुत्वं स्छादगरे नवगु; खड । 
सुचकच्तुरख, स्यादश्ांश्ी वच उच्ते। 

वास्तु 

डिवचः षोड़शाखस्तु इ1दशाखः प्रलोगकः। 
मध्यप्रदेशे यः स्तम्भौ उत्तो उत्त श्ति स्छतः। 

रखते प्र महास्तम्भाः प्रशस्ताः स्वास्तुषु) 

पञ्चवल्लौ लता कार्यां पच्चदश्रंनरूपिता ५ 
स्तम्भस्य नवमांन पद्मकुम्भोत्तराणि च । 
स्तम्भतुल्या व्रुला प्रोक्ता होनादखोपतुला ततः \ 

चिभागेणेदह स्त्र चतुर्भागेण वा पुनः। 

द्धौनं दौनखतुधोंश्रात्तया सर्व्वासु भूमिषु + 
वासगेदानि सवषां प्रवेशे दचियेिनतु)#। 
इाराणि तु प्रवच्छामि प्रश्स्तानौह तानि तु१ 

ूरननदर' जयन्तच्च दारः सैर शस्यते । 
याम्यश्च वितथय्देध दशियेन विदुवधाः + 
पञ्चिमे एुष्यदन्तश्च वारुण प्रशस्यते। 

उत्तरेण तु भल्लाटं सौम्यश्च शुभदं भवेत् ॥ 
तथा बास्तुसु सव्व वेधं दारस्य वच्नेयेत् । 
दारे तु रथ्या विद्धं भवेत् खञङ्लच्चयः ॥ 
तरुणा दोषवाहइल्यं रोक; पङ्कग जयते । 
अपारो भवेन्नुनं करपवेधेन सवधदा ॥ 
अथा प्रखवयोन स्यात् कौलेनासिभयम्भवेत् । 
षिनाश्रौ देवता विद्ध स्तम्भेन स्त्रोहधतो भवेत् ॥ 
खुडभत्तविनाग्ः स्यात् जडेणच रहे क्ते) 
मेध्यावस्कर विविधं एदि णोवन्धनम्भवेत् ॥ 

तथा शस््रभयं विद्यादन्त्यजस्य गृहेण तु । 

उच्छावहिगुणां भूमिं यक्ता वेधो ने विद्यते ॥ 
स्यसुद्वाटिते हारे उन्मादो रहमेधिनाम्। 

स्यश्च पिते विन्द्यात् कुलनाश विचच्तणः॥ 

मानाधिक्ते राजभयं नौतच्ते तस्करतो भयम् । 
इारोपरि च यद्वारं तदन्तकसुखं शतम् ॥ 

ऋध्वानं मध्यदेशे तु अधिको यस्य विस्तरः, 

वन्त॒ शकटं मध्ये सदो भर विनागरनम् ॥ 
तथान्यपौड़तह्वारं बहदोषकरम्भवेत् । 
खलदारः तथान्यन्तु नाधिकं श्रोभनम्भवैत् ॥ 
कुम्भग्रीपणि वल्लो भिग्धं लदारन्तु ्)भयेत् । 
पूजयेच्यापि तत्निद्यं वलिना चाच्तोदके; ५1 
भवनस्य बट पूरवे दिगभागे स्यकालिकः। 
उडम्नरस््रथा याम्य वारये पिप्पलः खभ: 

श्षच्तच्चोत्तरतो धन्यो विपरीतस््रसिद्धये । 

कण्टको च्तौरदटच्तञ्च असन्न; सफलो हमः । 

भयं इानिं प्रजानि कुयेन्ति क्रमशः सष्ा। 

म च्छन्द्याट्यदि तानन्धानन्तरे ख्यापयेत् 

शुभान् ॥ 
एत्रागाश्रोकवङुलश्मौ तिलकचम्यकान् । 
दाडिम पिप्पलो द्रात्ता तथा कुस॒ममणखपम् ॥ 

जब्बौरपूगपनसदुमकेतकौभि- 
जातोसरोजश्रतपचिकमल्लिकाभिः। 
यन्नारिकेलकदलोदलपाटलाभि- 

यक्तं तदच भववं प्ियमातनोति) 
इति खातस्य वास्तु विदास वेधपरिवच्नेनो नाम 

२२६ अध्यायः ॥ #॥ 
खत उवाच। 

^्डद्गादिक्लवं वास्तु समानशिरसन्तया। 

परौच्छ पून्ववत् कथात् स्तम्भोच्छ्रायं विच च्चणः।॥ 



वासु 

ज दैवधधररैसचिवचचत्वराणां समीपतः 

कारयेद्धवनं प्रात्नो दुःखशोकभयं यतः॥ 
तस्य प्रवैग्राञ्चत्वारस्तस्योत्ङ्गोभयतः शुभः। 
षषः एष्टभङ्गस्तु सथावर्ैः प्रशस्यते ॥ 

अपसो विनाशाय दिये शौगेकस्तथा। 

खव्ेकामफ़लो गुणां संपूर्गो नाम वामतः ॥ 
रवं प्रवेरमालोक्य यत्नेन णहमारमेत्। #। 
अथ संवत्सरे पूं स॒हृततं शुभलचे 1 
रत्नोप्ररि शिलां लत्वा सैवौजसमन्विताम् । 
चतुभित्राक्षगीस्तम्भं वश्छालङ्कारपूजितम् ॥ 
शुज्ाम्बरधरः शिल्पी सद्धितो वेदपारग; । 
स्थापितं विन्यसेत् तदत् सद्धाषधिसमन्वितम् ॥ 
नानाक्ततफलोपेतं वस्त्रताग्बलसं युतम् । 
ब्रह्मघोषेण वादेन गौतमङ्गलनिखने, 

पायं भोजधद्िप्रान् होमस्तु मधुखपिषा । 
वास्तोस्परते प्रतिजानौ छ मन्त्रेणानेन स्वद्! ॥ 
खचपाते तथा कार्यमेवं स्तम्भोद्ये पुन्; । 

इारवन्पोच्छये तद्वत् प्रवेश्समये तथा ॥ 
वास्तूपश्रमने तदत् बास्तुयज्स्तु प्धा। 

ईशाने खच्पातः स्यादासेये स्तम्भरोपगम् ॥ 
प्रदत्तिण् कुव्वंत वातो; पदविलेखनम् । 
तच्नंनौ मध्यमा तेव तथाङ्कुषटसतु दन्ति ॥ 
प्रवालरत्रकनकं फलपिषक्रतोदकम्। 
स्वास्तुविभागेषु शस्तम्यदट्वितेखने ॥ 

न भसनाङ्गारकारन न शस्तनखचम्भभिः । 
नत्त साश्िकपाखेन क्रचिडास्तु प्रलेखयेत् ॥ 

रुभिर्विचेखितं कुश्यात् टुःखशोकामयादिकम्। 
यदा णष्ठप्रवेशः स्याच्छिल्पौ तत्रो पलेखयेत् ॥ 
स्तम्भदत्ादिके तहत युभाशुभफलोदयम् । #। 

चअदिद्याभिसुखं रौति शङुनः परुषं यदि॥ 
तुल्यकालं स्यगदङ्क णदभत्तः समात्मनः 

वाचछङ्ग तद्िलानौयान्नरग्च्यं भयप्रदम् ॥ 

श्रकुनानन्तरं तच दस्त्यश्छन्छापद्म्भवेत् । 

तद्ङ्गसम्भवं विदटात्तच शल्यं विचन्तणः ॥ 

प्रसाश्माे चेतु गोमायुविलङ्किते। 
त्र शल्यं विजानौयात् खरशन्दे च मैरवे॥ 
यदौ श्रान्ते दिग भागे मधुरं रौति वायसः । 
धनन्तच्न विजानौयादङ्गे वा सवाभ्यधिष्टिते 1 
खचच्छेदे भवेनृग्टलर्याधिः कौले त्वघोसुखे। 
अङ्गारेषु तथोष्मादं कपायेषु च सम्भमम्। 

कम्बश्ल्ये च लार्नौयात् पुच्छं स्त्रौपु वास्तुवित्। 
सभत्तंण दस्यापि विनाशः श्रि ल्यिसम्भमे ॥ 
स्तम्भस्थाने चते कुम्भ शिरोरोगं विनिदिेस् । 

कुम्भापद्ारे सवयस्य कुलस्यापि त्यो भवेत् ॥ 

ष्ट्यं स्थानच्ते कम्मे भे बन्धं विदुन्बघाः 

करखख्याविनाश्ेतु नाशं णहपतेषविटुः ॥ 

बौजौषधिविद्ौने तु भूतेभ्यो भयमादिशेत् । 
प्रागदच्छिणेन विन्धस्य स्तम्भं चछचं विवैश्रयेत् ॥ 
ततः प्रदत्तिणेनान्धन्यसेत् स्ञम्भं विचच्तणः । 
यस्नाद्धयकरं नणां योलितान्यप्रदन्तिणम् ॥ 

स्च्ांकुव्वौँत यल्नेन स्तम्भोपद्रवनाशिनौम्। 

तथा परलवतौं श्राखां स्तम्भोपरि निवेशयेत् ॥ 

पर. 91 

३६९१ 
वास्तु 

प्रागुदकष्टवनं कायै हिरुखन्तु न कारयेत् 
स्तम्भंवा भवनं वापि ह्वारंवा खण्रहन्तथा ॥ 

दिष्टे कृलनाश्ः स्यात नच सम्ट्येद्ण्डम्। 

यदि सख्यष्वयेततेहं सटित्तु विवदेथे ॥ 
पूर्ण वद्धितं वास्तु कुादेराणित्रे खदा) 
दन्ति वद्धिं वास्तु खगै स्यान्न संसयः ॥ 
पाटूठरडन्तु यास्तु तदथत्तयकारकम्। 
व्यथितं लथा सौम्ये वडुसन्तापकारकम् 1 
च्ासेये यत्र उद्धिः स्यात् तद्मिभयदम्भषेत् | 

वद्धितं रातच्तसे कोणे शिशुक्षयकरं भवेत् ॥ 

कड़{यितन्तु वाये बातद्याधिप्रकोपलत् । 

शरान तु प्रलाहानिर्वास्तौ सम्बष्िते सद्ा ॥#।॥ 
ईशाने देवतागारं तथा शान्तिरहं भवेत् । 
महानसं तथाम तल्पा चोत्तरं जलम् ॥ 
सदस्योपस्करं सन्ध मेकेते स्थापयेद् बुधः । 
बन्धस्थानं वद्हिःकुात् सानमणपमेव च॥ 

घनघान्यष्च वायये कम्भश्राला ततो बदह्हिः। 

र्वं बास्तुनिवैश्; स्यात् रहभत्तः शुभावद्टः 

इति मात्स्ये वास्तुविद्यार्डनिणेयो नाम २३० 
अध्यायः ॥ #॥ 

खत उवाच । 

«अथातः संप्रच्याभि दाखाहरणसुत्तमम्। 

धनिष्ापश्चकं व्यक्रा विद्यादिकमतः परम् ॥ 

तत; साग्बत्सरोदिषे दिने यायादनं बुधः । 
प्रथमं वलिपूजान्तु कुग्यात ठन्त्ाय सव्यदा॥ 

पूर्व्वोत्तरेण प्रतितं डे दास प्रशस्यते । 

अन्यधा न शुभं वियादट्याभ्यापरनिपातने ॥ 

च्ोरटक्तोद्धवं दारु न गदे विनिवैशयेत्। 
छताधिवासं विदगीरनिलानलपीडितम् ॥ 
गलावभखञ्च तथा विदान्नि्घातपौडितम् । 

अहंशुष्कं तथा दारु भगखशुष्कं तथेव च ॥ 

ष्वे्देवालयोत्पत्रं नदौसङ्गमजन्तथा । 
श्सशनङ्पनिलयं तङ्ागादिखतटभवम् ४ 

षच्नैयेत् सन्धा दार यदौ ₹रेदिपुलां यम् । 
सथा कण्टकिनो ठच्तान्नौ पनिम्बिभौतकान् ॥ 

श्वश्रातकान् ण्लतरहन् वव्नेयेत् एद कम्मेणि । 
च्शनं शाकमधुकसव्नेशालाः सुभावद्ाः ॥ 
ष्वन्दनं पनसं घन्धं सुरदारु हरिद्रका। 
दाभ्यामेकेन वा कुशात् चिभिव्वा भवनं शुभम्॥ 

बङ्भिः कारितं वखादनेकभयदं भवेत् । 

रुकेक शिंशपा ध्न्धा शरीपणौ तिन्द्कौ तथा॥ 
र्ता नान्धसमायुक्ता कद्ाचिच्छभकारिक\। 

स्यन्दन; पनसस्तद्वत् सरलाव्ज नपद्मकाः 

रुते भान्यसमायुक्ता बास्तुकाय्यं भप्रदाः 
तरखच्छेदे महापौतै गोधां विद्यादि चक्षणः 

माञ्च भेकः स्यात् नौके स विनिद्रे । 
अरुणे सरटं विद्यात् सक्तामे खुकमादिशेत् ॥ 

कपिले श्डधिकां विद्यात् खड्गाभे जलमादिग्रेत्। 
एर्व विधं सगर्भैन्तु वव्णयेदास्तुकम्भेखि ॥ 

पूं द्वन्त क्ञोयात् निमित्तं शकिः समे; 19 
सेम रिते रेष अष्टभिवें इते तथा ॥ 
यच्छेषमायतं विद्यादष्टमेदं वदामि ब; 

बासतु 

ध्वजो धुम सिंह श्चा ठषः पवर र्व च ॥ 
दस्तो ध्वादुख पूर्व्वाद्या करिग्रोएा सरन््यमो + 
ध्वनः सवसुग्यो धन्यः प्रद्यगवारो विदोषः ॥ 

उदृषटसरवो भवेत सिंहः पाठमसो टेषभो भेत् 

दक्तिणाभिखो हस्तौ सप्रभिः स उर्ाद्लः ४ 

रकेन ध्वज उदिषटस्तिभिः सिंह उदानः । 

प्वभिवुंषभः प्रोक्तो विकोयण्यांसतु दव्येधेत् ॥ 
तमेवाश्गुगं कत्वा विदाद्राश्िं विचक्लणः। 
सप्रविंश्रटृते भागे अचं विद्याद्िचच्तणः॥ 

अष्टभि्भालिते ऋचे यच्छषं स ययो मतः। 
वयाधिक्तंन कु्नींत यतो दोषकरम्भवेत् । 

अयाधिके भवेच्छान्तिरित्यादह भगवान् दरिः) 

छत्वा्रतो द्विजवरानय पूगेकुम्भं 

दध्यच्तताच्रदलपुष्यफलोपश्रोभम् । 
द्त््ा डिररयवसनानि तथा दिनेभ्यो 
माङ्गच्यश्यान्तिनिलयाय रषं विग्र ॥ 
सद्योक्तदहोमविधिना वलिकम्मे कुत् 
प्रासादवास्तुश मने च विधिये उक्तः। 
खन्तरपयेत् दिजवरानथ भच्यभोच्यै 
शुक्ताम्बरश्च भवनं प्रविशेत् सधमम् ॥” 

इति माद्य वास्तुविद्याडुकोरनं समाप्रम् २३१ 

अध्यायः॥ # ५ अन्चच। यअथ वास्तुयुक्तिः\ 

तच्च स्थाननिणेयः | 

“नृद्शसश्रानपोलानां वनस्य निकटे तथः । 
न वास्तुकम कुर्वीत न इन्द्-नमरान्तयोः ५५४१ 

तत्र दिङ्निगैयः । 
«“रात्तसाजिलवद्ैनां यमस्य दिगि वेश्समः। 
नारम्भं कारयेद्राजा भौरुग् दादचयप्रदम् ॥* 
तथा डि। 

भोगः कौत्तिरधनं रोगः सिरता च भयः त्तयः! 
दाइ इव कथितो दिधि वास्तुफलोदभवः॥” 
भोले च। 
«यज्ञस जायति राजा तस्य लसस्य बः पतिः । 

यादिक् तस्य बृपक्तस्यां वाख्वारम्भं खमा- 

च्वरेत् 1 
रवच्च। 

^ कुजाधिपतिके मेषलपे जातस्स भूपतेः ४५ 
कुजाधिपतिकाथां दक्िंणस्यामपि वास्तुं 
इष्यतौति । पराश्ररस्तु । 

५यद् शएलनितो राजा वासतुस्तम्भस्तु तदिणि॥ 
रुतेन छथादिलनितस्य नरपतेः पूर्न्नादिदित्तु 
वास्तुकरण्म् । तेन शुक्रदश्रायां जातस्यामे- 

य्यामपिन दुष्यति ॥\ #॥ अथ लच्णम् | 

भ्वासतु कुषषाष्मङोपालः सखम सुद्िग्धटतिकम्। 

प्रागुदकन्नवनं रम्यं रम्यठच्चोपश्योभितम् ॥ 
लच्यौर्टाहः चयो भो तिधेननाप्रोरभ्यभूता । 
सम्यटृटद्धिरिति प्रोक्त पू्नादिककुभां फलम् ॥” 
तथा हि ल्रदनमन्धत् । 

“ज्मलमेन दिक पश्चात् राज वास्तुघ्नबोमतः॥” 
रुतेन खाधिपतितुलालयं जातस्य कृपते; 
खथाधिपतेः पूनवस्याः पञ्चात् परश्चिमशवोऽपि 
भदष्यति। अन्धे तु। 



वास्तु 
^«यडहश्राननितो राना तद्दिशोक्नवो मतः ॥* 

रुतेन गरुद शर जातस्य शृपतेदेचिणश्नवोऽपि न, 
दुष्यति। अन्धच्चतु। 

“जञ्षतच्तच्ियविट् द्राः पूव्बादिदिग्युगे क्रमात्। 

वास्तुजवनमिच्छन्ति निजसम्यत्तिडेतवे ॥” 

नौ तिश्चास्ते च । 

^वास्तुकम बृप; कुशयाहलवरेरिगो दिशि । 
दौरधांवा चतुरस्रा वावासतभूमिमशौच्िताम्। 
खुतयोलेचणं तदत् फ़ल नगरे यथा ॥ “क 
अथय मानम् । 

^“ राजकाण्डन तृपतिवास्वारम्भं समाचरेत् । 
जयो भङ्गः सुखं दुःख प्रतिभं तिचच य; स्थिरः 1 

स्द्यष्टौ व।स्तुनामानि राजका्छेरलुकमात् ॥” 
अन्यच तु। 
«५जन्मलसे महोभक्तद्खयोरन्त खव दि। 
राजकारस्तु तावद्धिवास्तु कुर्यान्महीपतिः ॥ 
सदश्ाच्छन्दसस्बमन राजप्रडन भरूपतेः। 
वास्तुकम्मसत्मारम्भो घनधान्यजयप्रद; ॥” 

खुतयोरपि पून्बवद्यास्यानम् 1 
“राजच्छतचेख कुचापि वास्तुपत्तनमिष्यते। 

तस्यपि पृच्छवन्सानमिति भागुरिभाषितम् \* 
अथ द्)ब्द्गाः 

^प्ररनिभ्मितवःस्तुस्थो न तिष्टति चिरं करप; । 

न सुषखाय न् घम्भाव तत्तस्य मुवि जायते \* 
अन्धच्रापि) 

«रा जान्यवौयप्रद्याश्रौ परवास्तुक्रतस्थिति;। 
न सखाय भवैननणां यजा प्ररण्दे यहः 

य; खनिम्मितवास्तुश्थो निजलसा दिसंयुतः 

विचारितपुरो राजास चिरं सुखमश्रुते ॥* 
अन्यत्रापि, 

“राजा खबाइवौ्यए्मो निजनिभ्नितवास्तु- 
भाक् । 

ख चिरं तयुते सौख्यं खण्दस्यो यष्ो यधा 1” 
पथ कालः। 

“वष न्ते५मुयदिते गुक्रे केन्र सरगुरौ चमे। 
दास्तुकम्नतमारम्भ' श्रुक्रचन्द्राकभूमिके॥ 
यद्वङक्तो यः समथः कजैव्यस्तच्र परे शुभे । 
वास रम्भः काय्य; खुभसम्यत्तिकामिना 

राज्ञा॥ 
इति वास्तुयुत्तौ वास्त श्र; ॥#1 

च्न्यधां यथा} वद् बास्तुकुख्डच्याम्। 

खामदस्तेचतुभि, स्याद्डस्तेनेव मापयेत् । 
चमो भवङ्करो भयः शोकलद्िजयः चि; 1 
वंश्कत् पपकारौ च विकारौ प्रोभनः शिवः 
कुणपः कामदो धन््ो धौम्यो धनहरस्तथा 
धनद; सुखज्चति वाद्योणडादश्र कौत्तिताः 

तद्यया। 

^चऋयामपररिणादाभ्यां योपङपिख्डोएभिजायते 

ऊनविंश्रतिद्धते मागे श्रवैसोता ययाक्रमम् ॥ 

चेमे खचायसंसिद्विभेयकारौ भयङ्करः । 
भवो भोगं प्रकुरुते शोकछद्वन्धुनाशमः ॥ 

विजयः कुरुते उदं श्चि; ख्सुखं ब्त । 

३६२ 
षास्तु 

वंशकछत् कुरुते वंश्चं पापकारौ कुलापद्ः 

विकारौ कुरुते इ.खं शोभनः शुभमाबदेत् । 
शिवः सार्थसिद्धय स्यात् कुणपः स्धनाश्रनः 

कामदोप्भौदटलाभः स्यात् धन््ो दहति सब्र; । 
धौम्ये धम्भमतिः सौख्यं दुःखं धनदरे भवेत् ॥ 
धनदे धनलाभः स्यात् सुखक्लत् सुखकारकः। 
इति प्रोक्तोएतिसं चेपादास्तुल तच णस; ॥” 

भोजस्तु । दखसानं तयेव किन्तु युक्तिरन्धा । 
खदश्रान्दतो हिगुरे स्ते; खुभावद- 
ऋतुरख रव नववास्तु शिष्यते। 

किसु लणदण्डमितद्णडसस्मितः 

प्रकरोति पास्तुरतिलौस्थसम्पदम् ॥ 
ऊधरा वालुका क्लिन्ना चयमेतदिजिन्दितिम् । 

चिकोणो वत्त॑लो दीर्घो यवमध्योदृद्न्छखः 

तथा डमरुरूप्रञच सर्पाकारस्तथेव च । 
छिन्नो भिन्नो मध्यनिन्दो यजनाभश्चतुव्ययः ॥ 
चिपथो जनदोषौ च उत्तदोषौ तथा पर; । 
गनमगुषूाछतिेवोपद्रवाः परिकौन्तिताः ॥ 
वास्तुखर्डे महादोषा हेयास्तसाडच चोः । 
चतुरखः चभो दौषेस्तुल्यः प्रान्त; खमाश्ितः । 
दोबेविंहौनो विज्नेयो वास्तुखडः स॒खावद्; ५” 

इति युक्तिकर्पतरौ वास्तुयुक्तिः ॥#1 
सत्र कालनिणेवः। 
नवरेशराखश्राबणाघाएमागेफाल् गुणकात्तिकाः । 

सुप्ररस्ता णडारम्म पतरौपुच्चसन्टद्धिदाः ॥ 
शुक्रपच्चे भवेत सौर्यं छषो च भवते भयम् । 
आदित्यभोमवव्नेन्तु सव्वं वाराः शुभावहा; ॥” 
तथान्यच्च । 
^पूमिमादषटमौ यावत् पूज्वास्यं वच्णेयेट् णहम् । 
उत्तरास्यं न कु्दींत नवम्यादि चतुद श्रौम्॥ 
च्ममावास्याषटमौं यावत् प्विमास्यं विवच्नयेत् ॥ 
नवम्यादि तथा याम्यं यावत् शरुक्ञ चतुद भीम् । 
वज्वयाघातगरूले च अयतौपातातिगखयो; ॥ 

विष्कम्भगकयोद्धेव णदारग्भः न कारयेत् ॥ 

अदिव्यदयरोह्िणौ गगरो च्ये्ठा घनिशो- 

न्तरा 
रेवद्याथ मघानुराघदरिभिः शुद्धेः खभा- 

वादिभिः। 

खौम्यानां दिवसेश्य पापरडिते योगे विरिक्त 
तिथौ 

विच्य्िक्तदिने वदन्ति सुनयो वैष्लादिकाग्े 

शमम् ॥” 
मद्छपराणेण्पि। 
^चनद्रादिव्यवलं लब्धा करं शुभनिरौशितम् । 

स्तम्भोच्छायादि क्तैयमन्यन्र तु विवच्नेयेत् ॥ 
चऋअश्चिनोौ रोदिणौ सलसत्तरा्यभन्दवम् 1 
स्वातिद्ेस्तायुराधा च वास्तुकम्भेणि शस्यते ॥” 
तथा च। 

^त्िभिच्िभिरवेश्सनि छत्तिकादरे- 
रगोषपुच्ताप्िधनानि शोकाः, 

्रत्ोभेवं राजभयच् लुः 
खं प्रवा नव प्रमेदाः॥ 

वास्तु 
नाशं दिशन्ति मकरालिकुलोरलम 

मेषे घटे धनुषि कम्भसु दौघेखचम् । 

कन्याभषै मिथुने भुवमथ॑लाभो 

च्ोतिर्खिदः कलसखिंदटषेषु ठद्विम् ॥ 

लमोएकं वच्सम्यातः कोषहानिश्च श्रौतगौ । 
्ट्यवसुन्धरापुच्चे चन््रजे सुखसम्यदः 

जवे धम्भायेकामाख सुतोत्यत्तिख्च भागवे। 

शनेखरे तु दारिद्रय रावत प्रवर्तते 1 
अथ प्रवेश्कालः। 

^शुदेददध्रकेन्द्री व्रिधनगी; पापै च्िषष्ठायी- 
हञोमे केनद्रगतेपयवा सुरगुरौ दैतयपृच्ये४्पि वा। 
खव्वारम्भष्रलप्रसिहिरदये राश्चौ च भक्तः शुभे 
स्वग्रास्यस्थिरतोदये च भवनं काय्य प्रवेश्योभ्पि 

वा\ 
पौष्ये धनिा अथ वास्शेषु 
स्वायम्भ् ववं तिषठ चोत्तरेषु । 
अत्तौणतचनदर शुभवासरे च 
तथा विरिक्तं च णदप्रवेश;॥ 

तिथिखारख लादि खमारम्भ यथोदितम्) 
प्रवशप्प रुदस्याङस्तथा च्योतिच्विदो जमाः॥ 

अथ दारम् । 
“गे कदारं वास्तुखच्छं न चतुरारमारभेत् । 
रुकारं दुः शरणं चतुरं दुरावरम् ॥ 
चिद्धारमेव वृपतेर्व्वास्तुकम्म प्रशस्यते । 
छे सख्ये तच चान्यत् स्यादसुस्यमिति निखेय: ॥ 
रालद्वारस्तु तच्ेको यमहारस्या परः । 
च्यपह्वारं तथान्यत् स्यादिति हारस्य निणेयः ॥ 
ब्रह्मत चियवरेश्यानां प्रागुदकपञ्चिमैः क्रमात् । 
सस्मार दचिणस्य पर तस्यापि दच्िये । 

बलवद पेरिस हइारमिव्यन्यसम्मतम् । 
राजहारेभन्यभूपानां शि्धानांवा प्रवेशयेत् # 
याच्राप्रसादपन्ाणि राजद्वारेषु कारयेत् । 

यमहारे द्िदाकम्म द्विषता प्रवेशनम् ॥ 
निःसारणं ताना दुानाश्च निबन्यनतम् । 
अपह्वारे्परोधस्य गमनागमनक्रिया ॥ 

राके विलासयाच्रा च मम्भन्नस्य प्रवेशनम् ॥” 
अथ प्राच्रौरनिणंयः। 

^मयेरमेद्या मबुजेरलद्याः 
प्राच्तौरखण्डा ठृपरतेभेवन्ति॥ . 

राजदकोन्रताः सर्वे प्राचौराः एयिवौसनः। 
विश्तिस्ते तु पश्चा पाश्वयोः प्च पश्च च ॥ 
पञ्चात् पच्च च विञ्जयाः प्राचौरा एथिवोसलः। 
सथप्रान्ते त्वावरणो नाम प्राचौर उच्यते ॥ 
प्रतिप्राकारसंस्थानं दारं नाभिसुखस्थितम् । 
तच्च जयास्यस्य दस्य बास्तुखर्स्य नियेधः ॥ 
तद्यथा । ॥ 
५«राजचछचान्तरे पश्च राजदारे मह्ौपते;। 
राजद्खत्ये साह्धजयङ्धारे प्रतिष्टिता; ॥ 
च्यहवारे राजदच्डार्ये प्राचौरा; एयिबौपते; । 
सवं यवस्थिते स्थाने मध्यैमेतह्धि तिष्टति ॥ 

राजच्छ्वदयं साम्ये जयवास्तुनि । 
परिणादे पश्च राजदखास्तिडन्ति मध्यत; ॥ 



वासु 

राजपङ्ाभिधानेन स्थानमेतन्निगद्यते। 

असन् णदं नृपः त्वा सुचिरं सुखमश्रुते ॥ 

अ्नानाद् दम्भतो राजा ोभ्न्यत्र खदमारमेत्। 

सोचिरात् ग्टद्यमाप्नोति रोमं शोकं भवं तथा॥ 
यमदखोट्यदण्टो केनाद्तिरुपक्नवः। 

ये चान्ये बास्तुदोषाःस्युः स्थने दोषाश्चये 
पनः । 

न स्यश्यते राजपट्सतेः खपेगेखडो यथा ॥ 
दिगुणादिरतोएपि स्यात् क्रमाद्वङ्गादिवास्तुषठ। 
राजद्च्रमितेः्येवं पराचौरे गुख्दोषकौ ॥#॥ 
अध जयास्यस्य चतुरखस्य वास्तुखच्डनिणेयः। 

^राजह्वारे हि प्रकारा रालच्छच्रान्तरे मताः! 
यमदारे साद्व राजच्छचान्तरे चये ठृपाः॥ 
अपहारे राजदण्डं जिता ऋअरम्भिताः पुनः। 
अद्वारे भूपतेस्तस्य राजदखचयान्तरे ॥ 
र्वं द्यवश्थिते स्याने मध्यमे तत् प्रदश्यते । 
च्पायामे राजच्छच्नाणि चत्वारि परिणादइतः॥ 

राजच्छत्रैकमानेन राजदर उदाद्तः। 
अयश्च सप्तमो भागो वास्तोभेवति शोभनः ॥ 
चऋसिन् हं नृपः छत्वा सुचिरं पालतिमेदिनोम्। 

च्यस्िन् विजयटद्धिष्व सौस्यख्च समवाश्चयात् ॥ 
यो राजा दम्भतोण्यच्र वेष्सारम्भः समा- 

च्वरेत्। 
य उक्तो राजश्णोभ्वं तस्येदं स्थानपञ्चकम् ॥ 

गजो याघ्रख सिश्ख न्टगोभ्टङ्गो यथाक्रमम् । 

सिंहे सिंहाखनं स्थानं यात्रे स्यात् दारमन्दि- 

रम् ॥ 
गजे या्ालवं कुर्यात् ्टगे केलिनिकेतनम् । 

अमरेन्तःपुरं कुर्यत् क्रमेण एथिवौ पतेः ॥ 

तैन मध्यमेव सिं हाखनं दौधंस्य चतुरखङे; +” 
तच भविष्योत्तरे । 

“नेषादिचनद्रे जातस्य बृपतेः स्यरलुक्रमात् । 

इादभ्नोव दान् वच्छे तेषां लच्चणमयतः ॥ 
नन्दः खन्तोभद्रो भयो नान्दीसुखस्तथा । 

विनोदञ्च विलासञ्च विचयो विमलस्तथा। 

रङ्कः केलिजंयो बौरो इादप्रैत प्रकोत्तिता; ॥» 
अथषां लच्तणानि। 

“यदृ यग्रैवोच्यते मानं तस्य तेरेव कल्यना । 
रान्न: खडस्तमेकन्तु दौघं सव्ये निसिपेत् ॥ 
आयामेन चन्दर: स्यात् रासते ख पञ्चमिः। 
परिणा चतुभिख राजहस्त; प्रतिष्ठितः 1 
अस्याधिदेवता भौमो रच्ततौदं वसुन्वरा । 
इाराणि विंग्रति्छास्य रक्तच्िचाठतानि च॥ 

रक्तपड!तो गेह; सकलाधेप्रसाधकः । 
अत्र खित्वा मह्ौपालः सुचिरं पातिमेदि- 

नोम्॥* 
दौषेम् ५१ । प्रस्थम् ४०। इति सुन्दरः ॥५॥ 
“ङ्गौ राजदस्तावायामे परिणाह तयैव च। 
इत्ययं सब्तोभद्रः खक्रश्ास्याधिदेवता ॥ 

दाभवा रचकादयोव पून्यास्ते चाच यन्रतः। 
"चतुदंशास्य इाराखि छव्यश्ित्राटतानि च ॥ 

पौतपडाढतो देष सर्व्वानिषटविनाश्नः । 

३६३ 
वास्तु 

अचर स्थित्वा महौपालः सर्व्वान् शन् निल- 
न्तति ॥* 

दौधेम् २९ । प्रस्थम् २०। इति स्रतोभदरः॥ ४4 
“अषटकोणो भवेद्धयः कोणो इस्त चतुष्टय; । 

राजहस्तोच्रतः कार्ययो वुधश्ास्याधिटेवता। 

स्च्का वसवश्वास्य पून्यासतेठच प्रयत्नतः । 
अष्टौ हारायि चास्य स्युः पौतचिच्राटतानि च ॥ 
पौतपट्ाटतो देष सर्व्वानिषटविनाश्चनः । 
अन्न स्थाता च्ितिपतिने रिररवष्टद्यते ॥ 
राजदण्डो भवेद् दोषैः प्रसरे राजस्तकः। 
राजहस्त राजदस्ते प्रको स्तत्र कारयेत् ॥ 
अयं नान्दोसुखो नाम चन््रश्चास्याधिरेवता। 

नच्तचलोकः पच्योप्च ख य्भादस्य रत्तकः॥ 
हाविंश्रतिस्तु इाराणि दोव श्र तचान्तरे। 
अन्यत्र टौ रकं स्यात् प्रसरे रकमेव च ॥” 
दौषेद्ितये दश हइाराणिप्रखरद्ितये रकं छत्वा 
दितयं र्वं २२ इाराणि । 

“शुक्त चिच्रेण सहितः शुक्तपडन श्नोभितः। 
सर्व्वाधंसाधको रान्तां लच्छी विजयबद्॑नः ॥” 
दौषेम् ११ । प्रस्यम् १० । इति नान्दौसखः॥#॥ 
“दोव चयो राजहस्ताः प्रसरे दौ प्रतिष्टितौ । 
विनोद रुष हाराणि चिंश्रतकोषटदयं भवेत् ॥ 

रक्तन्विचेण चिचराङ्गो रक्तवस्छोपगु तः । 
अचर स्थाता नरपतिभेवेत् कौ त्ति प्रतापवान् ॥ 
ग्य धिरेवता चास्य रचकाः सकलगद्ाः १५ 

दौ्षम् ३१ । प्रस्थम् ९० । इति विनोद; ॥ # ॥ 
^दौर्वेण राजदण्डाद्ख' प्रसरे राजदस्तकौ । 
विलाख रुष इाराणि चत्वारिंशद् वुधा विदु; ॥ 
गन्धर्वा रच्चकाश्चास्य प्रकोडच्रितयं मवेत् । 
चिच्रपद्मन शद्धन चिच्वस्ेण श्नोभितः ॥ 
इभिच्श्रमनो दयेष शस्य सम्यत्तिकार कः । 
तच्र श्थित्वा नरपतिः प्रचुरं सखमन्रुते ॥* 
दौ्ष॑म् ५१ । प्रख्यम् २० । इति विलास- 
गदम् ।॥#॥ 
“दादश; प्रसरे दौ हौ राजहस्तकौ 

कथितौ । 

विजये दादश भवनदाराणि स्युजेवप्रदान्यच ॥ 
खर््योएधिदेवता चास्य रच्चतौमं विदङ्गराट् । 
अरुणाम्भोजविचाङ्गो अरुणाम्बरभूषिलः। 
तच स्थित्वा नरपति; लतृक्ञां शास्ति वसुन्व- 

राम् ॥ ॐ 

दौधेम् २१! प्रस्थम् १२॥ #॥ 
^च्ायामे राजदणडौ दौ प्रसरे राजदखकः। 
श्रतदारोपसद्ितः प्रकोरेदं एभिर्युतः ॥ 
दिक्पाला रच्काञ्चास्य कुजश्चास्याधिरेवता। 

नानावर्योन चिच्ेण वसनेन विभूषितः ॥ 
अच स्थित्वा नरर्पतः सुचिरं सुखमघ्रते। 
यख्िण्ाज्ये प्रतिष्ठेत विमलो खदसत्तमः ॥ 
इभिंचं नार जायेत भेतयोनं च विन्नबः। 
न रोगो नापि प्रोकच्च मैवोतुपातभवन्तथा ! 
इ्यादि गुणवाहच्यमन्यच्न कथितं बुधै; ॥* 
दोषम् २०० । प्रम् १००। #॥ 

वास्तु < 

“अायामपरिणाद्धाभ्यां राजः षोडग्रहस्तकः। 
दाराणि घोडप्रौवास्य गुरुरस्याधिदेषता । 
रत्िका देवता चास्छ शुकावस्तेिभूषणम् । 
अच स्थित्वा नरपति; सब्वार्थान् संवि 

साधयेत् 
दौषेम् १७ । प्रस्थम् १६ । इति रङ्गः ॥ # । 
“चायाम राजदण्ड; स्यात् प्रसरे ष्ठ तदद्व॑कम् । 
दश प्रकोडा दवाराणि श्रनिरस्याधिदेवता । 
पिशाचा रच्चकाश्ास्य नौलवस्त्रादभरूषणम् । 

नान्नायुं केलिरास्यातो भवरोगविनाश्नः। 

अचर स्थित्वा नरपतिः सुखं विजयते रिपून् ॥* 

दौषेम् १०० । प्रस्थम् ५०॥ #॥ 
^“राजहस्तेन कोणः स्यादेव केलिच्वतुरंभ्र 
चतुहेव हारापि राहुरस्यधिदेवता ॥ 
नक्तश्वरा रचकास्तु नानादर्णाम्बरादिकम् । 
अयं जय; प्रकटितः सयैव जयप्रद; । 
अयाम राजहस्त; स्यात् परिणाद्देए्ट्दस्तकः 

नानारूप; कुटोरूपो वोरो नाम यजप्रदः॥ 

इदस्य तिहंवतास्य रचकाश्चास्य खेचराः। 
वित्वि्वखमोपेतः स्कामाधेदायकः ॥” 

दौषेम् ११। प्रष्यम् ८। इवि वौर;॥ #॥ 
भ्यो धस्य गदितो वणेस्रधा स्याचामरोए्पि च। 
राजहस्तान्तरे पञ्च चामराः स्युमदोसेजाम्॥ 
चन््रोपपि दपणे इस्त उपरि क्रमतो न्यसेत्) 
पताकाध्वजयुक्ताश्च णहरचतक-रचसाम्। 
कचरयुक्तं डं राज्ञां विस्वं चक्रवर्तिनाम् + 

खषां निवमः परवत् । 

दति इारश्चचिद्धानि रदाणां कथितानि रे । 
षिष्टव्यतानि डृपतिगुं हारम्भ' समाचरेत् ॥ 

इति सिंहासनख्यानमिति राद्स्य मस्तकम् । 

इतो चित्तहषार्था; प्रासादाः एथिवौयेजः॥ 
जलयन््रादवो येथ््ये तेषां नास्ति विनिश्चयः 

स्वजन्मगेदसंस्योयो नृपति; शुभचेतनः । 

ख चिर एथिवौँ शास्ति सार्धान् साधयद्यपि। 
योवा तत्प्ररगेदस्यो दुर्म्मोद्धात् धरणौपतिः ॥ 

ब च्चिरं पाति वसुधां घोरं रोगच्च विन्दति। 

सखलख्पतिमिचस्य यद्वारो न दुष्यति ॥*#॥ 

पर स्च । 
“चरकस्य विगुद्धस्य ब्रह्म जातम्भ इादुतेः । 
खमाङ्गष्यंमाचेण वमतो दौप्रिम्छखा;। 
सहामे धारयेद्राजा तहं व्वादर्णम् ॥* 
वाद्छस्तु । 
^द्धेषु मणिविन्धासो विद्धेयो न च दण्डवत् । 
विश्ुदहयौरकन्धाखो विधेयः खदगोपरि । 
तेन सम्राणि नश्यन्ति अरिष्टानि मद्टौ- 

सुजाम् ५ 

भोनोण्पि। 
“वास्तुखणो५जरूपः स्यात् यथा्ेर्नामभिः खजः । 
यमदारात् समारभ्य यावददार्मिष्षते ॥ 

तदूयधा,- 
“न्यभेवः स्थिर खच्छो धनं विभव एव च । 
बोरस्तापरश्च दयौ वास्तुभागा यघाक्रमम् ४ 



बासु 
यमव्रे्ध॑सलोयेश्रवायुयच्चेयग्रङ्राः। 
ष्नद्रौ वद्धिरिनि प्रोक्ता विभागानामधीच्राः॥ 
द्यौ काराकयं कुयान् भयस्छाने च पत्तयः । 

सिरं सहचरान् रद्धत् चर उाजिगजाद्यः॥ 

धने धान्यादिकं रततैत् चिभवै कोधरन्नणम्। 

राजपङ् मवेद्धीरो ताप कश्िद्ररालयम्। 
प्राच्तौरप्रलिभागान्तं इति भोजस्य घम्नतम् 1” 

स्ति युक्तिकल्यतरौ राजयहवुक्तिः॥*1 
^वास्तुमानेन नियमो रहमान निखेय; \* 
लचर वास्तुश्वलच्चणम् । 

^पूञ्जश्नवो उद्िकरो धनदश्चोत्तरश्नव;। 
दक्तिण्यो ख्यदो वास्तुद्रंनदा पञ्चिम्नवः॥ 
कोणे रेखादयं ज्ञत्वा मध्य रेखादयं तथा । 

रेधानकोणनो रेखा दचियादरेष्वेजास्तया ॥ 
नाचामरौ नामणिच्च नापताकापि नाध्वजः;) 

नाकृम्भादिर्नाकिलानो ना चित्रौ नातिचिच्र्के॥ 

नाद्यचो नातिनौचो वा नाप्रकौख्प्रकौणंकः 
ना धातुनागवाच्चच्च न चेकरानेकद्वारभाक्॥ 

निवमोभ्स्तु मद्धोन््राणां सवसम्यत्तिद्ेतवे॥ 
षति राजय्डयुक्तिः + #। 

अन्यषान्तु यथा वास्तुमानेन नियमः 

“ध्वजो धमस्तथा सिंह; श्वा ठषो गद्भोगजः। 
काक दत्ेष गदितो वास्तुख्यानस्य निग्यः 

अवृगमे सुखसम्य तिग्म च विपद्ास्यदम् ५” 
खुवम्न्यत्रापि। 

“ध्वने वियूतिविपदखच धुम 
सिदे विभोगः शुनि खना । 

इषि सुखं गदभतो विनाश्रौ 
गजे धनं काकपदेचण्डवयुः॥ 

कौगरेखा कोणगुचिः सुखसम्यत्तिनाश्िनौ । 

पूच्चपश्चिमतो दृष उद्याख््म; सुखावहः ॥ 

दचिणोत्तरतो दणो वंशा यमदखडकः;। 
एङदागि पातवेद्धौमानेषां दणयधान्तरे ॥ #॥ 

रुका चेद्न्िगे प्राल। दे च दच्तिण्पञ्चिमे। 
तिखश्येत् पूब्तो इौनाशतुःशालं सुखावच्म् ६ 

पञ्चिमास्यं ध्वजे वैश्स विंदतूदरमुखं शुभम् । 
पूञजालयं टषस्याने दचिणाभिसुखं गजे + 

पटर{घानः परिखाचातः पथाघातस्तयेव च। 
नलदोषो टचदोषो दोषा ददेवमाद्वः ॥ 
गच्छतां पद्तालस्य श्रवणं यदि वैश्छनि। 

पद् षातो नाम दोष; एचपौच्तधनाषद्ः ॥ 
पररिखाद्वोघांतो वास्ुनोः प्रतिवेश्िनोः। 
परिखघातो नाम दोषः कुलवौयघनापः॥ 

पमधाचातो नाम दोष आषातो बास्तुनः पधः। 
सन्ति भोगं व॑श्ख्च तस्य मेदमतः श्ट ॥ 
यकमागे सुखं कुात् हिप कुलवद्धंनम् । 
त्रिपयं कुलनाश्राय सननाश्खतुष्यये ॥ 
स्ववा्छां परवाच्याष्च यल्तिति जलाश्यः। 

तदोषो जलदोषः; स्यात् ख इन्ति कुलखम्यद; ॥ 
ऋषि मानसुख च न्दु ्भयामया; । 
रुते जलाशये दोषाः पूनवादिदिच्चु च क्रमात् ॥ 
खवास्तुटरचतो दोषः; कुलवषम्यत्तिनाश्बः। 

३६४ 
बास्तु 

वन्येन पूज्धलेग्वत्थं रत्तं दचिणतस्तथा ॥ 
रेशान्ध रक्तगुव्यच ऋआम ग्यां त्तौरिण्स्तया। 
यत्र तत्र स्थिना ठचचा विच्छट्ाड्मिकेशरा;। 

पनखा नारिकेला शुभं कुन्ति निश्चयम्) 

निश्रा नौलो पलाश्रख चिच्ा खतापरालिता। 

कोविदारश्च स्त्र सवे निघ्नन्ति मङ्गलम् \४॥ 
सद्धपातनमिच्छन्ति नागस्य स्वपने क्रमात् । 

पून्वादिषु शिरः कत्वा नागः रेते चिभि- 

च्िभिः। 

माद्रावरनवामपान्धंन तस्य क्रोड रदं शुभम् 1 
तच्र प्रमाणम् । 

५स्वामिहस्तप्रमाणेन च्येषटपन्नौकरेण वा। 
एदाभ्यन्तरसंस्थानं माप्रयेदभितो नरः ५५५ 

तच्र सामान्यलत्तणम् । 
“यसदभूमिसमादतपिखछपद् 

वद्चलोचनरन्धुगजगौ शितम् । 
रविभूधरचिंश्रदयोगद्धतं 
भवनाय ययरश्यितिक्रत्तपद्म् ॥ 

शका्रौतिगुखे दस्त दिवामेकषते च त। 
षडन्दुयुम्मसम्भक्तं पिण्डः स्यात् स्ैवेष्सनः ॥ 
वद्यथा। 
^ध्वजादिगेदसं स्थाने मानं खभावद्म् । 
दौ मानु; परौणादे सप्र चेवाङ्गुशिहयम् ॥ 
ददं पुचफलं गें ठषस्थानेप्यदौरितम् । 
दौ षट्प्रसरे पञ्च चतस्नोऽङ्कुलयोणपि च ॥ 
ददं पुच्तफलं गेद्धं गजस्थाने प्रकौ्तिंतम् । 

दं चयोदश्र सजाङ्गलयदचैकर्विंश्रति; ॥ 
प्रसरेग्ौ सुखफलं गज्याने एच विदु । 
इति इादश्रकं प्रोक्तं णदाणां स्संमतम्। 
रवं णद्ध समाचयय डस्य; कुभमिच्छति ॥*५॥ 
भोजस्तु । 

लऋआमामपरिखाइाभ्यां योऽकुपिष्डो विजायते। 
चेन केनापि चाङ्कन शोधनौयः ख दृष्यते ६ 
रखकदहिपश्चसप्रानि दुभान्यन्यानि चान्धया। 

अयामपरियादाभ्यां साद दादश्रहसकम्। 
एतत्तु मङ्गलं नाम रदं सखविवद्ध नम् ।. 
ऋयामपरियाद्ाभ्यां साद्धदस्तचतुटथ ॥ 
षदं कमलकं नाम गद्धं सम्यत्तिकारकम्। 

च्ायामपरिणादाभ्यां साद्ंदस्तास्तु घोड़श््। 
षट् दि सखनतोभद्रं खमिन: सुखकारकम् ॥ 

चअयामपरिणादाभ्यां सादरष्टादथ्रइस्तकम्। 

कल्यानाम वेष्छदं धनधान्धसुखप्रदम् ॥ 
चअयामपरिणादहाभ्यां साहंविंश्रतिहस्तकम्। 
षदं हि सखद नाम भन्तं; सुखविवहवंनम् ॥ 
मया यदिषद्सदिषट एदपश्कमदूसुवम्। 
न तैषठु खाननियमः सर्ववव्वेतानि कारयेत् ॥ 
ख्यानं मानच्चदोषाश्चये प्रोक्तास्तु मया क्रमात्। 
तद्दिवा एदं कला एषस्यः सुखमच्रुते ॥ 
अञ्चानादय मोहाः योभ्न्यथा रदमाचरेत् । 
ख विषौदति नश्येत तस्य कौर्भि; कुलं वसम् ॥ 

प्राचौराणां न नियमो एदस्थानाश् विद्यति । 
ययावास्तु यथाशक्ति प्राचौरानचयेदूरदौी। 

वास्तु 
रदरोधौ वथानस्यात् तथा प्राचीरकल्यना १४ 

इति युक्तिकल्पतरौ णयुक्ति; ॥ # ॥ 
अथ वास्तुयागप्रमाणम् । कगे । 
चतुःषष्टिपदं वास्तु सदेवकं प्रति। 
रुकाग्रौतिपदं वास्तु मानुषं प्रति सिदिदम् ॥ 

अस्तः शोधयेडास्तुभ्रूमिं यस्य परोटिताम्। 
चतुद हिदस्तं वा जलान्तं वापि शोध्य च ॥ 
ससम तदा छलत्वा सद्ाच्ैनं ततो भवेत् ॥” 

पुरोदितां ब्राह्मणादिमेदेन प्रश्स्तत्वनोपपादि- 
ताम् ॥# ॥ तथा च मद्यपुराणम् । 4 
“^आरत्रिमाते गत्ते पे अनुलिपर च सर्यशः । 
छतमामश्ररावस्थं करत्वा वर्जिचतुद्यम् ॥ 
ज्वा लयेत्त परोच्चाये पून्ये तत् खञ्यदिडसुखम् । 
दौप्रया पूर्न्वादि रष्ञीयात् वास्तनाममुपून्शः 
वास्तुः खण््धिको नाम दौप्यते स्खतोदह्ियः 

शुभदः ख्येवर्णानां प्रासाटेषुण्डेषुच॥ 
बासतुकत्त ररिमा गर्तं तच्चैव स्थापिते आम- 
शरावे पूर्व्वादिक्रमेय वत्निचतुख्यं त्वा गव्य 
तेनापूयय वर्निचतुद्यं प्रज्व(लयेन् । तत्र 
प्राच्यां दौपश्रिखषया उव्नुलत्वे तास्तु ब्रा्च- 
गस्य प्रग्रस्नम्। णवं दच्िणादिदिशि शिखाया- 
स्थात्वे त्चियादेः। सश्िखाखमवे सव्य 
वर्णानां ख वास्तुदेशः प्र्स्तः। जलान्तमिति 

तु मद्छपराणपरिभाषितं प्राखाद्परम्॥५॥ 
तथा च मात्स्ये । 
^पुरुषाधःस्थितं श्यं न ण्डे दोषदं भवेष् । 
प्रासादे दोषदं श्यं भवेद् यावव्नलान्तिकम् ॥ 
प्रासाद्भवनादौनां निवेशं विस्तराद् । 
कुयात् केन विधानेन कञ्च वास्तुरुदाद्धतः; ॥* 

ददयपक्रम्य वाप्यादौनामभिधानादादिषदापत् 
कूपादयो णुद्यन्ते । प्रासादेग्प्येवमेव स्यात् कूप- 
वापरौषु चेव हि । इव्यभिधानाच कूपादावपि॥ 

वास्तुपुरुषश्च। 
“कश्यपस्य एदिणौतु सिंद्िका 
राहवास्तुतनयावजौजनत्। 
पून्नच्ो हरिनिक्षत्तकन्धरो 

देकतेरवरजो निपानितः ॥* 
वथा । . 
चैते याधिमवाप्नोति यो रषं कारयेन्नरः) 
बै्राखे घनरतानि ज्ये ख्लुमवाश्रयात् ॥ 
आषा ्व्यरन्नानि पश्ुवव्नं मवाक्चयात्। 
अवय मिच्रलाभस्तु हानि्भाद्रपदे तथा ॥ 
आश्विने पनौनाश्न; स्यात् कार्तिके धनधान्य- 

कम् । 
मा्म्रौ्य तथा भक्तं पौषे तस्रतो मवम् ॥ 
माधे चामिभयं विदात् काष्नं फालगुने 

स्तान् । 

शुक्पचे भवेत् सौख्यं लष तस्करतो भयम् ॥ 
अश्विनी रोष्िकौ इलसुत्तरात्रयमैन्दवम् । 
स्वातौ शस्तागुराधा च रहारम्भ प्रशस्यते ॥ 
च्ादि्भौमवच्लंनतु सनं वाराः शभावद्ाः। 
वद्चयाषातमशरूले च अतीपरातातिमच्डय्ये; ॥ 



वास्तु 

दिष्कम्भगण्डपरिघवव्न योगेषु कारयेत । 
चऋतमेचेयगान्ध सेष्वभिजिदटृरौष्िणेए्पि च ॥ 
तथा विजयखाविचरे सुदत्तं ण्डमारमेत् । 
चन्द्रादित्वलं लं तथा श्ुभनिरौत्तितम्। 

प्रासा दे2प्यवमेव स्यात् कूपवापौषु चैव {ड 1” 
रेन्दव ग्टगशिरः\ #॥ सहते संवरैः । 
“सौद ेतश् मैचेयस्तया शएनकटः सतः । 
साविचञ् जयन्तञ्च गान्ध; कुतपस्तथा ॥ 

रौहिण विरिख्खिश्च विजयो नेकोतच्तथा । 
माडेन्द्रो वारुणस्ैव वटः पद्चदश च्छला 1” 

तेन हितीयढ तौ यसप्रमारटमनवसैकाद श पश्चमा- 
न्यतमसुहत्तं तादौ वास्तुकम्भ कुष्यात्। 
तेत्रादिषरलन्तु नरण्डे देवण्डेतु प्रतिष्टाकाल- 
वशात् तत्कालपरिग्रहः; ४ #॥ तथाच कल्य 

तरौ देवौपुराणम् । 

«यस्य देवस्य य; कालः प्रति्टाध्वजरो पखे । 
गन्तापूरशिलान्धासे युभदस्तस्य पूजितः ॥” 

यस्य देवस्य प्रतिाध्वजरोपख यः कालः खुभ- 

दस्तस्य गतपूरशलान्धासे रहारम्भ ख कालः 
पूजित इति ॥ # । प्रतिष्टाकालखख मातुस्य । 

“च्चे वा पालगुने वापि च्य वा माधवे तथा। 
माधे वा सदेवानां प्रतिष्ठा शुभदा भवेत् ॥ 
भराप्य पच्च शुभं शक्मतोते चोत्तरायणे । 
पञ्चमो च द्वितोया च ढतौया सप्रमौो तथा॥ 

दशमी पौसंमासौ च तथा श्रा चयोदशौ । 
चासु प्रतिधा विधिवत् छता वहफला भवेत् ॥* 

अतिषाखसुच्चये। 

“५माधेवा फाल्गुने वापि सेचरवेश्राखयोरपि । 

च्येडाषाए़कयो्न्वापि प्रतिडा खभदा भवेत् ॥* 
कल्पतरौ देरौपराणम् । 
^मद्िषासुरडन्त्राख प्रतिष्टा दच्तियायने ॥” 

च्योतिध। 
“ुरोग्डे गोर स्तवाल्यं वादके सिं गे गुरौ । 
गुर्न्वादिन्ये दशादेतु वक्रिजौवाद्विंशके॥ 
पून्यराश्ावनायातातिचारिगुरवत्यरे । 
प्रागराशिगन्तजौवस्य चातिचारे चिपत्तके ॥ 
कम्याद्यद्धतसप्रा हे नौ चस्येज्ये मलिस्ड चे । 

पोषादिकचतुम्भासे चरणा ङ्ितवषेशे ॥ 
खुकेनाडइूा चेकदिने हितौयेन दिनच्रये। 
तोयेन तु सप्राहे माङ्गल्यानि विवकेयेत् ॥ 
अतारम्भप्रतिष्धं च यद्ारम्भप्रवैशने। 
्रति्ठारम्भखे देवक्रपादेः परिवजेयेत् ॥५७॥ 
सछ्तिखागरे । 

“उल्कापाते च भूकम्पे अकालवघगलिंते । 
वज्ङतूदमोत्पाते सदसे चन्द्रखखयोः ॥ 
प्रथाणन्तु त्तेत् खद सप्रराच्रमतः परम्। 

` ञ्चणः चच्चिवो वेश्यस्त्यजेत् कन्न चिरा- 
जकम् ॥ 

ूदस्त्यक्रा चेकराचं ततः कम्भ समाचरेत् ॥* 
पराशरः । 
“प्रयासो सप्रराचन्तु चिराचं बतवन्धने । 
श्कराचं परित्यज्य कुर्यात् पाणिं यदे ५” 

२९५ 
वास्तु 

मव्छएराखे । 

«^नवय्रहमखं छल ततः कम्मे समा चरेत् । 
अन्यथा फलदं पुसां न काम्बं जायते कन्वित् 

नद्यवद्मानश्टतवन्वनम् । 
^पिदभ्यो ठहये ठदिश्राद्वं दत्वा सद्िणम्। 
क्ररभूतवलिद्व संपून्य वास्तुदेवताः 

रखुकदिने वास्तुयागरुहोत्छगयोः करणे सदेव 
इदिश्राह्व' करणोयभ् । 
«गश; क्रियमासे तु माभ्यः पूजनं सछत् । 

सक्नदेव भवेत् आहमादौ न एवगादिषठ ॥” 
इति छन्दोगपरिग्िष्टात्॥ 

मातस्ये । 
“ऊहा पो इायैतच्वन्नो वास्तुश्ास्स्य पारगः । 
अचा भवेत्निद्यं सवदा दोषवनजिंतः ४५ 
देवौ एुराणम् । 

^प्राखादे च चतुःषर्टिरेकाश्ौतिपदं णडे। 
चतुरखोछते चेचे चाष्टधा नवध! छते ॥ 
कोओे रेखास्ततो दत्वा नव भागान् प्रकल्पयेत् । 
ईश; कोणाङ्ेतो शेयः पजेन्धः पदसं स्थितः ४ 
डि पदस्यो जयन्त शक्रः स्यादेककोषगः । 
भास्छरञ्च पदो प्वेयो दिपदः ख्य उच्यते ॥ 
श्रः पदस्थो चातो योम चेव पदाह्व' कम् । 
ङताश्जनः पराह्तु पूषा च पदसं खितः ॥ 

वितथ हिपदो सेय; परेकस्यो खद चतः। 
वेबश्चतः पद कस्थो गन्धर्वो हिपद् स्थितः ॥ 

शङ्गद्येकपदो यो रटगखखाद् पदस्ितः ।. 
पितरोष्ं पदे शेयः पडे दौवारिकस्तथया ॥ 
सखौवो हि पदे सेवः पदस्थः पुष्यदन्तकः । 
पयसां पतिरेकस्थोभ्सरो दिषदखं स्थितः ४ 
श्ोष्धेकपदो स्तेयः पापोगः चद उच्यते । 
रोगशा पदो सेयो नागच्ापि पदे स्थितः ॥ 
दिपदे विश्वकम्भा तु भल्लाटः पदं स्थितः । 

यज्घेश्वरः पदो जेयो मागराड़दिपदस्थितः ॥ 
पादस्था ओमेहादेवौ दितिचखाद्ेपदख्िता । 
आअपान्तपादखंख्थः स्यादापवल्धः परस्थितः ॥ 

चतुष्यदस्थो विश्नोय्ाय्यमा मध्यपून्बगः । 
खाविचरस्तु पदो ्नेयः साविज्नौ पदसंस्थिता ॥ 
ततो विवस्वान् वि ्ेयखतुष्को मेभ्यसं स्थितः ॥ 
इनदरदन््रा्मजश्योभावेकेकपदसं सितौ ॥ 
मिच्रश्चतुष्यदश्चेव पश्चिमे च अवस्थितः । 

सद्रद्येकपदो श्वयो राजयच्या पदस्थितः \ 
चराधरश्च वित्ेय उत्तरे च चतुष्यदे । 
चतुष्यदखतुद्ेस्तो मध्ये स्यः प्रजापतिः ॥ 
देवताडुचरा बाह्यो ख्व चान्तरूयासुराः । 
श्वं प्रणुद्य कोानि रजखापूथ देशथिकः। 
खुतेधामेव देवानां बलिं दद्यात्तु कामिकम् ५” 
रजसेति पष्डवणंरलोभिः। तवा च श्ारदा- 
याम् । 
«उक्तानामपि देवानां पदान्यापूथ पश्चभिः। 
रनोभिष्तेयंधो क्तेभ्यः पायखाेवेलिं इरेत् ॥” 
वथा । 
^पौतं इरिद्ाचुे शात् चितं तद्छलखम्भवम्। 

बस्तु 
ङुसुम्भचयेमरय ष्यं दग्धपुलाकजम् । 

विख्वादिपचरजं श्याममिद्यक्तं वणेपष्ठकम् ॥ 

स्यात् पुलाकस्तुच्छधान्धे दव्मरोक्तः तुच्छं 
अपलद्म् | 

“पूज्या मखलबाद्ये तु पूववाखण्यादिकक्रमात् । 
स्छन्देव विदारौ च अमा पूतना तथा! 
जम्भका पापराच्षस्यौ पिलिपिञ्खरक्यपि॥” 
मखलकरणासामर्थये श्एलपामसमोपे स्वे 

पूष्थाः । 
^ श्रालग्रामशिलारूपौ यच तिति केश्वः } 
न्न देवासुरा यत्ता सवनानि चतुदश ५” 

इति पद्पुराणवचगात् ॥ 

तजादानविस््लने ज स्तः । 
«श्ालयामे स्थावरे च नावावविखण्नंने ॥* 

इति व्चनात्ः॥ 

वद्खम्भवै घटादिजले। -प्रतिमाख्यानेष्वपस्ु 
आवाहनविखच्नेनवच्नेम् } दसि बौघायन- 
वचनात् 1#॥ रुषां विशेषवलिमेद्य एराणदेवो- 
एुराणाभ्यासक्तोभ्पौदानोन्ततरेने अवद्किघते । 
इति नःलिखितः । किन्तु मद्छदएुराणोक्तपायव- 

बलिर्टौँयते । तथा च। 

न्प्रायसं वापि दातय्ं खनाच्ा खब्तः क्रमात् ॥ 
नमस्कारे मन्त्रेण प्रणवादोन सव्ये; ४” 

अतरव प्रागुक्तशारदावाक्ये पयखमाच्रसक्तं 

वैन रख पायसवलिः ॐ ईशानाय नमः। 

इव्यादिना प्रयोगः| न च वाचस्यतिमिश्रोक्त- 
मसकदेवतायचै रष पायसवलिनेम रख्ादि 
प्रयवादिनमस्कारान्तस्नामरूपमन्रमध्ये देय- 
प्रवे श्रस्यायुक्तत्वात् । तथा च ब्रह्मपुराणम् । 

^ॐकारादिखमायुक्तं नमस्काराग्तकौसितम् । 
स्वनाम सबव्येसतत्वानां मन्व इव्यभिधौयते.4 

इति देवौपुराखम् ॥ 

“रवं भूतगथानान्तु वलिदेयस्तु काभिकः। 
खतान् प्रपूजयेरे वान् कुश पुष्या सस्यं घः ॥ 
ख्वं प्रपूजिता देवाः ान्तिषुटिपदा इखाम् ) 
पूचिता विनिन्नन्ति कारकं स्थापकं वथा । 
शतान् प्रपूजयेरे वान् कश एवय चतेस्तथा ५४ 
अच्र पूजाया निद्यत्वात् वच्यमाकमक्छपुराख- 
वच्चे छोमागन्तरं वलिदानाश्च वलेः काम्बत्वात् 
पूजा होमानन्तरं वलिदागाचारः । तथा च । 
जश्स्थाने तथा कुग्यादासुरेवस्य पूजनम् । 

भवाच्च पूजनं कुादासदेवगख्स्य च ॥ 
गन्धाय पष्यनेवेदयधूपादोः सरखत्तम । 
वतः संपूजयेत् तखन खबेलोकधरां महौभ् 8 
सरूपा प्रमदारूपं दि्ाभरण्थूषिताम्। 

श्यावा तामचैयेरेवीं परिता सितानभाम् ॥ 
ततः खनाममन््ेय खव्यदेवमयं हरिम् । 
ष्याला खमच्ैयेत्तच यजेदास्तुगरं परम् ॥ 
जद्स्याने ततो विदान् ङुश्धादाघारमचतेः । 
तदिन संस्थापयेत् कुम्भ वहन्धा ख पूरितम् ॥ 
सेमं वा राजतं पाकं ख्यं वा इए शुभम् । 
स्यबोजोषधोयुक्तं सुवणंरलसान्वितम् ॥ 



बासु 
जह्यस्णाने ततो मनी कलसं स्थाप्य पूजयेत् । 
तस्मिंचतुरम्मखं दैवं प्रालेश्ं मन्त्रवियदम् ॥ 
गनः पुष्ये धपे नेवेदोः सुमनोहरैः । 
ततो मखलबाह्ये तु प्रतौचां प्राङसुखः स्थितः ॥ 

च्याचा््यों रद्य सम्भार ब्रह्मादँस्तपेयेत् सुरान्। 
प्राजेश्ं तपंयेदिदान् अाद्तौनां शतेन च ॥ 
इतरान् दशभिरदेवानादूतिभिः प्रतपेयेत् । 
ततः प्रणम्य विन्नाप्य लत्वा पै खस्तिवाचनम् ॥ 
प्रण्ह्य ककर सम्यद्युरूलान्तःप्रदच्िणम् । 
खचमारगेण देषेन तोयधारेख कारयेत् ॥ 
पूजवत् तेन मार्गेण सप्रवौजानि वापयेत् । 
च्यारम्भ' तेन मागण तस्य खातस्य कारयेत् ॥ 
ततो गत्ते खने्ध्ये इस्तमानप्रमाणतः । 
चतुरङ्गुलमाचं तदधः खन्धात् सखम्मितम् ॥ 

गोमयेन प्रलिप्याथ चन्दनेन विलेपितम् । 

मध्ये दत्वातु पुष्याणि शुक्तान्यच्चतमेव "च ॥ 

च्याचाग्यः प्राइसुखो भूत्वा ध्यायेदेवं चत््म॑खम्। 
तूथमङ्गलचोषैणं ब्रह्मघोषरवेण च ॥ 
च्च्य दद्यात् सुरश्रट कुम्भतोयेन मन्त्रवित् । 

प्रख्य ककरी तान्तु तत् खातं पूलयेष्वेः ॥ 
सन्धरत्रसमायुकते विमले सुगन्धिभिः । 
तदित् पव्याणि शुक्ञानि प्रच्विपेदोभितिसरन्॥ 

लदावत्ते परौचेत दधिभक्तान्वितं च्िपेत् । 
शुभं स्याद ् िणावत्ते? भं वामे भवेत्ततः ॥ 
बोगैः शालियवादौीनां गते तं पूरयेत्ततः। 
च्ेचनाभिः पवित्राभिमृंद्धगेततं प्रपूरयेत् ॥ 
ख्वं निष्याद्य विधिना वास्तुयागं सरोत्तम। 
सवयं गा वस््रद्च अचाथाय निवेदयेत् ॥“ 

इतरानौश्ादौन् होमस्तु प्रणवादिखादान्त- 
तत्तन्नामभि; । तथा च विष्णधर्म्मोत्तरे । 

रककां देवतां राम खसुदिश्य यथाबिधि। 
चतुश्यन्तेव धम्भन्नो नाना च प्रणवादिना। 
होमदयमये केक शतसद्धान्तु होमयेत् (* 
्रतसद्मिति पूर्न्वोक्तवचनानुखारेय बास्तु- 
यागेतरपरम्। च्छति; । 

“खडा इएवखाने जुहुयात् ध्यायन् परे मन्रदेव- 

ताम् ४ 
छोमदच्ििणासम्पुदानमाडइ कन्दोगपरिश्िष्म् । 

५ब्रह्मे दचिखा देया यच्र या परिकीर्तिता । 

कम्मान्त्नुच्यमानायां पूणेपात्रादिका भवेत् ॥ 
विदध्याद्वौचमन्यञ्चड् चि खाद रो भवेत् । 
स्वयच्वेदुभयं कुव्यदन्यरं प्रतिपादयेत् ५” 
अन्यो यनमानभिन्नः। उभयं ब्रह्मकमम चोट 
-कभ्भ च। उपंदारे वास्ुयागमिति श्रुतेः 
सङ्कुल्यवाक्यं तेन वोष्धेखमाचरन्ति। न्न 
भिलितामिलितदच्तिणादानात् फलतार- 

लम्यम् ॥ # ॥ मातृस्ये। 
“ततः. खर्व्दौषधि्ानं यजमानस्य कारयेत् ॥» 
देवौपराणम् । 

“कालन्नस्थपती पूज्यौ तव्य कान् ्रक्तितोभ्ैयेत्। 
जराद्णान् भोजयित्वा तु बृ्गौतादि कारयेत् ॥ 
प्रासादं कारयेहिह्धान् रदं वापि मनोहरम्, 

९६६ 
वास्तु 

कास्तु पञचभिनिच्यै न्विखवोजेरथयापि.वा। 
छोमान्ते भच्यभोज्येख वास्तुयागे बलिं इरेत् \* 
इति मतस्यपुराे होमान्ते बल्िविधानात् 

अत्रापि होमं छत्वा बल्यादिप्रागुदितसबकम्भ- 

करणाचारः॥ #॥ अच प्रजापतिनामामिः। 

^प्रतिषधायां लोहदितख वास्तुयागे प्रजापति;। 

जलागश्रयप्रतिदायां वरुणः ससुदाद्तः ॥* 

इति मत्स्यद्धक्तवचनात्। रकाश्ौतिपद्वास्तु- 

यागे मतुस्यपएुराणम् । भूम्यधिकारे । 
^“पष्चगब्यौ घधिजसे; परौचिता तु सेचयेत् । 
खुकाशौतिपदं सत्वाः रेखाभिः कनकेन तु ॥ 
पञ्ाक्धप्येन चालिप्य खचेणालोष्य खन्यत: । 
दश पूर््वायता रेखा दश चैवोत्तरायताः। 
खन्भवास्तुविभागे तु विस्या नवधा नव ॥” 
पश्चग्यमन््रमाद शद्ध; । 
“गायन्नयादाय गोग्धजरं गन्धदारेति गोमयम् । 

ऋअप्यायखति च त्तरं दधिक्रादतिवे दधि। 

तेजोण्सीति इतश्चेव देवस्यत्वा कुशोदकम् ॥ 
अषधौराइ कात्यायनः । 

५ब्रौ हयः श्चालयो सहा गोधमाः स्षेपान्िलाः। 
यवाख्ौषधयः सप्र विपदो घ्नन्ति धारिताः 
बरौष्ि;ः शरत्प्रकधान्यं षटटिकास्यम् । शालयो 
इमन्तिका;। दग्रेति वास्तुमखलवायये उप- 
विश्य पूखाभिखखो गुरुः उत्तरत चआरभ्यद्श- 

रेखा; प्राङसृखौयथाद्च्चिणं कुभ्यात् । खव 

नेकऋेत्यासुपविश्य पश्चिमतः पूर्व्वापरगा दशो 
नतरायता रेखा; कुयात् कनकशलाकादिना) 

स्द्रयामले तासां नामानि) 

«श्रान्ता यशोवतौ कान्ता विशाला प्राण- 
वाहिनी । 

श्रतचौ समनसा नन्दा सुभद्रा सरथा तथा ॥* 
इत्यादा दश रेखा; ॥ 

“हिरण्या स्रता लच्छर विभूतिवि मला प्रिया । 
जया कला विश्रोकाचशइ्ड़ासंजन्ादशो- 

ततरा; ॥” 

इद्न्तदश रेखाः ॥ 
^रुकाग्रौतिपदं छत्वा वास्तुकछत् सन्यवास्तुड । 
पदस्थान् पूज्रयेरेवान् चित् पष्डदधेव तु। 
इाचिंशद्वाद्यतः पून्याः पून्याखान्तस्दरयोदश्र । 
नामतस्तानि दच्छामि स्थानानि निबोधमे 

ईेशानकोणादिषठु तान् पूजयेच विधानतः 
शिखो चेवा परजेन्यो जयन्तः कुलि ्रायुधः 

खग्यः खन्यो श्टशद्धव अकाश्नो वायुरेव च। 

पूषा च वितचद्धेव णह चतयमाबुभौ ॥ 
गन्धर्वो श्टङ्गराजश्च टगः पिट्टगणस्तया। 

दौवारिकोग्य सुखौवः पष्यदन्तो जलाधिप; 
अपरः ्ोषपापौ च रोगोएडिरम॑स्य णव च। 
भल्लाटः सोमसर्पौ च अदितिश्च दितिस्तथा ॥ 
बहिदाचिंश्देते च तदन्तश्चतुरः टश । 
ईशानादि चतुष्को णसं स्थितान् पूजयेद् बधः ॥ 

ऋअपद्येवाथ सावित्रो जयो रुद्रस्तयैव च । 
मध्ये नवपदे ब्रह्मा तस्याष्टौ च समीपगा; ॥ 

बास्तु 
सम्पानेकान्तरान् विदत् पूर्न्वाद्यान्नामतः शु) 
च्यमा सविता सेव विवस्वान् विवृधाधिपः॥ 
भिच्रोग्य रालयक्छा च तथा एष्वौधरः क्रमात्। 

अशटमञ्चापवत्यश्च परितो ब्रह्मणः सछनाः ॥ 
च्ापदयेवापवल्यश्च पजैन्धोयरदिंतिस्तथा । 
पादिकानाश् वर्गोप्यमेवं कोणेषु शेषतः ॥ 
तन्मध्येतु बद्दिविश्रद्भिपदासते तु स्तः । 
अथमा च विवखांच मि; एष्वौघरस्तथा। 

ब्रह्मणः परितो दिच्चु चिपदास्ते तु षन्तः ५५ 
रखुवमिति यथा ईशानकोे कोषचतुख्ये अन्त- 

स्थितैककोडर्व{ ते देवतापच्चकमेवमासयादि- 
कोशेष्वपौ्यधेः। दिच्चु पून्वादिदिन्तु।॥% + 
^वंश्चानिदार्नीं वच्यामि बहूनपि एथक् एथकं । 
वायुः यावत् तथ रोगात् पिदभ्य; शिखिनं 

पुनः ॥ 
सस्यादृश्टशमथो शोषादितथं यावदेव तु । 
समौवाददितिं यावदृश्टङ्गाष्नयन्तमेव च ॥ 
र्ते वंशा; समाख्याता; कच्विच्जठर रव च। 

शतेषां चैव सम्पातः पदमध्ये समस्तया ॥ 
मन्न चैतत् समास्मातं चिगरूलं कोणगं च यत्} 
स्तम्भन्धासेषु वर्ज्यानि तुलाविधिषु सदा ॥ 
कौलोच्छष्टोपघातानि वच्नेयेत् यन्नतो नर; । 
खयर वास्तुनि; पिद्धवरेश्वानरायतः ॥ 
ऋहन्ययिः समाविष्टो सुखे चापः खमाश्रित; । 
षष्वोघरोभमा चैव स्तनयोस्तावधिष्ितौ ॥ 
वच्चःस्थले "चापवल्यः पूजनौयस्तथा बुधे; । 
नेयो दं तपच्लं न्यौ ओ्रोचे दितिजयन्तकौ ॥ 
खर्पर वशसंस्थौ च पूजनौयौ प्रयब्रतः। 
खोमद्र्ग्यादयस्तहद्वा ङोः पञ्च च पश्च च 
रुद्रश्च राजयव्छा च बामदस्तखमाभ्रतौ । 
खाविच्र; सविता तदद्स्तं दच्विखमाधितौ $ 
विवस्डानथय मिर्च जठरे संयवद्थितौ । 
पूषा च पापयक्छा च इस्तयोम्भणिवन्धके ४ 
तथैबासरग्ेषौ च वामपा समाथितौ । 
पाश्वं तु दचिशे तहदितथः सरुदच्ततः॥ 
उर्वोयेमाब्दुपौ चयौ जान्वोगेन्य वेपुष्यकौ । 
चजङ्योभङ्गसयीवौ कव्यां टौवारिको रग: 
जयः शक्रस्तया मरे पादयो; पितरस्तथा । 
मध्ये नवपदो ब्रह्मा छदयेखतु पून्यते।॥ 
च्रकौष् विदारौच्च पृतकां पापराचसौम्; 

ईशासयादिकोयेष मखूलाद्वाद्यतो वेत् ॥* 
पिद्धभ्य इति पपिद्रगणादारभ्य बह्भिंयावत् यो 
व॑ः प्रसारितस्तहृदायतो वास्तुपूरषः। अम्नुपो 
वरय; । पष्क; पष्यदन्तः;। तथा । 
^प्रद्तिणन्तु कन्व वासो; पद् विलेखनम् ।” 
कोडानां लिखनं प्रदच्तियं काम्! तथा| 
“वजन मध्यमा चैव तथाङ्कुषट्च दत्तिणः । 
प्रबालरननकनकं फलपुव्याचतोदकम् । 
स्च वामभ गोष्ठ शस्त' पदविलेखने ॥”# ॥ 

तथा| 
“वास्तौ परौ {चति खम्बग् वास्तुदे हे विच च्चणः । 
वास्त. पश्चमनं छ्ृथात् खमिद्धिवेलिकम्भया + 



वास्तूकं 
जीर्णोद्धार तथोदाने तथा गदनिवैशने । 

ह्वाराभिवद्धंने तदत् प्रासादेषु णेषु च ॥ 
वास्तपश्मनं कुत् पून्वमेव विचत्तणः 

रुकाशौतिपद लेख्य लेखकवास्तुपिषटकः 
षोमच्िमेखले काथः कुण इस्तप्रमाणके ॥* 

विष्कम्भा । 
«खाताधिके भवेद्रोगौ ्ौने चेनुधनत्तयः । 
वक्रकुरडेतु सन्तापो मरणं द्ित्रमेखले ॥ 
मेखलारष्िते शोको द्यधिके वित्तखंच्तयः । 
भार््याविनाश्रकंकुखं प्रोक्तं योन्या विना छतम् । 
अपल्यधष्वंसनं परोक्तं कुं यत् कर्डवव्नितम् ॥” 
वश्रिडसंदितावाम्। 

` “तसात् सभ्यक् परौच्छवं करतें सुभषेदिकम् ।* 
खवंविधकुरासम्भवै क्रियासारः। 

^कुरडमेवं विधं नस्यात् खण्डिलंवासमा- 
खअयेत् ॥* 

मत्छपुराणम् । 
^“यतरैः लष्यतिकेस्तहृत् समिद्धिः चौर सम्भवे; 
पालाग्नैः खादिरेरापामार्गोडम्बर सम्भव; ॥ 
कुशदूर््वामयेन्ापि मधुखपिःखमन्विते 
कास्तु पञ्चभिर्विंख्वोरविंल्वबौजेरथापिवा। 
छोमान्ते भच्यभोन्े ख वास्तुदेगरे वलिं हरेत् ॥* 
च्य्र होमे मन्तरानाद वि्णधर्म्मोत्तरम् । 
^वास्तोष्यतेन मन्त्रे यजेच्च गहदेवताम् ।” 

वास्तोष्यतेन वास्तोष्यतिरैवतेन पश्चमन््रेण । 
वलिद्र्यश्च पायसं प्रागेव लिखितम् ॥ #॥ 

जरद्स्थाने ततः; कुर्ग्याट्वास॒देवस्य पूजन 
भिव्यादि। सुवे गां वस्त्रयुगमाचार््याय निषै- 
दयेत् । इयन्तमन्रापि बोध्यम् कल्यतरौ मद्छ- 
पुराणम् । 

“तत; सर्वयौषिधिच्ञानं यजमानस्य कारयेत् । 
दिनां ञ्च पूजयेट्भक्या ये चान्ये एहमागताः॥ 
रुतहवास्तुपश्रमनं छल्वा कम्भ समाचरेत् । 
प्रासादभवनोद्यानप्रारम्भे परिवरभैने॥ 

एरवेश्सप्रवेशेषठ स्दोघापनुत्तये। 
इति वस्त्पशमनं छत्वा खचेण वेष्टयेत् ॥” 
दरति मद्यपुराणे उपक्रमोपसंहारयोर्वास्तप 

श्रमनल्वेनाभिधानात् वास्तपशमनं कममणो 
नामधेयं इति तिनेवोल्लेखः सव्दोषापनुत्तये 

दति श्रुतेख वासतुसव्छदोधापनोदनं फलं संकल्प 

तु तद्क्नेखः काः। रुतत्तु प्रारम्भप्रवेशान्य- 
तरस्मिन्नवश्यं करयम् अवश्यकत्वे पमाणं 

प्रागेवोक्तम् । इति भरीरघुनन्दनभट्ाचाथविर- 
चितं वास्तुयागतत््वं समापनम् ॥ 

वास्तुकं, को, ( वास्तुखव। वास्तु + स्वार्थ कन् |} 
वास्तकशाकम्। इ्वयमरटौकायां भरतः॥ 

2६७. 
वाख्यः 

व्चुकम् ४ वस्तृकम् ५ हिलमोचिका ६ 
राज; ऽ राजग्राक; < चक्रवत्तीं ६। अस्य 

गुणाः । मधुरलम् । सश्रौतलत्वम् । चारत्वम् । 
मादनत्म्। चिदोषलित््वम्। रोचनत्म्। 

च्वरषरत्वम्। महाश्ेलां नागश्रनवम् । मल- 
श्जशष्ठिकारितरष्च। दति राजनिषंण्टः॥ 
अपिच। 

“वास्तवं वाक्तुकच्च स्यात् चारपतच्् शाक- 

राट । 
तदेव तु द्त्पचं रक्तं स्याजौड़ वास्तुकम् \ 
प्रायशो यवमध्ये स्यात् यावत् शाकमतः स्तम् । 

वास्त.कद्धितयं खाद् चारं पाके कटूदितम् । 

दौौपनं पाचनं रुचं ल्यु खुक्रवलप्रदम् । 
खर श्लोदाख्पित्तासछमिदोषचयापष्धम् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

वास्तयं, चि, वस्तिसमबन्धि । वस्तसन्धम्बि । वस्तु- 
सम्बन्धि । वास्तुखम्बन्षि । वस्तिवस्तवस्तुवास्तु- 

शब्देभ्यः चीयप्र्ययेन निष्यन्नम्॥ ( वस्तौ 
भवम् । वस्ति + “इ तिङुच्िकल शि वस्त्यसख्तय हे- 

एन ।* ४।३।५६। इतिपएन्। वस्ति 
भवम् ॥ यथा, दान्दोग्योपरनिषदि । ३। १६ । 
२। 

तत् यत् रजतं सेयं एथिवौ यत् सव्ये खा 
द्ौयैष्वरायु तै पव्यैता यदुं स मेषो नौहारो 
या घमनयस्ता नदो यदास्तयसुदकं स खसुद्रः॥* 
बत्तिरिव। वत्ति + “वस्तं एम् ।* ५।३। 
१०९। इति एञ् । वस्तिसदश्चम् । इति सिह्वान्त- 

कौसदौ । ) 
वास्लनोष्यतिः, पु, ( बास्तलोखंदचेचस्य पतिरधि- 

डाता। “वास्तोष्यतिगहमेधाच्छ च ।*” इति 
निपातनात् अलुक् षत्वच्च । यदा, “वाल्छन्त- 

रिक्तं तस्य पति; पाता विलेन” इति 

निष्ट ठौकायां देवराजयच्वा । ५ । ४।६.।) 

इन्द्रः। इद्यमर;॥ ( रैवतामाच्रम् । यथा, 

भागवते । १०।५०।५३। 

न्वास्तोष्यतोनाच् एदहैव॑लभीभिख निन्मितम्। 
च्वातुञण्येननाकगि्ैं यदुदेवहोल्लसत् ॥” 
किच्च नगरादौ वास्तोव्यतौनां देवानाश् 
सद्धेवलभीमभिखन्रमालिकाभिख निन्भितम् ॥* 
इति तदो कायां खामौ।॥ रहपालयितरि, चि। 
यथा, ऋग्वेदे । ७ । ५९४।१९। 

«वा स्तोष्यते प्रतिलानौद्यसान् 
खावेग्रो अनमीवो भवानः ॥* 

^ दे वास्तोव्यते एहस्य पालयितदैव त्वं असान् 
त्वदौयान् स्तोढनिति प्रतिजानीहि 1” इति 
तद्धाष्ये सायणः ॥ ) 

वाहनं 
वास्यः, पु, उग्रा । लोहम् । इति केचित् । गहन्य- 

मध्य द्ति साघुपाठः॥ 

वाद्यः, पु, नागकेशरः । एति रत्रमाला॥ 
षाइ, ऋड यत्न दति कविकल्पहमः॥ ( भा०- 

चपल्म०्-अकण०्-सेट्।) ऋ, अववाद्त् । छ, 

वाहते । ववा रक्तं पुरुषास्ततो नाता: स्ह 
सश; दइव्यादि सिद्धययेमोषपादिश्च वदधातु" 
मन्येते वशंदेशशरण्देवौ । वस्तुतस्तु वह्वादा- 
सम्म तत्वादेवोखपादिरनेनोपेच्तितः ववाडेति 

णोप्रयोगस्य तु वाड् ऋर यत्र ददसनात् 
गणक्लतानिव्यत्वात् पररसखपदसिद्धिः अनेकाय 
त्वात् सुखवैव्यथः। अथवा वव दद्याद इव्यव 

व्याख्यानम् । इति दुर्गादाखः 

वाहः, पु, ( उद्यतेनेनेति । वड + करये घल् । ) 
घोटकः । ( यथा, अध्याल्मरामायसे ।२।५।५३। 

^द्यान्नप्रः समन््ोपि रथं वाङेरयोजयत् ५५) 
परिमाणविशेषः । इत्यमरः ॥ याहः । 
“पलं प्रक्च्चकां सुषिः कुड वस्तखतुखयम् । 
चतवारः कुडवाः प्रस्यश्चतु,प्रस्थमथाएकम् ॥ 

अष्टाएको भवेत् द्रौणो दिद्रीणः खपे उच्यते । 
साद्र्मो भवेत् खारी हे खाया गोग्यदाहता। 

तामेव भारं जानौयात् वाद्यो भारचतुष्टयम् \ 

इति भरतः ॥ 

चतुदं शभेदात् संख्यान्धथात्वम् । तथा च । 
“चतुराएको बो; षोडशद्रोणा खारौ। 
विं्रतिद्रौणः कुम्भः दश्कुम्भो वादः इति 
स्वाम्ये) #॥ सुजः;। ठषः। वायुः| इति 

श्न्द्रन्नावलौ ॥ (प्रवाहः । यथा, कचाखरित्- 
सागरे । ६३ । ८१ । 
नयच्रा्िराव्यधमादिमार्गाविव समागतौ । 
गङ्गायसुनयोर्वाहौ भातः सगतये बृणाम् ॥ 
वादनम् । यथा, तच्रेव । ६२ । १५७। 

“तच्छत्वा तच्च भकानां राना वादहससुत॒सुकः। 

जलादत्तोग तत॒ष्टडमारोहत् गतभोम॑दा ॥*) 
वादकः, त्रि, ( वहतीति । वद + खल् । ) चद्धन- 

करना वदति यः । इत्थं कप्रत्ययेन निष्यन्नः॥ 

( यथा, भागवति । १०।१८।२१। 

“चैर विविधाः क्रौड़ा वाद्यवाहकल्तणाः । 
यच्रारोदन्ति चेतारो वदन्ति च पराजिताः 1”) 

वाहदिषन्, [त् ] प, ( बाहानां घोटकानां हिषन् 
श्नुः । ) महिषः । दयमरः॥ 

वादनं, कौ, ( वड द्यनेनेति । वद + करये च्छट । 
“वादनमादितात्।* <= । 8। <। द्व्यच 

“वद्तेच्छटि उद्िरिदेव खे निपातनात् ।” 
ति भटोलिदौच्ितोक्ा निपातनात् इदिः।) 

इसत्यश्वरथयदोलादिः। तद्मश्ायः। यानम् २ 
यम्यम् ३ पच्म् 8 श्रोरणम् ५। दव्यमरः। 
२।८। ५८१#} (यथा, रघु; । ११।१०। 

^पून्ेटत्तकथितरे; पुराविदः 
सानुजः पिडशसखस्य राघवः । 

उद्यमान व वानो चितः 

प्राद्चारमपि न अभावयत् ॥*} 

( यथा, सुश्रुते । १।१६। 

^तस्ड्लौयकजौवन्तौ सुनिषख कवास्तुफेः ॥५ ) 
वास््र;, पु, (वस्त्रेण परिटतो रथः । वस्रं + ^“परि- 
ठतो रथः” ४।२। १०। इति अश ।) 

वास्तु करौ, स्ठौ, चिल्लौश्राकम् । दति राजनिर्घंषटः ॥ | वस्त्राटतरथः । इयमरः । २।८।५६॥ चति, 
वास्त्कं, ज्ञौ, ( वसन्ति गुणा अन्नेति । वख + | वस्त्रसम्बन्धौ ॥ 

ऊलकादयञ्चेति साधुः ।) शाकविशेषः । वैतुया | वाख्धः, चि, वारि तिष्टति यः;। वारश॒न्दपूव्य- 
इति भाषा । तत्य, । वास्तु २. वास्तुकम् ३। खाधातोडंप्र्ययेन निष्यन्न; ॥ 



वाहनं 
देया वाहनानि यथा,- 

^विष्यव्रह्मशिवैे पे रभियते सा जगन्सयौ ॥ 
खितप्रेलो महादेवो ब्रह्मा लोह्ितपङ्जः। 
इरिषेरिस्तु वित्नेयो वादनानि महौजसः ॥ 
स्वम्हभै7ा वादनत्वन्तु तेषां यस्मान्न युज्यते । 

तसनाम्मूतैपन्तरं शत्वा वाइनत्वं गताख्छयः ॥ 

यस्सिन् यस्जिन्मदामाया प्रोणाति सततं 

शिवा। 
तिन तमव रूपेण आखनान्धभवन् चयः; ॥* 

इति कालिकापुराथे ५७ अध्यायः ॥#॥ 

देवषटानवानां वाहनानि यथा,- 

पुलस्त्य उवाच । 

^इदशष्व कथयिष्यामि सर्वेषामपि गारद्। 
वाहनानि समासेन रकेकस्यानुपू खशः ॥ 
शब्रहस्ततलोत्पर्रं महाकायं महागजम् । 
खेतव्े महावौग्े देवराजस्य वागम् ॥ 
सौद्रौजःखम्भवं भोमं छषावये मनो जवम् । 
पौणडकं नाम महिषं घम्भराजस्ड नारद् ॥ 
खुद्रमानस-सम्भृतं श्यामं जलधिखं ज्कम् । 
शिशुमारं दि्गतिं बाद्नं वरणस्य च ॥ 

सौत्रं शकटचक्रात्तं यैलाकारनरोत्तमम् । 
अभ्विकापादसम्भ.तं वाहनं नदस्य तु ॥ 

खकार्शानां श्द्राणां वाहनानि महासने ।. 

गन्धवाख महावोखा सुजगेद्धाः सुदारुणाः ॥ 

च्ेतानि सौरभेया ठषाण्युयजवानि च । 
रथं चनद्रमस्चाहं सखहंसवाषनम् ॥ 
योएरथवादाश्च अदित्या सुनिसत्तम । 
कुञ्जरसख्थाश्च वसवो यत्ताश्च नरवाइनाः॥ 
किन्नरा सुलगारूप्ा खयारूपरौ तथाश्िनौ । 
श्रारङ्गाधिद्धिता ब्रह्मन् मरुतो घोरदशंनाः ॥ 
शुकारूएखच कवयो गन्धर्वाश्च पदातिनः । 
आर्य वाहनान्धषं स्वानि खान्यमरोत्तमाः ॥ 

खब्रह्य नियुद्ध खा युद्धाय स॒मद्धौजसखः ॥%॥ 
नारद् उवाच । 

गदितानि सुरादौनां वाहनानि महासुने। 

देयानां वाहनान्येवं यथावदक्तुमहेखि ॥ 
पुलस्त्य उवाच । 

इटशुष्व दानवादौनां वाहनानि हिजोत्तम। 

कथयिष्यामि तच््वेन यथावत् श्नोतुमदेखि ॥ 
च्पन्धकस्य रथो युक्तः शष्ट; परमवाजिभिः। 
छष्यवणे; सष्खारच्विनखपरिमाणवान् ॥ 
परद्धादस्य रथो दिः श्येतवये' हयोत्तमैः । 
उद्यमानस्तथाराभिः श्ेतरुक्छमयः सुभः ॥ 
विरोचनस्तु गजः कुम्भस्यतु तुरङ्गमः। 

जम्भस्यतु रथो दिव्यो इयः काश्चनखन्निमः ॥ 
श ङ्कुकेणस्य तुरगो इययोवस्य कुञ्जरः । 
र्थो मयस्य विख्यातो दुन्दमेख महोरगः । 

शम्बरस्य विमानोभभरूदायः शङ्ोग्टेगाधिपः ५ 
इति ओ्ीवामनपुराे ६ अध्यायः ॥ 

( वादयतौति। व+ चिच् +च्लुः। 
वाहके, चि। यथा, कथाखरिल्यागरे । १२४ । 

२.२०--२.२२. । 

२३६८ 
वाहिनी 

“ख वाहनानां नागानां शौकराखुमहाभरेः। 
ूकरप्रेयसौष्टष् खयं चक्रं छधिं कृपः ५* 

«नागानां वाइना मेषा; ूकरप्रेयसौ त्तितिः। 
विष्यो; खूकररूपस्य सा दि प्रियतमोच्यते ॥ 
तस्यां मेषाम्बभिधान्यसुत्पन्नं चेत् किमड्तम् ॥*) 

वाइभ्रडः, पु. ( वादेषु बानेषु अष्ट; । ) अश्वः । 
इति रालनिषैगट 

वाहसः, पु, ( उद्यते इति । वड +- “वद्ियुभ्यां 
णित् ।” उणा० ३।९१६ । इति असच्व्। सच 

्णित्। ) अजगर; । इव्यमर; ॥ ( यथा, सैत्ति- 
रौयसंदितायाम् ।५।५।१४६।१। 

«ववादः प्रतिञ्नत्कापै वाहसः ॥*) 
वारिनिग्धाणम्। सुनिषसखकम् । इति मेदिनौ। 
से, २७ ॥ 

वादा, स्तौ, ( वादह+अजादित्ात् टाप्) 
बाहः; । इव्जयपालदिरूपकोषौ ॥ 

वा(बा)हावा(वा)इवि,ख, (वाहभिर्वाङ्भिः प्रद्द्य 

इदं युद्वं प्रडत्त तत् ।) वाहयुष्ठम् । हाता- 
ति श्ति भाषा । इति सुग्धवोधव्याकरयम् ॥ 

वादिकः, पु, ( वादेन परिमाणविशेषैय करौतः। 
वाइ + “असमासे निष्कादिभ्यः ।* ५।१९।२०। 

इतिठक् ।) णएका। गोवाहइः। प्रकडटादि। 
इति धरणिः ॥ चि, भारवाइकश्च॥ 

वाहिव्यं, जौ, मजङुम्भस्याधोभागः। इ्वद्यमरः ॥ 

वाहिनी, चौ, ( वाहा वाहनानि घोटकादौनि 
सन्त्यस्याभिति । वाइ + इनि; डप् ।) सेना। 
(यथा, रषु;। ११।६। 

“लच्छणानु चरमेव राघवं 
नेतुमे ऋड षिरि यसौ दपः । 
अाश्िषं प्रयुयुजे न वादिनीं 

खा डि रचणविधौ तयोः चमा ॥* #॥ 
बाहः प्रवाहोडसतयस्यया इति । ) गदौ । (वया, 
रामायणे । २।८६.।६। 

“उत् तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु दि वः खदा । 
मावः ससुपकषेध्वं तारयिष्याम वा्िनौम् ॥*) 
सेनाभमेदः। तद्यधा। गजा; रखकाश्ौतिः। 
रथा; रुकाशौति;। अश्वास्विचत्वारिश्दधिक- 

श्तद्यम् । पदातिका; प्श्चाधिकचतुःशतम् । 

खसुदायेन दश्ाधिकार्श्रतं वादाः सन्त्यस्याम् । 

इद्यमरभरतौ ॥ ( यथा, महाभारते । १।२। 
१६--२१। 
«रको रथो गजश्चैको गराः पर प्रदातयः। 
चयश् तुरमास्तज् चैः पत्तिरिव्यभिधोयते ॥ 
पर्तिस्तु चिगुणामेतामाङ्; सेना खं बधा; । 

जौयि सेनासखान्धेको गुध दव्यभिधी वति ॥ 
चयो गुदा गणो नाम वाहिनौतु गयास््रव;। 
च्छतास्तिखस्तु वादिन्यः एतनेति विचच्चसो; ॥* 
प्रवाहश्रौला। यथा, माकडेय । अ< । २६. । 
“यसगा च नदौ जजन कलिन्दान्तरवाड्िनौ॥) 

वादहिनौपतिः, पै, ( वादिन्याः सेनायाः पति; । ) 

केनापतिः । इव्मरः ॥ ( वथा, महाभारते । 

४।२१।६। 

वाहः 

^प्रवादेनेद मद्यानां राजा नान्नायसुच्यते। 

अहमेव हि मद्यानां राजाप्रै वाष्हिनौपतिः॥” 
वाहिन्या नद्याः पतिः । ) ससुद्रः। इतिशब्द 

रत्रावलौ॥ 

वाद्धौकः, पु, देशभेदः । तत्पायः । अच्क; २। 
इति हेमचन्द्रः ॥ ज्तिकजाति;। जाट् इति 
भाषा ॥ यथा,-- 
^तच्न ठद्कः पराटत्ताः कथाः कञ्चिदधिजोत्तमः। 

वादोकदेश्ं मद्रं कुत्ययन् वाक्यमब्रवौत् ॥ 

पञ्चानां सिन्सुषष्ठानां नदौनां यग्न्तराध्िताः। 
तान् धममवाद्यागशुतचौन् वाद्ौकान् परि- 

वच्छंयेत् ॥ 
्ाकलं नाम नगरमापगानामनिख््नगा) 

जिका नाम वाष्ोकास्तं घरां उत्तं स॒निन्दि- 
तम् ॥ ॐ 

इति महाभारते कथे परव्यणि २०० अध्यायः 
वा(वा)द्ः, पु, ( बाधते शच्निति। वाष्ट लोडने 

+ “अत्तिट{शिकमौति ।* उणा०।१।२८। 

इति कुः दकारादेशख।) कच्चावध्यङ्कुल्यय- 
पयन्तावयवः;। यथा । सजवाहः प्रवैष्टो दयोरि- 
व्यमर;॥ वह्नेन वाहः नाग्बौति उण् । घणि 
वाद्ोपदन्तः। वाहोप्चसुजयो; पएमान्। इति 

दामोदरः; । ल्ियां वादाच। वादो वादा 
सेजा वाइ्दोँषो दोषा चदोः एमान्) इति 
कोषान्तरम् ॥ इति तद्टौकायां भरतः ॥ क्रषे- 
रस्योडंभागो वबाडस्तस्याधोभागः प्रवाहः । 
यथा,-- 
“सखं वाह प्रवाह च मनः सर्जँन्द्रियाणि च । 
रच्ततवयाहतेश्वगयस्तव नारायणोएययः 

इति विष्णपुराण ५ अंशे ५ अध्यायः ॥ 

वाहप्रवाद् च ज्रपरस्योाधोभागौ। इति 
तटौका॥ अन्यत् पवगौंयवकारादिबाङ्श्रब्द 

इ्यम् ॥ # ॥ अस्य अभाश्भमलकच्तणं यथा,-- 

ननिमसौ चैव भमाल्पौ श्वटौ च विपुलौ सेजौ। 
अजानुलब्विनौ वाह् ठौ पौनौ ठृपेश्वरे ॥ 
निःखानां रोमशौ इस्डौ प्रष्टौ करिकरप्रभौ । 
इस्ताङ्कलय खव स्युराघदा ललिता: शुभाः ॥ 
मेषाविनाख खच्छः खुष्टेयानां चिपिटाः 

स्छताः 

स्थलाङ्कलोभिनिःस्वाः स्य॒गेताःस्य वे रण्तदाः॥ 
कपितुल्छयकरा निःखा याघ्रतुल्यकरधनम् । 

मणिबन्धेनिगण्ेख सख्िरटखुभखन्धिभिः 

जरृपा होने; करच्छेदः सशब्देधं नवच्िंताः 
पिद्टवित्तविद्धौनाश्च निच्नात् करतलाच्रराः 

रूंटतेदेव निनेशच धनिनः परिकौ तिताः । 
परोक्ता नरकदातारो विषमे विषमा नराः ॥ 
करः करतलेचैव लाच रौण्वरालकेः। 
परदाररता; पौते रूचेनिःखा नरा मता; 
तुषतुल्यनखाः ङ्िवाः कुटिले; स्फटितेनै राः 
निखा क्रनसैस्तददि वे; परतककाः 
ताण्ेभरपा घनाप्याच अहुर; सयवस्तया । 

अह्ुख्धलजेः भेग्यः स्याद वाहलिपन्धकः ॥ 



बाहलः 

दर्वाः सुभगश्चैव निधेनो विरलाङ्गुलिः 
घनाङ्गुलिञ्च सधनस्तिखो रेखाञ्च यस्य वे ॥ 
नरपते; करतलगा मणिबन्धं ससुत्िताः 

यगमौनाङ्कितकरो भवेत् सचप्रदो नरः ॥ 
वच्ाकाराश्च धनिनां मद्यपुच्छ निभा बुधे । 

शङ्खातपन्नशिविकागजपद्मोपमा वपे ॥ 

ज्म्भाङ्कशरपताकाभा ग्टणालाभा निरौश्वरे । 

दामाभाञ्च गवाप्यानां खस्तिकाभा वृषेश्वर ॥ 

न्वक्रासितोमरधनुःकुन्ताभा वृपते; करे । 
उदूखलाभा यन्नापि वैदौभाच्चाखिहोचिि॥ 
वापदेशकुलाभाच् चिकोणाभाच्च घान्निके। 

्ङ्गखन्डलगा रेखाः पुत्ता खच्छाच्च दारिकाः) 

प्रदेशिनीगता रेखा कनिाखलगामिनौ । 
श्रातायुषश्च कुरुते ह्वित्रया तरुतो भयम् । 

` निखा वद्ुरेखाः स्य॒निदेयाश्िदुकैः सरः ॥ 
षति गारुड ६ अध्यायः 

बा(वा हण्दलं, ज्ञौ, ( वाह्णोर्मृलम् । ) सुजदयस्य 
अद्यभागः। काक इति वगल् इति च भाषा) 

तत्पायः । कच;२। इव्मरः॥ सुजकोटरः 

३ दोम्द॑लम् 8 खख्िकः५ कचचाद। इति 
हेमचन्द्र; \ (यथा, सादिव्यदपेणे । ९। १२४ 
न्कापि कुन्तलसंयानसंयमय्यपदेश्रतः । 

बाडम्दलं स्तनौ नाभिपडूजं दयेत् स्पुटम् ॥“ 

बा(वा)लः, पु, कार्तिकमासः । दद्यमर;॥ खथ 

कार्चिकमादात्मयम् । 
नारद् उवातच। 

“का्तिवस्य तु माहा मासस्य वक्तुमहेखि। 
पूवे का्तिकमा हात्मा" यवत् वक्तुम देखि ॥ 

त्र्मोवातच। 
खाधु ष्टं तवया युत्त लोकोद्धारणद्ेतवे । 
कथयामि न सन्दे इस्वत्षमो नास्ति वेष्णवः 
ख्कतः सञ्रतीर्थानि सव्वं यज्ञा; सदचिणाः 

कार्तिकस्य च मासस्य कोच्यंशं नापि विभरति। 

शकत; पुष्करे वाख: कुरुते हिमाचले । 

शकत; कार्तिको वल् ! सव्धपुणाधिको मतः+ 
श्वर्यानि मेरतुल्यानि सव्द्ानानि चैकतः । 
ख्कतः कार्तिको वल्म | खनेद् कैश वपियः ॥ 
शछत्वा कोटिखद्खा पापानि सुवह्न्धपि । 
निमेषा्धंन सणि विलयं वान्ति कात्िके ॥ 
यक्किख्खित् कुरुते पण्यं विष्णुसुदिष्य कान्ति । 
तद् चयं भवैत् सव्व सलयोक्तं तव नारद् ! 
तस्य च्षयं न पश्यामि सव्यसुक्तं तवानघ + 
सोपानभूतं खगेस्य मागुष्थं प्राप्य दुलभम् ॥ 
लथाल्मानं समादध्यात् यथा न स्यादित; पूनः 

दुरापे प्राप्य मादुष्यं कार्चिकोक्तं चरेत्रयः। 
धम्मे घम्श्टतां अरर ख माटपिढषातकः । 
कातकं खलु प्रे मासं सन्वमाचेषु चोत्तमम् ॥ 
पुण्यानां परमं पुण्यं पावनानाखख पावनम् । 
अखिन् मासे चयच्चिंश रवाः सन्निष्िता ऋषे! 
अचर सखानानिद्ानानि भोजनानि व्रतानि च। 
तिलकैनुह्िरण्यानां रजतं भूमिवासखाम् ॥ 

गोप्रदानानि कुन्ति सन्भभादेन नारद् !। 

प्रप्र 93 

३९< 
वाह्लः 

ब्राद्यणानाख्ये कन्यां दास्यन्ति विधिवन्नराः; 

दानानां फलमेतेषां प्राप्रयुसे विधानतः । 
तानिद्ानानि गह्कन्ति दत्तानि विधिवत् सुराः 

यत्किखित् कानके दत्तं तपरदधेव तथा छतम् । 
तदच्यफलं प्रोक्तं विना लोककश्ूणा 

इष्षाणां मोच्तणं चेव कार्तिके मासि ये; छतम्। 

अश्ने्ादिकं पुगयं तेश्च प्रापनं न संशयः 
तक्ाट्यम्रेन विप्रेन्द्र कार्तिके मासि दौयते। 
यत्कि्वित् कार्भिके दत्तं विष्यसुदिश्च मानवे; 

त दत्तश्च विप्रन््र तपञ्चव तथा ऊतम्। 

तद्च्षयं लभन्ते ते शस्यदटानं विश्रोघतः 

यथा नदीनां विप्र ़ैलानाद्यैव नारद । 
उद्धौनाश् विप्रे चयो प्रैवोपपद्यते। 
तद्वत् कार्निकमासे तु यत्किखिदौयते सुने। 

न तस्यास्ति चयो विप्र पापं याति सदखघा॥ 

तसात् सञप्रयत्रेन कम्भणा मनसा गिरा। 
पापं खमाचरेत्रव कारके विष्णतत्प्ररः 
स्चानादइा यदि वाज्ानादृदुष्क्तंयेन यत्जछलतम्। 

तत्तस्य नश्यति च्िप्रं वायुना पांशवो यथा॥ 

संप्राप्तं कार्तिकं इष्टा परान्नं यस्तु वच्नेयेत् । 
दिने दिने च छच्छ्रस्य फलं प्राप्नो द्यसं शयम् ॥ 

प्रठत्तानान्तु भत्ताणां कार्चिके नियमे छते । 
अवश्यं विशुरूपत्वं प्राप्यते स॒क्तिदं शुभम् + 
न कार्भिकसमो मासो न कतेन समं युगम् । 

नवेदसटशं शास्त्रं न तोये गङ्गया समम् ॥ 
न चाम्नेन समं दानं न सुखं भाया मम् । 
न छषैेस्तु समं वित्तं न लाभः; सुरभौषमः ॥ 
न तपोभनश्रतरैसतुलयं न दमात् परमो जयः। 

न च घम्मा दयातुख्यो न च्योतिञ्चश्चुषा समम्॥ 
नद्टप्तौ रेसनातुल्धया न प्रौतिस्तु सुतं विना। 

न कार्निकसमो मासो वैष्णवानां प्रियः; खदा ॥ 
व्रतेन चपेदट्यस्तु मासं दामोदरप्रियम् । 
तिगयोनिमवाभ्रोति सवपधन्मवदिष्कुतः 

इक्लेभं वेषवं ज्ञानं दुक्लेभा वेषावौ कथा। 

दुल्लभा बेष्यवौ दौचा इष्लेभो जागरस्तया ॥ 
दु्लेभं कपिल1दानं दुल्लेभं जादूवौ जलम् । 
दुललेभो वष्यवो विप्रो दुक्भं नौलमोचयम् ॥ 
इष्लेभं पुष्करे दागं दुक्लेभाः कािके तिलाः । 
इल्णेभो जागरो विष्णो; पक्षयोरुभयोरपि ॥ 
इल्लेभा कार्भिके विप्र हादी हरिवोधिनौ। 
इह्लेभा मालतौपूना दुक्ञेभा तुलसौ सुने ॥ 
इलं कार्तिके खानं दुक्ेभं साधुवन्दनम् । 
शालस्रामशिलापूना दृह्लेभा सुनिपुङ्गव ॥ 

शसुद्रगा नदौ यत्र दुह्लेभा खानशालिनाम् । 
शृलश्रौलवतौ कन्धा दुल्लेभा दम्यतौ ¶ृखाम् ॥ 
इष्लेभा जननौ लोके पिता चेव विशेषतः । 
इक्लभं खाधुखम्मानं इक्णेभो घाम्मिकः सुतः ॥ 
इकलेमेकादश्री लोके दश्मीसङ्गवव्निंता। 
पच्य त्रतं वल्म अयने ददिणोत्तरे ॥ 
दुक्लंभं वेष्छवै दानं माघच्ञानं गदौजले 1 
च्येडाषाटे तु पानौयमिन्धनं पौ षमाघयो, । 
ब्राश्चणं दुलभ विप्र दुक्ञेभं तौ धे सेवनम् ॥ 

बाहवा 

न्धायेनोपाव्नितं वित्तं दुक्लेभं कुलवद्धंनम् । 
इक्षेभं वहस द्रयाणां पात्रे यत् प्रतिपादितम् ॥ 
पाज्राणामपि तत्पाज्रं सद्ा चारक्रियान्वितम् 

संप्राप्य कार्तिकं मासं विमुखा चे जनादन । 
तेषां यमपुरे वासः पिद्टभि; सदह नारद् | ॥* 

इति पाद्मोत्तर काततिकमाडइातय\९४अ॥ 
त्रद्योवाच। 

*कार्जिकस्य तु माहात्मय' पुनरेव श्टणष्व मे, 
यत् श्चुता सनिश्ादंल । सवान् कामानवा- 

प्चासि॥ 

त्रतानामिद् सर्वषामेकणन्मानुगं फलम् । 
कतत विष्ुबरतस्योत्तं ष्तजन्मानुगं फलम् ॥ 
अश्चिनस्य सिते पचे रखकादश्यां ह्िजोत्तम ।। 

वरष्यतरवेष्यवं धर्म्म प्रारम्भोभस्य विधौयते ॥ 
यावत् कात्तिकशुक्ञस्य पौणंमासो तिधिभेवैत् 1 
तावदस्य व्रतस्यो त्तं सभ्यगाचरणं बुधैः ॥ 
अन्धथा तु छतं विप्र व्रतमेतत् सुदुज्ञ भम् । 
काये स्विः प्रयत्नेन कािके तु विश्रेषतः + 
लिं्रदिनानि पुण्यानि विप्रपरौलिकराणि 
कार्चिकस्य व्रतं विप्र | भ्रीविष्णपरौतिकारणम् १ 

तदधं भौश्मस्य व्रतं सुने तुष्टिकरं परम्। 

पण्यं पश्वदिनं प्रोक्तं त्तं तसो च विष्णना 
नरोवायदिवा नारौ कुरुते वष्णावं व्रतम्) 

दिने दिनेमसदधयफलं भवेत्तस्यैव कार्भिके ॥ 

अतसं विधिवत् पच्च! तेष्व व्रतमुत्तमम् । 
ओीदामोदरतुष्यय प्रकुरुष्व समाड्ितः 

व्ल मासि सुनिश्रेड प्रातःकाले तयामले । 

गोष्यदेए्पि जले ज्ञानं सखगंदं पापिनामपि। 

इति पाद्मो उत्तरखर्ूढ ११५ अध्यायः ॥#॥ 
ब्रह्मोवाच । 

कपुराशश्चवणं यत्र कुन्वेन्त दिवसत्तम । 
तैषां करस्थिता सुक्तिविंदयते नार संशयः ॥ 
कारिक मासियो भल्ला कुादृब्राञ्चणभोज- 

नम् । 

प्रद्यद्धं विष्यद्टप्नपथ स याति भवन इरे; 

कार्तिके मासि यः कुथ्यात् तिलतेलेन दौपकम् । 
अष्ोराचान् सुनिश्रस याति परमं पदम् ५ 

दटाडइष्छाज्वितं वल यमं मैव ख पश्यति 
यज्ञोपवीतं यो ददात् भूमिं ठे ब्राह्षणायतु। 
ख याति ब्रह्मसदनं पुनराटत्तिवनितम् ॥ 
ताम्बूलषवेव यो इद्यात् सपूगं विधिवद्िन। 
गन्वचलोकमाप्रोति सुकरा भोगान् मनोरमान् । 

ओीचन्दनष्ठयो दयात् देवपूजाथेमादरात् । 
विप्राय बैद्विदुषै पुरण्दर पुरः ब्रजेत् ॥ 
जारिकेलफलं वत्य सवस््रष्च खद्श्िणम् । 

यो दद्याहेदविडुषे स शश्वत् एुत्तवान् भवेत् ५५ 
इति पाद्म उत्तरखख्छे ११६ अध्यायः ॥ 

वा(बा)ल्ध, जौ, बहुत्वम् । वड्ुलस्य भाव इव्यय 

व्याप्र्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

वाडह्वारः, पु, अेष्मान्तकटचचः। इति राज निघं यट; ॥ 
अण्धत् पवगौयवकारादितच्छन्टे द्रष्टम् ॥ 

कार्तिके मासियो ददात् पादन्राणं दिजन्मने। 

#1 



विंशः 
बाह्यं, क्तौ, (वाद्यते चाज्यते इति वाहि + ण्यत् ।) 

यानम् । यथा, हेमचन्द्र । 

“यानं युग्यं पत्रं वाद्यं वह्यं वाहनधोरणे ॥” 

वाद्यः, चि, ( वड + ण्यत् । ) वनौ; । ( यथा, 

रघुः।६।२०। 
«५मनुष्यवाद्यं चतुरखयान- 

मध्यास्य कन्धा परिवारशोभि। 
विवैश्र मख्ान्तरराजमाने 
पतिंवरा कप्त विवाहवेशा ॥” 

वद्िस् +ष्यम् ।) वदि; । बादर इति भाषा) 
यथा, खट्रति;। 

«अपवित्र; पविच्रो वा खब्वावस्थां गतोभ्पिवा। 
यः सरत् पणरौकाच्तं स वाद्याभ्यन्तरः शुचिः॥” 

वा(बा)द्ेन््ियं, कौ, ( वाद्यमिन्द्रियम् । ) वद्ि- 
रिन्द्रियम्। तद्यथा । चच्चुः । जिह्ा । नासिका। 

त्वक् । श्रोचम्। रखुतदेकेकगुणाः । वथः,-- 
^रुते तु हवौन्दरियराद्या अथ स्यशन्तश्न्दकाः। 
वाद्धोके$न्दरिययाद्या गुरुत्वाडशटभावना ॥* 

इति भाषापरिक्छेदः ॥ 
वाज्िकः, पै, वाज्ञैकदेशः। इ्व्यमरटौकायां 

भरतः ॥ (तदे शनाते, चि । यथा, महाभारते । 

१। २२२ । ४६. । 
“षयानामपि चाश्वानां वाङिकानां जनादेनः। 
ददौ शतखखाणि कन्धाधनमनुत्तमम् ५५); 

वाज्किं, } को, कुङ्कुमम् । दङ्क। दव्यमर- 
वाक्ेकं, | मेदिनौकरौ ॥ 
वाण्ोकः, पर, देशमेदः। वलख् इति च्ारवौ 

भाषा। तद् शनातघोटकः। इव्मरमेदिनौ- 
करौ ॥ गन्धविशेषः। इति शन्दर त्रावलौ ॥ 
(प्रतौपपुच्विश्रोषः।यया,मदहाभारते ।१।६५।४४। 
^प्रतौपः खलु भै यासपयेमे सतन्दां नाम तस्य 
पुचाबुतृपादवामास देवापिं शरान्तबु' वान्धैक- 

षवेति ॥* ) 

वि, , नियः । नियोगः। पदपूरणम् । जिच्चयः। 

चअसदनम्। हेतु; । अद्याभ्रिः। विनियोगः। ईेष- 

दधेः परिभवः । शुद्धम् । अवलब्बनम् । विन्ना- 
नम् । इति मेदिनौ । वै, ७६ ॥ विग्रोषः । गतिः । 

च्ालम्भः। पालनम् । इति श्न्दरतावलौ ॥ उप- 
खगं विद्येषः। असयाथाः । पि विशनोषतरे रूप्यनजर्थ- 
गतिदानेषु । इति सग्धबोधटौकायां दुर्गादासः॥ 

विः, पै, स्त्री, ( वाति गच्छतौति। वा+^वाते- 

चिच ।” उशा० 2 । १३३ । इतिष्ण्। सतचच 
डित्) प्तौ । इव्यमर;॥ (वया, 

दपंे १० परिच्छदे । 
“के युयं स्य खव सम्युति वयं प्रश्नो वि्चेषा- 

अयः । 
किं जति विग: ख वा फरिपरतिये चास्ति सप्तो 

रिः ॥*) 
विः, चि, ( विश्रति+पूरणे डट। तेर्लोपः;।) 

विंशतेः पूरणः । इति लिद्ान्तकौसदौ ॥ (यया, 
मबु; । = । ३६८ 

३9० 

विकचः 
विंशकः, चि, (विंश्या क्रौतः। विंश्रति + ̂ विंशति- 

चिंश्डधयां उवुनखंज्ञायाम् ।* ५।१।२४। 

इति दुन् । ^ति विश्रतेडिति।” ६।8। 
१४२. । १ति तिलोपः । ) विंश्रतिक्रौतः । इति 
सिह्ान्तकौसदौ ॥ 

पितिः, स्तौ, ( दौ दश परिमाणस्य । पक्तिविंश- 
तौति निपातनात् सिद्ठम् । ) संस्याविश्नेषः। 

विषद्ति कुडि इति ष्व भाषा । यथा,- 
^ वि्रयाद्या; सदै कत्वे सर्व्वा; संस्पेयसं स्यो । 
खस्यायं दिव इत्वे स्तस्तासु चानवतिः च्वियः ५ 

इत्यमरः ॥ 

तदाचकानि। रावणवादः १। अङ्गुलि; २। 
इति कविकलव्यलता ॥ नखम् ३। इति सतृकछव्य- 

सुक्तावलौ ॥ 
विंप्रतिकः, चि, विश्रतियोग्यः। यथा । संख्याया; 

कक स्यादा्होयेभ्यं। विंशरतिचिंश्द्धयां कन् 
संज्ञायाम् । अभ्यां कन् स्यात् असंज्ञायान्त 
डदुन् स्यात् विंशकः ¦ संन्नायान्तु विंश्रतिकः। 
इति सिद्वान्तकौसुदौ ॥ 

विश्रतितमः, चि, ( विंशतेः पूरणः। विंश्ति+ 

डट् । “विंश्द्यादिभ्यस्तमड्न्यतरस्याम् ।* ५। 
२८।५६। इति तमडागमः!) विश्ः। इति 

सिदधान्तकौसदौ ॥ 
वि्यौ, प, विंश्रति;। इति सिद्धान्तकौसदौ ॥ 
विकं, कौ, सद्यःप्रखताया गो; चौरम् । वथा,- 

“चौरं खदा; प्रसूताया; प्रयूषं पालनं विकम् ।” 
। ति शब्दचन्द्रिका ॥ 

विकङ्कटः, प, गोचरः । इति शब्दमाला ॥ 
विकङ्तः, प, वदरौसडशखच्यफलटचः। वेँदच 

इति भाषा। तत्मश्चाय;। खाद्करटकः २ 
खवाटच्तः३ प्रन्थिल; 8 याघ्रपात् ५। इवय 

मरः॥ श्रुवारः ६ मधुपं 9। इति रत्र 
माला॥ कण्टपादः = वहफलः ६ गोपवग्टा 

` १० खवादुमः १९. च्दुफलः; १२ दन्तका; १३ 
यन्नौयब्रद्मपादपः ९४ पिरारः १५ दिमक्रः 

९६ पूतः १७ किङ्िणौ ९८ वैकङ्कतः १६. वृति- 
कुरः २० कण्टिकारौ २१। इति श्ब्दरना- 

वलौ ॥ किङ्करो २२ खग्दारु २८३९। इति 
जटाधरः ॥ अस्य गुणा;ः। अन्बमधुरलम् । 

पाक्ेएतिमधुरत्वम् ! लघुत्वम् । दौपनत्वम् । 
कामलाखन्नौदनाश्रिलम्। पाचनत्वश्च। इति 

राजनिषंणटः + अपि च। 
५^स रुव यज्ञटच्तख कण्टक्यै याघ्रपादपि। 
विकङ्कतफलं पक्रं मधुर खछदोषजित् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

विकङ्कता, स्रौ, अतिवला । इति राजनि; ॥ 
विकचः, प, ( विगतः कचो यस्य के शून्यत्वात् 

यदा, विशिष्टः कचो यस्य प्रभूतकेशत्वात् । ) 

चपः । केतुः । इति मेदिनौ। चे, ॥ ( यथा, 

इत्स हितायाम् । ११ । १६. । 

विकचा नाम गुरुसुताः 

^ जथर वे यथापरं ततो विंशं दषो इरेत् ॥*) वितैकतारा; खिपरिक्ताः । 

विकत्थ 

धष्टि; पश्चभिरधिका 

ल्िग्धा वाम्याथ्िता; पापा, ॥*) 

विकचः, चि, ( विकचति विकश्चलतौति। वि+ कच्च 
+अच् ।) विकसितः। इयमरः ॥ ( यथा, 

माधे। ११।१६। 

^विकचकमलगन्य रन्धयन् श्ङ्गमालाः 

श्रभितमकरन्दं मन्दमावाति बात; । 
प्रमदमद्नमाद्यदूयौवनोदामरामा- 
रमणरभख्वेदस्वदविच्छेदद त्तः ॥४॥ 

विगतः कचो यस्य ।) केशम्ून्य; । इति मेदिनौ। 

चे, ॥ (यथा, महाभारते । ३ । २५६ ।१२॥। 
«विभ्वच्ानियतं वैशसुन्मत्त इव पाणडव । 
विकचः परुषा वाचो व्याहरन् विविधा 

सनिः ॥") 

विकचा, स्रौ, महाश्रावणिका। इति राज- 

नियः ॥ 

विकच्छः, चि, ( विगत; कच्छो यस्य ¦ ) कच्छ 
रड्ितः। मक्तकच्छः) इति खछति;॥ 

विकटः, पु, ( विकटति प्ूयरक्तादिकं वपेतौति) 
वि+कट~+पद्ाद्यच् ।) विस्फोटकः। इति 

श्ब्दरनावलौ॥ साङुरुणटचः। इति राज- 

निष्ट; ॥ ( तराद्स्य एच्चविशरेषः । यथा, 
मषह्ाभारते। १। ६७ । ६६। 

“ददो इष्हषेश्च विवितसु्बिंकटः सम; ॥*) 
विकटः, चि, (वि + ̂ खंप्रोर्ख कटच् ।*५।२।२६। 

इति कटच् ।) विशालः। (यया, माधे ।१०।४२। 
५उत्तरौयविनयाच्तपमाणा 
सन्धतौ किल तदौच्चणमागंम्। 

आवरिष्ट विकटेन विवोषु- 

वैच्तयोव कुचमरलमन्धा ॥*) 
विकरालः। इति मेदिनौ। टे, ॥ स॒न्दरः। इति 

विश्व; ॥ दन्तुरः । इति धरणि; ॥ (यथा, माके- 
ख्डेये । ४३। २० । 

“कराते विकट; छो; एुरुपैरदयतायुैः । 
पाषारीस्ताडितः खप्रे खयो चटलयुः लभेन्नरः ॥) 
विक्षतः; । इति चिकाणडगरोषः ॥ 

विकटा, स्रौ, ( विकट + टाप् ।) मावादेवौ। खा 

च वौह्देवीमेदः। तत्पथावः। मारौचौी २ 
चिसखा ३ वच्कालिका 8 वच्वारादडौ५ 
गौरौ ६ पोचिरथा 9 । इति चिकाखश्षः । 

विकरटकः, पु, (विशिष्ट; करटको यस्य ।) यवासः। 

इति जटाधरः; ॥ ठत्तविश्नोषः। तत्प्रथायः। 
च्छदुफलः २ यरन्थिलः ३ खादुकगटकः 8 

गोकण्टकः ५ काकनासः ६ दयात्रपादः 9 घन- 

इमः = गर्लांफलः ६. घनफलः १० मेषस्तजितो- 

इवः ११ सदिरफलः १२ प्राठष्य; १९ हास्य- 
फलः १8 स्तनितफलः १५ । अस्य गुणा; । 

कषावत्वम् । कटुतवम् । उष्यत्वम् । रुचिप्रद्- 
त्वम् । दौपनत्वम् । कफद्ारित्वम् । वस््ररङ्ग- 

विधायकत्वष्च । इति राजनिषंण्टः॥ 
विकत्थनं, जौ,(विकल्याते इति । वि + कत्य ्चाघा- 

याम् + मावे च्छुट् । ) भिथाञ्चावा । यथाः-- 



विकषः 
शञ्ाघाप्रश्यंसाथवाद्; सातु मि्याविकव्यनम् । 

इति हदेमचन््रः 

( वथा, भागवते । १।१५।१६। 

^ श्ग्यासनाटनविकल्थनभोजनादि- 

ग्वेकाहयस्य ऋतवानिति विप्रलः ॥” 
विकल्यते अल्मानमिति। वि+कल्य+च्युः। 
अल्मञ्चाघाकारिप्ि, चि । यया, महाभारते। 

२. । अ३। ३२. । 

“द्धयितारं इष्टारं प्रवक्तारं विकत्थनम् । 
भौमसेननियोगात्ते दन्ता कणं मावे ॥**#॥ 
स्तो, वि + कल्य + शित्त + युच् । टाप् । अल्- 

ञ्ञाघा। यथा, विख्यातविजयनाटके । २। 

«खम्भवोक्तापि शक्तानां न प्रशस्ता विकत्थना। 

श्रदौयघनध्वानेव्वाचोभि; किं भवाडश्ाम् ॥*) 
विक्षभ्यितः, चि, विश्नोषैण कम्यविशिष्ट;। विपून्बक- 

कम्यधातोः क्तप्र्ययेन निष्यन्नः ॥ 

विकरः, प, ( विकते दस्तपदादिकमनेनेति। 

षि+ह+“ऋदोरप् 1” दवयप् ।) रोमगः। 
इति 9्रन्दचद्दिका॥ 

विकरालः, चि, (विशेषेण करालः । ) भयानकः । 

दति विकटशन्दार्थ मेदिनौ ॥ ( यथा, माक॑- 
चेय । ११८ । ४८। 

«विकरालं महावक्रमतिभौषणदश्चंनम् । 
खमुद्यतमदाश्रलं प्रश्रूतमतिदाङणम् ॥*) 

विकणेः, प, दुर्योधनपच्चोयमरूरः । धथा,-- 
“अश्वत्थामा विकणेष्ध सोमदत्तिजैयद्रयः । 
अये च वव; मूरा मदथे द्क्तजीविता; ॥» 

दति भगवहौतायाम् १ अध्याय; ॥ 
( विगतौ कर्णो यस्येति विद्धे कयं दिते, 
चि॥) 

विकणिकः, पु, सारखतदेशः । इति हेम चन्द्रः ॥ 
विकर्तनः, पु, ( विश्चेषेण कततैनं यस्य । विश्वकम्भ- 

यन्त्रखोदितलादस्य तथातम् । ) ख; । अक- 
ठच्चः। इव्यमरः॥ 

विकम्भञ्चत्, चि, ( विकम्मे विरुद्धं कम्भ करो- 
तौति। छ+ किप् ।) निषिदह्वकम्भकारी । यथा, 

^“नसा्चौटृपति; कार्यो न कारुकङुशौलवौ। 
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गेभ्यो विनिगेतः ॥ 

नाध्यघौनो न वक्तयो न दस्यने विकम्भछत् । 
न इद्धो न शिशुनेको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः 

शति मानवै। ८। ६६॥ 
“विकम्भल्त् निषिदकमभकारौ ।” इति ल्क 
भङ्ः 

विकम्भेख्थः, चि, ( विकम्भेणि विरद्वाचारे तिरट- 
तौति । स्था+कः। ) निषिद्वकत् । यथा, 
“पाषण्डिनो विकन्भस्थान् बैडालव्रतिकान् 

शठान् । 
देतुकान् वकठर्तोच वाञ्जाच्रेणापि नाचचैयेत्॥” 

इति विष्णुपराणे ३ अंशे १८ अध्यायः। 

(वथा मनौ । ४ ।३० ॥) 
विकषेः पर, ( विह्लष्यतेढसौ ति । वदा, विलछलष्यन्ते 

परप्राया अनेनेति। पि+छष् + घन्! ) 

२७१ 
विकल्पः 

बाणः। इति चिकाख्शोषः॥ (वि+छष-+ 

भावै घञ् । विकषेणम् ॥ ) 
विकषेणं, को, (वि + शष +-स्युट् ।) चअकषेणम्। 

विपून्बछषधातोरनट्प्रखछयेन निष्यघ्नम् ॥ (यया, 
किराते। ३।५७। 

«“चविल्छिकषेणं परै, 
प्रथितन्यारवकम्भकाम्मु कम् ॥” 

विभागः। यथा, भागवते । ३ । 9 । ३०। 

^वर्णाश्रमविभार्गाच्च रूपश्ौलस्वभावतः। 
ऋषीणां जव्मकम्भाणि वेदस्य च विकषंणम् ॥*) 

विकलः, चि, ( विगतः कलो दक्तध्वनियेस्य । ) 
विकलः; । इति जटाधरः; ॥ खभावद्टौनः । इति 

भरतः ॥ (वथा, महाभारते । ९। ४६. । १९ । 

«“विधवानायविकलान् कछपनांञ्च बभार षः। 

सदशं; स्भ्रूतानामासौत् सोम द्वापरः ॥*) 
विकलपाणिकः, प, ( विकलः पाणियेस्य । कन् । ) 

खभावद्धौनपाणियुक्तः। यथा। कुणिविंकल- 
पाणिकः। इति हलायुधः ॥ 

विकला, खौ, (विगतः कलो मधुरालापो वस्या; । 
ऋतौ तु च्विया मौनिलविद्धितत्वात् । ) ऋतु- 
ना । इति शन्दरत्रावलौ ॥ 

विकलाङ्गः, चि, ( विकलानि अङ्गानि यस्य) 

वभावतो न्यूनाङ्ग;। तत्प्रथायः। अपोगद्डः 

२। दत्यमरः॥ पोगण्डः ३ अङ्गद्यीनकः; ४ । 

इति शन्दरन्नावलौ॥ (यथा, मदहाभारते। 

१।३१। 
जनयामास पुचचौ दावरुणं गरुड़' तथा । 

विकलाङ्गोभख्णस्तच्च भास्करस्य परः खरः ॥१) 

विकलौ, स्तौ, ( विगता कला यच्छा; । गौरादि- 
त्वात् ड़ौष्।) ऋतुद्ौना। इति शन्दरनता- 
वलौ ॥ 

विकल्पः, प, (विरुद्धं कल्पनमिति । वि+ 
छप + षञ्। ) भान्ति; । (यथा, देवौभाग- 
बते । ६। १६ । ३२ । 

“विकल्पोपहतस्लं वे दूरदेशसुपागतः। 
नमे विकल्यसन्टे हो निविकल्पोएस्ि सन्धया ॥१) 

कल्पनम् । इति मेदिनौ। पे, ॥ ( वचा, भाग- 
वते । ५।९६।२। 

“तत्रापि प्रितव्रतरथचरण्परिखाती; सप्तभिः 

सप्र सिन्धवः उपरकप्ता;। यत ख्तस्याः खप्त- 

दौपविशधेषविकल्यस्या भगवन् खलु खवितः॥* 
संश्रयः । यथा, रघुः । १ । ४६. । 
«राचिन्दिविविभागेष्ठ यथादिष्टं महौच्िताम् । 
तल्िषेवे नियोगेन ख विकल्यपराड सुखः ॥” 

नानाविधः । वथा, मजु; । ६ । २२८ । 

«प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः; । 
तस्य दखविकबव्यः स्याट् तध ठृपतेस्तथा ॥*)} 
विविघ्कल्य; । सच दिविघः। चयवस्थितः। 

रेच्छिकश्च । सोप्प्याकाङ्काविरदे दुक्तः। तथा 
च भविष्ये। 
“च्छवि्रास्त्े विकख्पस्तु याकाङ्घापूरे सति ॥” 
इष्छएविकच्यएषटटोषा; !। यथा,- 

विकसि 
नप्रमाणताप्रमाणत्वपरिद्यागप्रकल्यना। 

परद्यव्जौवनदहानिभ्यां भ्र्ेकमष्टदोषलता ॥*” 

बरौ दिभियेजेत यवेयलेत इति श्रयते तच 

ब्रौद्दिप्रयोगे प्रतौतयवप्रामाण्यपरिव्यागः । 

च्पप्रतौतयवाप्रामाण्यपरिकल्यनम् । ददन्तु पून्व- 

समात् एयक् वाक्यं अन्यथा ससुचयेएपि याग- 

विद्धिः स्यात् । अतरख्व विकल्पे न उभयः 

शास्तायं दययुक्तम् । प्रयोगान्तरे यवे उपा- 
दीयमाने परिद्यक्तयवप्रामाण्योच्नौ वनं सखौलत- 
यवाप्रामाग्यषहानिरिति चत्वारो दोषा; । रवं 

ब्रोदावपि चत्वारः। दव्यदौ दोषा इच्छा 
विकल्पे । तथा चोक्तम् । 

^ रुवमेवारृदोषोण्पि यदृब्रौद्ियववाक्ययोः। 
विकल्प अाश्रितस्तच्र गतिरन्या न विद्यते ॥” 

इति ॥ 

रक्रायेतया विविधं कण्पयते दति विकल्प; । 
तस्ादष्दोषभिया उपोष्य इ तिधौ द्यत्र 

न इच्छाविकल्ः किन्तु यव्थितविकल्यः। 

इवेकाद श्रौतत्वम् ॥ (अवान्तर; कल्प; । यया, 
भागवते। २।८।११। 

“यावान् कल्पो विकल्यो वा यथः कालोतु- 
मौयते ॥* 

देवता । यथा, भागवते । ५० । ५८५ । ११ 

न्दकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायि- 
नाम्॥* 

“विविधं अधिरेवाध्याल्माधिभूतमेदेन कल्यते 
इति विकल्पा देवास्तेषां कारणं वैकारिकः 
सात्तिकोग्डङारश्च त्वम् ।” इति तट्ौकायां 

खामौ।) 

विकश्वरः, चि, (वि+कश + वरच् । ) विकासी । 
इव्यमरटौकायां भरतः ॥ (यथा, नैषधे ।९।५। 

“अयमेव्र तड्ागनोडजे- 
लेबुप्व्रियताय श्ङ्कितेः। 
उदङौयत तरे्छतात् कर- 
यदलादस्य विकश्वर खरै; ॥*) 

विकषा, श्रौ, ( विकषतोति। वि+कष गतौ + 
अच् । टाप् ।) मञ्जिडा। इव्मरटौकायां 
रायसुक्ुटः ॥ मांसरोद्धिणौो। इति राज 

निट; ॥ 
वकभ्वरः, चि, ( पि+कष+वरच्।) विकरः; । 

द्वधमरटीकायां भरतः॥ 

विकखः, पु, ( षिकसतौति । वि + कस + अच्व् । } 

ष्वन्द्रः। इति चिकाणशरष;॥ 

षिकसा, च्छौ, ( षिकसतौति । पि + कख + अन्व् । 
टाप् । ) मञ्जिा । इयमरः ॥ 

विकसितं, चि, (वि + कष + क्तः) दलामामन्धो- 

न्धविद्चषः । तत्परथायः। उव्लुभ्भितम् २ उष्ल- 
म्भम् ३ सितम् 8 उन्सिषितम् ५ विनिद्रम् € 
उन्निद्रम् 9 उश्भोलितम् = विज॒म्भितम् £ 

उद्ब॒द्नम् १० उद्धिदुरम् १९ भिन्नम् १२९ उद् 
भिन्नम् १३ हसितम् १४ विकखरम् १५ बिक. 

श्वम् १९ याकोषम् १० पक्षम् ८ खंफुलम् १६ 



विकारः 

स्फटम् २, उदितम् ९९ दलितम् २२ दौयम् 
२३ स्फाटितम् २४ उत् फुल्लम् २५ प्रफुल्लम् २६। 

इति राजनिषेगट; ॥ (यया, व्याथासप्रश्र- 
व्याम् । ४७६ । 
५यद्वधिविड़इमातचा षिकसितकुस॒मोत्करा 

प्रयस्रेणौ। 

पौतांशुकप्ियेयं तद्बाध पल्लौपते; पुञ्नौ ॥*) 

विकस्वरः, चि, ( विकखतौति । वि+ कष गतौ + 
“स्ये श्भाखपिसकसो वरच् ।*३६।२।१७५। 

इति वरच्।) विकासश्यैलः। सत्प्रायः। 

विक्षासौ २) इयमरः \^विकस्तिकस ज गतौ 
दन्त्यान्त; यायाय भाखकसेति वरे विकस्वरः । 

विकासः स्फटने दयक्ताविति दन््यान्तं घरछिः; 

कुशेशयेरच्र जलाशयोषिता 
सुदा रमन्ते कलभ विकखर;। 

प्रगौयते सिङ्धगसेश्च योषिता 
सदा रमन्ते कलभा विकखरै; ॥ 

इति माघयमङएपि दन्त्यवत््वम् । (३।३३) कष 

वधे खदन्धान्त इत्यस्य रूपमिति कैत्वित् । कश 
शब्द दन्यस्य तालद्ान्तस्यय रूपमिति केचित् ।* 
इति तङ्कोकायां भरतः ॥ ( वथा, कथाखरित्- 
सागरे। ४।१५। 

«र्कस्या; सोत्धका इश्नरपालोकविकस्वरा। 
शते; पाश्वंमपश्यन्त्यास्तदास्यातुमिवाययौ ॥») 

विकखरा, स्रौ, ( विकखर् + टाप् । ) रक्तपुन- 
न॑वा। इति राजनिषंटः॥ ( विवरणमस्या 
रक्तपुननेवाशब्दे ज्नातयम् ॥) 

विक्षारः, पु, (वि+ छ + घल्।) प्रछतेरन्यथाभावः। 
तत्परश्ायः। परिणामः २ विहछति; ३ विक्रिया 
8 । इत्यमरः \ व्छ्व्या५। इति भरतः॥ 

के चित्तु पूम्वदयं प्रश्तिष्वंखजन्धविकारे यथा 
कष्टस्य विकारो भष । खत्पिडस्यय चट इति । 
परहयं विकारमात्रे वथा सुखस्य विकछ्लतिः 

कोधरक्तता। कास्य भस च । इति भरतः। 
( बथा, कुमारे । अ । ६५। 
“अपि शयनखखिभ्यो दत्तवाचं कथख्ित् 

प्रमथसुखविकार रावयामास गुप् \* 
प्रशतिविलछलतिः। यथा, इरिर्वंद्े । २४६. । ३५। 

^श्न्दः स्यश्च रूप्व रसो गन्धस्तयैव च । 
प्र्तिच्च विकार यच्चान्यत् कारणं महत् ॥” 

` अस्य विश्नेषविवरथं विलतिश्रम्दे ब्रश््यम् ॥) 
रोगः । इति मेदिनौ । रे, २१८५ ( यचा,- 
«विकारो धातुकेषभ्यं साज्यं प्रलतिरच्यते । 
सखसंन्कमारोग्यं विकारौ दुःखमेव च \* 

इति चरके खचस्थाने नवमे५ध्याये ॥ 
मद्य; । तत॒पथायो यया,-- 

“मब्छो मीनो विकारश्च भधो प्रेशारिणो- 
ग्नः । 

शकृलो एथरोमा च स सुदश्न ष्यपि।॥ 
रोहिताद्यास्तु ये जौवास्त मन्या; परि- 

कौततिता; ॥* 
इति भावप्रज्नाश्स् पूमखण दितीये भए ।) 

३७२ 
विकिर 

विकालः, प, ( विरुद्ध; कार््यानदहेः कालः) 
देवपेज्ादिकम्भगि विरुडकालः। वेकाल इति 
भाषा। तत॒पायः;। साय; २ द्दिनान्त; ३ 

सायाद्भः 8 खायम्५। इति शन्दरत्रावलो 1 

उत्व; ६ पिकालकः ७ । इति चिकाखश्रोषः । 

( यथा, माकंख्डेये । ३५।३० । 
“न लङ्कयेत् तथेवाखक् टौ वनोदभैनानि च । 
नोद्यानादौ विकालेषु पाज्ञल्तिरुतकदाचन +) 

विकारूकः, पु, ( षिकाल खव । खार्यं कन्।) 
विकालः । इति चिकाष्डशरषः ॥ 

विकालिका, च्छी, ( विन्नात; कालो यया । कन् । 
टखापिच्त इत्वम् ।) मानरन्धा। वाग्नौ 

इति चिकाणडग्मषः। तंवौ इति भषा॥ 

विकाशः, पै, (वि + काष्डदौप्नौ + घम् ।) रदः । 
प्रकाशः । इव्यमरटौकायां भरतः॥ विकाशो 
विजने स्फुटे! इव्यनयः॥ ( यथा, राजतर- 
ङ्गिण्याम् । 8 । १५५८। 
^विकाश्चः कैषाश्खित् नयनविषमेन्िदादुदये 

परेषासद्भूतिः अवयकदटुभिदौं रचिते; । 
नचेष्टा काप्यन्योपल्लतिपरिहोगा जनलसचो 
जडो वर्षाद्न्धं गणयति गुणं नास्य तु जन; ॥) 

विकाशनं, को, (वि+काश+च्छुट,) विकाश्;। 

दिपूनव-काष्डड दौप्रौ इवद्सनात् चअनट्प्र्ययेन 
निष्यन्नम् ॥ 

विकारौ, [न्] चरि, ( विकाशोभ्स्यास्तौति। 
विकाश + इनिः) विकाशश्चीलः। इव्मर- 

टौकायां रायसुकुटः ॥ ( यया, माकंखये । 
“का्याय्नौं तुख्बुरिदटलम्भात् 

दिकाथिवक्नास्तु विकाश्िताश्चाः ॥*) 

विकाषौ, [न्] चि, ( विकाष~+इनिः।) विकाश 
श्ौलः। इव्मरटौकायां भरतः ॥ 

विकासौ, [न] चि, ( पिकाख~+दनिः। विकासते 
इ्ति। वि+काख~+शिनिर्वां।) विक्र; 
इद्यमर;॥ ,. 

विकिरः, पु, ( विकिरति टत्तिकारदौन् भोजनाथं- 
भिति। वि+कृश्र विच्चेपे+ दगुपधेति कः।) 
पचौ। इवमरः ॥ (अस्य पायो यथा,- 

“प्तौ खगो विज्ञश्च विद्गच विषङ्गमः। 
शकुनि; पतच्नौ च विष्किरो विकिरो- 

खजः ॥” 
इति भावप्रकाग्रस्य पूम्बखरछे हितौये भागे ॥) 
कूपः । इति चिकाशडश्रोषः ॥ ( विकौखते इति । 
वि+कृ + चन्ये कः। ) पूजाकालौनविन्नोत्- 
सारणाये्ेपणौयतच्डलादिः । यथा। फडति 
सप्र जप्नान् विकिरानादाय। 

“अपसपेन्तु ते भूता चे भूता सषि सं स्थिताः । 
ये भूता विक्नकजैरस्ते नध्यन्तु शिवान्चया ॥* 

दरति विकिरेत् ॥ 
यथा,-- 
“लाजचन्दनसिद्वायैभसदटूवाकूशाचताः। 
विकिरादति षन्दिष्टा; खन्वविप्नौषनाशकाः।* 

इति तन््रसारः ॥ 

विकुसखः 
अखिदग्धादौीनां पिण्डम् । यथा, मनुः ।३।२४१५। 
५“असंस्कतप्रमौतानां योगिनां कुलयोषिताम् । 

उच्छिष्टं भागधेयं स्यादर्भषु विकिर यः॥ 
अपि च। 

“पिखडनिव्वापर हितं यत्त॒ राह विधौयते। 
खधावाचनलोपोभ्च् विकिरस्तु न लुप्यते \५ 

इति खाहतत्वम् ॥ 

( यथा च माकंखेये । ३१। १२ । 
ध्येवा दग्धा; कुले बालाः क्रियायोग्या 

यसं स्कताः 

विप्रास एत्रविकिरसम्माव्नेनजला शिनः ॥**#॥ 

जलविश्रोषे, कौ । तथा च चिन्तामखिष्टतवच- 
नम्। । 
“नद्यादिनिकटे भूमिर्यां भवैदहवालुकामयौ । 
उद्भाव्यते ततो यत्त॒ तच्जलं विकिरं विदु; ॥ 
पिकिरं ्रौतलं खच्छं निर्दोधं लघु च स्छतम्। 
तुवरं खाद् पित्तन्न' मनाक् कफकरं छतम् ॥) 

विक्किरणं, कौ, ( वि+कृ+च्युदट् । इत्वं रपर- 
त्वम् ।) वि्तेपणम् । विद्धिंखनम् । विज्ञानम् । 

इति कधाल्यदश्॑नात् ।॥ ( यकंड़क्े, पु । 
श्द्यमर;।२,।8।८०॥) 

विकौरणः, पु, यकंटकच्तः । इत्यमर; । २।४।८० ॥ 
( तथास्य पायः । 
“व्यल्को गुणरूपः स्यान्मन्दारो वसुको च। 
्ेतपुष्य; सदापुष्यः सवालाकं; प्रतीयसः ॥ 
रक्तोपरोभकंनामा स्यादकंपर्णो विकरणः । 
रक्तपष्यः शुक्तफलस्नयास्फोटः प्रकौततित; ॥ 

इति भावप्रकाशस्य पून्वेख् प्रथमभागे ॥ ) 
विकौयेः, चि, (विकौयते सोति। वि+क् + क्तः) 

विचिः । छड़ान इति भाषा ॥ वधा, 

अथसा पुनरेव विज्ला 

वसुधालिङ्गनधसरस्तनौ। 

रिललाप विक्भेयंग्दहंजा 

खमदुःखाभिव फुवतौ ख्यलोम् ॥* 
इति कुमारसम्भवे ४ सग; ॥ 

विकौगेरोम, [न्] जौ, ( विकौर्णानि रोमाण्यस्ि- 
तन्निति। ) स्यौयेयम् । इति राजनिषंशटः ५ 

विकौणेसंज्, कौ, ( विकौणेमिति संज्ञा यस्य । ) 
स्यौशेयम् । इति राजनिषैगटः 1 

विकतिः, पु, इ्ताक्राचपुत्तः। यथा, 

भ्वरेवखतमनोरासौदिच्ाकु; ए यवौ पतिः । 
तस्य एुचश्रतखासौहिकुचिर्वयैड उच्यते । 
सोभ्योध्याधिपतिर्वौरस्तस्य पश्वदश श्डताः ॥ 
इति बह्भिपुराये सागरोपास्याननामाध्यायः + 

विङ्कुव्वाणः, चि, ( षिकुरखते दति। पि+कछ-+ 
प्यानच् । ) इषेमायः । दव्यमरः; \ ( विश्लति 
प्राप्ते च ॥ यथा, सास्डद्रंने । १। ९२। 
^ चऋ्ाकाशस्तु विकुमाणः स्प्शरंमात्रं ससच्लं इ । 
बलवानभवदायुस्तस्य स्रों गुणो मत; ॥५) 

विघसः, प, ( विकखतौति। वि+कख+-ष्वौ 
कखे; ।” उणा० २८।१५ । इतिरक् । उत्वष्ठो 
पधायाः। ) चनः । इद्युणदिकोषः ॥ 

0११ क का द ककत व = क्का" क 

^. चारक 



विञ्लतिः 
षिङ्णिका, स्छौ नाखिका। इति हेमचन्द्रः ॥ 
वितं, चि, (वि+कछ-+ क्तः) वौभत्म् । रोगि- 

तम् । असं स्कतम् । इति मेदिनौ। ते, १५८॥ 

(अङ्गविद्धीनम्। यथा, मनु; । । २४०॥। 

ालाश्च न प्रमोयन्ते विक्त्तं न च जायते ॥*. 

अप्रलतिस्थः । यथा, मद्ाभारते ।३।१११।९८। 

५^अयष्येष्टङ्गं वितं खमीच्य 
पुनः पुनः पौष्य च कायमस्य । 

अवेच्यमाणा शनकेजंगाम 
छ्त्वाभिद्ोचस्य तदापदेशम् \”#॥ 

मायावौ । यथा, रषु; १२। ३६। 

«लच्छणः प्रथमं शला कोकिलामञ्लुवादिनौम्। 

शिवाघोरस्वनां पश्चात् बुबुधे विकृतेति ताम्॥*) 

विहतं, कौ, विक्रार; । तस्य लत्तणम् । यथा, 

“द्रो मानेर्षादिभियेच नोच्यते खं विवच्ितम् । 

अन्यते चेष्येवेदं पिलतं तदिदुर्व॑धाः 
इत्यव्नलनैलमणिः 

भ्रभवादिषष्टिखं वत्यरान्तगतचतुव्विश्रवधम् । 

यथा, भविष्यपएुराये । 

भैरव उवाच । 
“सन्धा; प्रलाः प्रपौच्यन्ते यधि; शोकश्च 

जायते । 

शि रोवच्चोएचिरोगाचच पापादि विक्ते जनाः॥ 
इति ज्योतिस्त्छम् ॥ 

( नायिकालङ्कारविश्रेषः। यथा, सादि 
दपेथे। ३।१४६। 
“वक्तयकालेप्यवचो ब्रौडया वितं मतम् ५१) 

विक्ललिः, स्तौ, (वि+छ~+क्तिन्।) विकारः;। 

द्त्यमरः;॥ (यथा, कुमारे 9 ।३४॥। 
भ्यथाप्रदेशं भुजगेशखराणां 

करिष्यतामाभरणाम्तरत्वम् । 

श्रीरमाच्रं विशति प्रपेदे 

सयैव तस्थुः फणरनशोभाः ॥१) 

* रोगः! डिस्ब;। मद्यादि;। इति हेमचन्द्रः ॥ 

( सास्मोक्तविषछति;। यथा, सांस्कारिका- 

याम् ।३। 
५^मलप्रक्षतिरविलति- 

स्मदा; प्रलतिविक्लतय; सप्त। 

घोड्श्कस्तु विकारो 
म प्रल्लतिने विष्ठतिः पुरषः ५” 

खंचैपतः शरास्तस्य चतसखो विधाः । कच्िदधेः 
प्रकृतिरेव कश्िदर्थो विछछतिरेव कञ्चित् प्रकति- 

विक्लतिरेव कच्चिदनुभयरूपः । तत्र का प्रशति- 

रेवेव्यत उकं खलप्रछतिरविक्लतिरिति। प्रक- 

सोतौति प्रतिः प्रधानं सत्वरजस्तमसां साम्या- 

वश्या सा प्रति; प्रलतिरेव दवयथेः। कसादि- 
खत उक्तम् लेति सलब्ासौ प्रटतिश्चेति 
मलप्रछतिः विश्वस्य काश्चखंघातस्य खाग्लं 

न त्वस्या सलान्तरमस्तौति भावः । कतमा; पुनः 
प्रश्नतिविहछ्लतयः कियव्यञ्च द्यत उक्त मह 
दाद्याः प्रछतिविक्छतयः स्मेति । प्रखतयश्चता 
विक्लतयञ्चता इति । तथा मडइच्व्वमद्- 
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विकोषः 
ङूारस्य प्रसतिविंछतिश्च सलप्रकते;। रख्व- 

मद्ङ्ारत्वं तन्मात्राणामिन्द्रियाणाच्च प्रसति- 

अिज्लतिश्च मदतः। 

भ्रूतानामाकाश्चादौनां प्रकतयो विकछ्लतयञ्चाह- 
द्रस्य | अथ का विकछलतिरेव कियतौ च इत्यत 

उक्तं पोडशकस्तु विकार इति षोड्ग्रसंस्या- 
परिमितो गणः षोड्श्कः। तु शब्दोभ्वधारणे 

भिन्नक्रमश्च । पञ्चमदाभूलान्यकादशयन्द्रियाणि 
चेति पोड़शको गणो विकार रश्व न प्रक्तति- 

रिति। यद्यपि एथियादौनामपि गोघटटत्तादयो 
विकाराः रवं तददिकारमेदानां दध्यङ्करादय- 

स्तथापि गवादयो वौनादयोवानटथिदयादिभ्य 
स्तत्वान्तरम् । तत््वान्तरो पादानत्वच्च प्रक्तित्व- 

मिद्ाभिप्रेतमिति न दोषः स््टषां गोघटा- 

दौनां खलता इन्द्रियम्राद्यता च समेति न 

तत््वान्तरम् । अनुभयरूपसुक्तं तदा न प्रलति- 

न विकतिः परुष इति तत््वकौसुदौ ॥ ३ ॥) 
विलष्ट; चि, विश्चेषेण छष्टः। आकषः । विपून्न- 

छषधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

वि्शट्कालः, पु, ( विछ; कालः । ) विरकालः। 

यंथा,-- 

^विल्लदटकातैर्यां वेर मन्दः समभिवनैते। 
च्चुद्रिका तामसा हिङ्ञाजचग्डलात् प्रधावति॥ 

विक्लटकाले; चिरेण । जच कच्ठोरसोः सन्धिः । 
इति भावप्रकाशः 

विक्री, स्त्रो, ( विगतः कशो येस्याः। ङौष् । ) 
केश्रवव्निता। पटवर्भि;ः। इति धरणि; ॥ 
मद्ौरूपशिवस्य पतौ । वथा,- 

“दर्यो जलं महो वद्भिर्वायुराकाशमेव च) 
दौच्ितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः कमात् ॥ 
सवच्वैला तयैवोषा विकेशौ चापरा श्िवा। 
स्छाहा दिशस्तथा दौचा रोहिणो च वथा- 

क्रमम् । 

खथादीनामिमाः प्रतमो रदादनांमभिः सष॥* 
इति माकंखूयपुराये रद्रसगे; ॥ 

विकोकः, पर, ठकास्चरपएच्चः। ख च कल्किदेवेन 

इतः । यथा,- 
«कल्किः कोकविकोकाभ्यां गदापाणिर्युवां 

पति; । 

युधुधे विश्न विष्णर्लोकानां जनयन् भयम् ॥ 

उकासुरस्य पु्नौ तौ नप्रारौ शकुनेष्धेरिः। 
तयो; कल्किः सं युयुधे मधुक टभयोयेथा ॥ 

वयोगेदाप्रहारेण चूर्णं लाङ्गस्य भूपतेः । 
कराचु्रतोऽपतद्भुमौ दषोषरियदो जनाः 
लतः पनः कधा विष्णल्नं गच्जिष्यम्भहाभुचः 
नन्दकेन शिरस्तस्य विकोकस्याच्छ्छिनत् प्रसुः 

ति कल्किपुराये २१ अध्यायः 

विकोषः, चि, ( विगतः कोषो यस्य । ) कोष- 
रष्ितः। निष्कोषः! इति पुराणम् ॥ ( वया, 

मद्ाभारते । ३। ६२।९८। 

«परिधावन्नथ नल दत्तश्च भारत) 
अएसखाद सभोय विकोषं खड् गसुत्तमम् ॥* 

र्वं पञ्चतन्मात्राखि| 

विक्रमा 

च्ाच्छादनरश्डितः। यथा, मनोः । ११। ९६. । 
श्चोकटौकायां कुल कः । 
गुरुभाागामौ विकोषमेदनत्वमिति ॥*) 

विक्कः, पु, ( षिक् इति कायति शब्दायते इति । 

कं+कः।) करिश्रावकः। इति चिकाण्डप्रोषः ॥ 

| विक्रम पु, ( दिश्रेषैग क्रामतौति। वि+क्रम+ 
चऋत्त।) विष्णः । यथा, विष्ासहस्रनामस्तोचरे । 

^डेखरो विक्रमौ धन्वौ मेधावौ विक्रमः क्रमः ॥ 
( वि+क्रम+चञ्।) श्रौखातिश्रयः। तत्- 
पथायः। अतिश्रक्तिता२। दव्यमरभरतौ॥ 
( यथा, रषु; । १२ 1 ८७ । 

«*अन्धोन्यदशेनप्राप्रविक्रमावसरं चिरात् । 

रामरावण्योयंहं च्रिताथंमिवाभवत् ॥*) 

क्रान्तिमाचम् । इति मेदिनौ । मे,५४ ॥ (पाद- 
विचेपः । यथा, रामायये।९।१।१०। 

“आजानुबाहुः सशिरा: सुललाटः इ॒वि- ` 

क्मः॥*} 

विक्रमादिद्यराना । वथा,- 

“श्वन्न्तरिचपणकामरसिंद शङ्क 

वैतालभङृवटकपंरकाकतिदासाः। 
श्यातो वराङमिदिरो बृपतेः सभायां 
रतानि प्रे बरस{्चिमेव विक्रमस्य ॥५ 

ति नवरनरञ्लोकः 8 
चरणः। श्रक्तिः। इति राजनिषंग्टः ॥ 
( ष्ितिः। वथः, भागवते । २।८।२०। 

“संज्ञवः सत्भूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः। 

इष्ापूैस्य काम्यानां चिवगेस्य च यो विधिः ५ 
«विक्रमः स्थितिः प्रतिसंकमो महाप्रलयः 1” 

इति तद्ौकायां ओीधरस्वामौ ॥ # ॥) प्रभवादि- 

ष्टिसं वह्मरान्तगेत चतुद शवर्धम् । यथा 
“जाय्ते सव्यश्नस्यानि मेदिनौ निरुपद्रवा। 
लवणं मधु गयच्च महाष्ये विक्रमे पिये ५* 

इति च्योतिस्तत्वम् ॥ 
( खनगामख्यातकविविश्रेषः। ख च नेमिदूनाख्य- 

खखछकाद्यं विरचितवान् । तथा च नेमिदूते 
उक्तम् । 
^तदह्ःखाथ प्रचरकवितुः कालिदासस्य काया- 

ईन््ं पाद सुपदरच्वितान् मेषटूताद्णहौला। 
ओोमत्तमेखरितविश्दं साङ्गणस्याङ्गनन्भा 
न्वक्र काथं बुधजनमनःप्रौतये विक्रमासयः ४” 
वल्यपरौ पुतः । यथा, माकंखेये । ११७ । १ । 

«तस्य तस्यां सुनन्दायां एच्ना इाद्श्र जन्िरे, 

प्रंशुः प्रबौरः भूर सुचक्रो विक्रमः क्रमः ॥”) 

विक्रमादिद्ः, पु, ( विक्रमेणादिव्य इव ।) स्वनार- 

श्यातो राजा सच उष्लयनोदेश्ाधिपति. 

संवत्कत्तां चच । तत्पथ्धायः। सादसाङ्ः २ 

कारिः ३) इति जटाधरः ॥ अस्य विवरणं 

दाचिंश्रतपत्तलिकाकधायां तथा विक्रमाकंशन्दे 
च्च द्र््यम् ॥ ( मोदकविश्चेष;। यदुक्तं चिन्ता- 

मणौ । यथा,-- 
«षते गुन्दपलं विणत पत्तेत् सम्यगभिषम्बरः । 
उत्ता च चिषिदेषां खण पलविग्रतिः॥ 



छ 

तालब्लो तुरङ्ग च खुष्ठौ चैति प्रलाहंकम् | 
जातौपलख्च ककोलं लवङ्गष्यति काषिकम् ॥ 
मःलतौखख ऊुलिञ्जचख कवावे करभं तचम् । 

खुतेषां कोलमाचाख् अयसस्य पल्यम् ॥ 

पतेकं मोदकं छत्वा रुफेकं भक्षयेद् दिने । 
धातुच्तौणोएमिन्तौर्च वलानलकर परम् ॥ 
नेचरोगेषु सर्वव कासश्वासे च कामले । 
प्रमेद्ठान् विंशतिं हन्धादिक्रमादिव्यमोदक; ॥*) 

विक्रमाकंः, पु, ( विक्रमेण अकं शव।) विक्रमा- 
दिद्यः। श्ति केचित् \ (अय विक्रमाकंवणेनं 
सन्दधाति च्योतिनिदाभरणसमाप्रौ ओकालि- 
दासः । । 

“वर्धे श्ुतिच्छतिविच्चारविवेकरम्ये 
ओरोभारते खष्टतिसम्मित-१८० देश पौठ। 
मत्तोएधुनाछतिरियं सति मालवेन्र 
ओोविक्रमाकेनृपराजवरे षमारूौत् ॥* 

परथमं बृपसभायां पर्डितव्गे वणेयति । 
“रङ्कु; सुवाग् वररुचिम्भणिरंनुदत्तो 

जिष्णन्जिलो चन्र घटकपं रास्यः 1 
च्यन्यपि सन्ति कवयोम्मरसिं हपून्ा 
यस्यैव विक्रमनृपत्य खभासदोभमौ ॥ 
सव्यो वराइमिष्िरः श्रुतसेननामा 

ओरीवाद्रावणमणित्यकुमारसिंहा;। 

गरोवक्रमाकंनृपसंखद् सन्ति चेते 

ओरीकालतन्वकवयस्वपरे मदादयाः ॥ 

धन्वन्तरि च्चपणकामरसिं हशङ- 
बैतालेभदघटखपेरकालिदासाः। 
ख्यातो वराहमिष्हिरो ठृपते; सभायां 

रनानि वे वरसज्चिनंव विक्रमस्य ॥* 
अथ परिजनान् वशेयति। 

“अष्टौ वस्य शतानि मखलधराघौश्राः सभायां 
खदा 

स्यः संसत्पररियादइको टिस्षभटाः सत्््डिताः 

षोडश । 
देवच्चा दश षरिसिताश्च भिषजो भटरास्तथा 

एड़िनो 
यैदच्वा रसच्वन््रमा १६ विजयते गरीषिक्रमः 

सोधिभूः \* 
अथास्य सन्धं वयंयति। 
“ य्यादादश्रयोजनानि कटके पादातिकोटि- 

ज्यम् ३००००००० 

वाहानामयुतायुतञ्च १००००००००नवतेच्िन्ना- 

छति-२४३०० देस्तिनाम् । 
गौकालच चतुरं ४००००० विजयिनो यस्यः 

प्रयाये भवेत् 

सोएयं विक्रमभूपतिध्िजयते नान्यो धरित्तौ- 
तले + 

अथास्य श्राकप्रटत्तिं दश्रंयति। 
^चेना्िन् वसुधातले शकगणान् सला 

दिः सङ्गरे 
त्वा पञ्चनवप्रमान् ५५५५५५५५५ कलियुगे 

शाकप्रटृत्ति; छता । 

398 

विक्रयः 

गरीमदिक्रमभूयजा प्रतिदिनं स॒क्तामणिखयंगो 
सप्नौभाव्यपवल्नेनेन विषितो धम्म: सुवर्णा- 

ननः ॥* 

अथास्य दिग्विजयमादइ। 

“उद्ामदविडदमेकपरवुर्लाटाटवौपावको 
वल्गहृङ्गभुजङ्गराजगसरडो गौडाचिकूम्भोद्धवः। 

गव्वंट्गुव्नेरराजसिन्धुरहरिर्धारान्धकारायमा 

काम्बोजाख्वुजचन्द्रमा विजयते ब्रीविक्रमार्को 

कृपः; ॥” 

अथास्य प्रभुलादिगुणान् .वशंयति । 

^“येनाप्युखमष्ौधरायरविषये दुर्गा खयसद्यान्यदो 
नौत्वा यानि नतौलछतास्तद्धिपा दत्तानितेषां 

पुनः । 

इनदराम्भोध्यमरदमस्रसरव्यणग्टज्गणेनाञ्जसा 
गरीमहिक्रमभरग्टताखिलजनाम्भोजेन्दना 

मण्डले ॥* 

अस्य पुरौ वणंयति। 
“यद्राजधान्युच्जयिनौ महापरौ 
सदा महाकालमद्ेश्रयोगिनौ। 
समाधितप्राणयपवगेदायिनौ 

ओीषिक्रमार्कोम्विनिपो जयत्यपि ॥ 
यो रूमदेश्चाधिपरतिं शकेश्वरं 

जित्वा णदौलोच्जयिनौं मावे । 

आनौय सम्भम्य स मोच तन्तद्ो 
शरीषिक्रमाकं समसह्यविक्रमः ॥ 

सस्मिन् खदा विक्रममेदिनौश्रे 
विराजमाने समवन्तिकायाम् । 

स्प्जामण्डलसौस्यसम्य- 

भूव स्यच च पैदकम्म॥ 
शर्कादिपर्डितवरा; कवयस्वनेके 

च्योतिध्िद; सराभवेश्च वराहपून्वाः । 
ओविक्रमाकंनृपसंखदि मान्यवुह्धि- 

स्मोरप्यद्ं ठृपसखा किल कालिदासः ॥* 
इति ज्वोतिविविदाभरणम् ॥ ) 

विक्रमौ, [वृ] पु, (विक्रमोरख्स्येति । विक्रम + 
इनि; ।) धिंद: । इति राजनिधेशट; ॥ विष्णुः । 
यथा,-- 
«ईश्वरो विक्रमौ धन्वौ मेधावौ विक्रमः क्रमः 1“ 

इति महाभारते अनु शासनपरञणि तस्य सदख- 

नामस्तोचे १४६ अध्याये २२ श्चोकः॥ अति- 

श्रक्तिषिशिरे, चि॥ (यया, महाभारते, 
१।१२८।२८॥। 
प्राणान् विक्रमौ चैव शरौर्येय महइता- 

न्वित) 

ख्यहवंते चापि सद्ितानसखानेको ठकोदरः ॥*) 
विक्रयः, पु, (विक्रयथमिति। वि+करौ + ̂ र्रच् ।» 

३।३।५६ । इति अच् ।) विक्रयणक्रिया । वैचा 

इति भाषा ॥ ततुपायः। विपणः; २) द्य 
मर; ॥ विपणनम् ३ पणनम् ४। इति शब्द 

रन्नावलौ ॥ अवहारः ५ पणाया ६। इति 
जटाधरः॥ अस्य विहहिताविददितनच्चन्राखि 

यथा, 

विक्रयः 

“यमादिशक्रामिङ्ताश्पून्वा 
नेष्टा; क्रये विक्रये प्रशस्ताः । 

पौषयासित्िच्राश्रतविन्द्वाता, 
क्रये हिता विक्रयो निषिहाः ॥ 

स्ति च्योति;ःसारसं ग्रहः ॥ # ॥ 
क्रयविक्रयनिंयो यथा। ल्यं दास्यामौति 

ज्ञत्वा ग्रहणाद्पि क्रयसिद्धिः! तथा च विवाद्- 

चिन्तामणौ काद्यायनः। 
“पण्यं एह्ोत्वा यो खऋल्यमद सेव दिश ब्रजेत् । 
ऋतुच्यस्योपरिष्टात् तह्न ठदह्िमा्रुयात् \” 

पतरखव इहस्परति;। 

^एहचेचादिकं जौत्वा तुल्यशल्या्षरान्वितम् । 
पच्चं कारयते यत्तु क्रयलेख्यं तदुच्यते ॥” 
क्रयविक्रये समयविशरषाभ्यन्तरे पश्चात्तापाद- 

सिद्धि; । वथा मनु; । 

५क्रौतवा विक्रौय वा किञ्ित् यस्येहानुशयो 
भवेत् । 

सोएन्तदंश्राद्ेतददयं दद्याभरेवाददौत वा ॥* 
रखुतद्यान्नवल्कोक्ततरपरम् । यथा यान्ग- 
वल्क 1; । 
^दषोकपख्चसप्राहमा सचां मासिकम् । 
बौजायोबाद्यरनस्त्रौदोद्यपुखां परौच्तणम् ॥” 

चच डृदस्यति;। 

“अतोर्नवाक् प्रणयदोषस्तु यदि खंजायते 
कचित् । 

विक्रेतुः प्रतिदेयन्तत् क्र॑ता ल्धमवाप्नवात् ॥* 
चअतस्तटूद्रयपरौोचणकालात् । काल्यायनः। 
“च्अविन्नातन्तु यत् क्रौतं दुष्टं पञ्चाद्धिभावितम्"। 

क्रः तत् खामिने दयं प्रणयं कालेप्न्यथान 

तु॥* 
काले प्रागुक्तपरौतच्ताकालाभ्यन्तरे। परौचिते 
तु टृदस्प्रतिः। 

^“परौच्चेत खयं पण्यं अन्यषाख् प्रदशयत् । 
परोच्ितं बहुमतं रहौत्वा न पुनख्यजेत् ५” 
अत्न विग्रेषयति नारद्ः। 

५क्रौल खल्यन यो त्रयं इव्क्रौतं मन्यते क्यौ । 
विक्रेतु; प्रतिदेयं तत् तस्मित्नवाड्भयवितच्तेतम् ॥ 

द्ितौयेढड्भि ददत् क्रेता खल्याचिं शां श माइरेत् । 
दवियुणन्तु ढतीयेएह्भि परतः क्रेतुरेव त॑त् ॥” 
अहरेत् दद्यात् विक्र इति श्रेष;। हिगुणं 
चिंशाश्नस्य । याज्ञवल्कय; । 

“राजदैवोपघातेन पर्ये दोष उपागते । 
इानिर्विक्रतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ५” 
नारद्; । 
^उपद्न्धेत वा पर्थं दद्येतापद्धियेत वा । 
विक्रेतुरेव सोगनर्थो विक्रौयासं प्रयच्छतः ॥ 
दौयमानं न रल्ञाति क्रौतं पण्यन्तु यः क्रयौ । 
ख रुवास्य भवेदोषो विक्रतुर्योर प्रयच्छतः ॥” 

इति प्रायञश्ित्ततत््वम् ॥ # ॥ 

अपिच) ट 

^न्धासं क्त्वा परत्राधिं छलवा वाधिं करोति च। 
विक्रयं बा क्रिया तच पञ्चिमा दल्वत्तरा ५ 



( 

न्धाखं छता चाधिं करोति आधिं कत्वा 

वा विक्रयं करोति । विक्रयपदं खलत्वध्वंसकत्वात् 

दानं लयति परा क्रिया लिद्धेयथे;। ख्व 
विक्र्टदाजोमरणादिना आध्यनुद्धारे विक्रय- 
दाने तत्कर्ैतुल्येस्लजननात तत्र ततृक्रट- 
प्रतिगरहोढभ्यामाध्यह्वारः कावः! इति। 
लच्रच। 

५नचस्थावरस्यखमस्तस्य गोचसाधारण्सखच। 

मक; कुयात् क्रयं दानं परस्यरमतं विना॥ 
विभक्ता अविभक्तावा सपिखाः श्थावरे खमाः। 

ख्कोद्यनोश; सवत्र दानाघमनविक्रये ॥* 
इति दयासवचनाभ्यामेकस्य द्ानवन्धकविक्रया- 

धिकारः इति वाच्यं य्ेषटविनियोगादेलरूपस्य 
स्वत्वस्य द्रयान्तर दवाच्राप्यविश्नेषात् वच 
नखं स्वामित्वेन दुव्वत्तपुरुषगोचरविक्रयादिना 
कुटुम्ब विरोधादधम्मन्चापनाथंनिषधसस्पं न तु 
विक्रवाद्यनिष्यव्यथंमिति दायभागः॥ #॥ 

खुवश्छ । 
“स्थावरे विक्रयो नास्ति कुखादाधिमनुञ्ञया॥* 

इति स्थावरस्य केवलविक्रयप्रतिषैधधात् र्वं 

भूमिंयः प्रतिरज्ञातौव्यादिवच्ने दानध्रशंसा- 

दशनाच्च विक्रयेएपि ककेये सष्िरण्यसुदकं 
दत्वा दानरूपेण स्थावरविक्रय इति विन्नाने- 
छर; ॥ वस्तुतस्तु स्थावरविक्रयनिषेधो अवि- 

भक्तस्थावरविषयः। तत्रापि यदि विक्रयं विना 
चअवद्ितिने भवति तदा विक्रय; कर्तेयः। 

पूम्वपुरुषाव्निवनष्टोद्वारे विद्रैवयति नमिता- 
च्रायाम्। 
«सख्यावरं हविपदष्वेव यदपि खयमव्नितम् । 
अखम्भूय सुतान् सव्ान्नदानंनच विक्रयः;॥> 

इत्यादि ॥ 

अस्यापवादमाह । 
<रुकोए़पि स्थावरे कुखाद्ानाधमनवपिक्रयम्। 
आपत्काले कुटुम्बं धम्भा्े च विशरोषतः ॥* 

इति दायतत््म् ॥ 

ददविग्रोषविक्रयनिधैधो यथा। खटति; । 
^“विक्रौणन् मद्यमांसानि दयभत्तस्य च भच्तणम्। 

कुञन्नगस्यागमनं मूद्र; पतति तत्च्तणात् ॥ 

कपिलान्तौीरपानेन ब्राह्णौगमनेन च; 

वेदातच्तरविचारेख ूद्रश्चाालतां ब्रजेत् ॥” 

कालिकापुराणम् । 

«विक्रयं स्वस्तनां कु्चन् मूदरो न दोषभाक।| 
मधु चम्मे घरां लात्तां क्रा मांस पश्चमम्। 
मनुः 
“खद्य; पतति लौहेन लाचया लवेन च । 
चदेस मूद्धौभवति ब्राह्मणः च्तीरविक्रयात् ॥ 

अशक्तौ मेषजस्यार्थं यज्देतोस्तयेव च । ` 
यद्यवश्चन्तु विक्रबास्तिला घान्धन तल्यमा; ।* 

इव्याद्भिकतत्म् ॥ 

«गवां विक्रयकारौ च गवि लोमानियानि च। 

तावद बेखद्खागि गवां गो करिमिभेवेत् ॥* 
इति यमवचनम् | 

३५१ 

विक्रान्तिः 

«गोवघोग्याच्यसंयाज्यपारद्ाच्ाल्मविक्रया;। 

तड़ागारामद्ाराणामपव्यस्य तच विक्रयः । 

श्टताच्चाध्ययनाद्ानमपरण्यानाखख विक्रयः ॥” 

सद्यादि मानवे ११ अध्याये उपप्रातकमध्मे 

गणितम् ॥ 

विक्रवशं, क्तौ, (वि + क्रौ + ल्यट् ।) विक्रयः। यथा, 
“यमाद्िशक्रासिहताशपूव्ना 
नेष्टाः क्रये विक्रयये प्रषस्ताः। 

पौष्यासिचिचाश्तविन्दरवाताः 
क्रये दिता विक्रयो निषिड़ा; ॥” 

इति च्योतिःसारसंमद्ः ॥ 

विक्रयिकः, प, ( विक्रयेण जौवतौति। विक्रव~+ 
^ व्ञक्रयविक्रयात् ठन् ।*४।४।९१३। इति 
ठन् । यद्ध, विक्रौणातौति। वि~+क्रौ+-^“क्रिय 

इकन् | उणा० २} ४४ । इति इकन्) 
विक्रेता। इत्यमर; ॥ (यथा, महाभारते) 

१२९ । ३९६ । ३० । 

“दौक्तितस्य कदस्य क्रतुविक्रयिकस्य च । 
तच्छ ्म्भावकत्तं ख पुखल्या रजकस्ट "च । 
वि किल्यकस्य यच्ान्नमभोच्यं रत्तिणस्तथा ॥*) 

विक्रयी, [न्] चि, ( विक्रौणतीति। वि+क्रौ+ 
णिनिः; । ) विक्रयकन्षा। इति शन्दरतावलौ ॥ 

( बथा, यान्ववल्कय । २। १७३ । 
“क्रेता खल्यमवाप्नोति तस्मात् यस्तस्य 

4 विक्रयौ ॥*) 
विक्रान्तं, ्लौ, (वि+क्रम+क्तः।) तैकरान्त- 

सखि; । इति राजनि्धंशटः; ॥ ( चिविक्रमाव- 
तारस्य विष्णोदिंतौयपादच्चेपेण अन्तरित्तं 
विक्रान्तमिति ख्यातम् ! तथा च वाजसनेय 

खंद्ितायाम् । १०। १६ । 

^विष्णोविक्रमणमसि । 
विष्णो; क्रान्तमसि ।* 
५ दितौयप्रकरम त्वं विष्णोविक्रान्तं दितौय- 
पादप्रश्चेपेण लितमन्तरिचमखि। “द्मे वर 
लोका विष्योविक्रमणं विष्णोविक्रान्तं विष्णोः 
कान्तमिति श्रुते;।» इति तद्भाष्ये महौधरः ॥) 

विष्णोविक्रान्तमसि। 

विक्रान्तः, पु, ( वि+क्रम~+क्तः। ) शूरः । इय 

मर; ॥ ( वाच्यलिद्धे्पि दश्यते । यथा, स॒द्रा- 

रात्तसे। १। 

भविक्रान्तेनेवश्रालिभिः सुखचि्रे; गरीगक्र- 
नासादिभिः; ॥”) 

सिंहः । इति राजनिषेरटः; ॥ ( मदालसागभ- 
जएत-ऋतध्वजपुतच्त;ः। यथा, माकंछये । २५।८। 
“मदालसाया; सञ्जज्ञे एचः प्रथमजस्ततः । 
तस्य चक्र पितानाम विक्रान्त इति धौमतः ॥* 
हदिरण्याक्तपुतच्तविष्रेषः;। यथा, दरिवंशे । ३। 

अप | 

«हिर रयान्तस्ताः; प विद्वांसः सुमदाबलाः ।. 

भाभरः शकुनिदयोव भूतसन्तापनस्तथा । 
महानाभच्च विक्रान्तः कालनाभस्तयेव च ॥”)} 

विक्रान्तिः, स्तौ, (पि+क्रम् +क्तिन्।) अश्व- 

गति; । तत्मएयः। पुलायितम् २। इति 

विक्रयं 
चिकाखशओेषः॥ विक्रमञ्च॥ (यथा, राज्तर- 

क्किणयाम् । ४ । १२६ । 

^पाथिवः एथुविक्रान्तिरयुधि क्रोधं सुमोच यः ॥” 
पादन्यासः । यथा, शतपथब्राक्षणे ।१।९।२।१३। 

^विषलवाक्रमतामिति यज्गो वे विषाः स देवेभ्य 

इमां विक्रान्तं विचक्रमे येषाभिमं विक्रान्ति- 

रिद्मेव प्रथमेन परेन प्रस्पाराथटमन्तरित्तं 
हितीयेन दिवसत्तमेनेतां वैप्रैष रुतौ विष्णु- 
यञो विक्रान्तं विक्रमते ॥) 

विक्रायकः; पै, ( विक्रौणातौति। वि+क्री+ 

शल् ।) विक्रेता । इति हेमचन्द्रः । ९। ५३२ ॥ 
( यथा, महाभारते । ५।३८। ४। 

“चिकित्यकः श्च्यकतवकौणौं- 

स्तनः क्ररो मद्यपो भूणहा च । 
सेनानौवी श्चुतिविक्रायकश्च 

ष्टशरं प्रियोप्खयतिधिर्नोदिकाद्;॥*) 

विक्रिया, स्तौ, (विकरणमिति। विक्र +^्लटःः 
््च।” ३।३।२०० । इतिश) टाप् |} 

विकारः । इत्यमर; ४ ( यथा, रषु; ।१३।७१। 

^भ्रसश्चुप्रठद्धिजनिताननविक्रियांखख 

क्षच्तान् प्ररोदहजटिलालनिव सन्तिटद्कान् ॥* 
प्रकतैरन्धथाभावः । यथा, मा कंडे । ३५।२। 
“्क्तेहाश्चापि गोधूमयवगोरलविक्रिया; ॥*» 
विरूढा क्रिया । विरुहकाथम् । वथा, रघुः । 

१५ । ४८ । 

^दद्याप्रवचनाद्रामो विनेष्यन् वयै विक्रियाम् । 
दिशः पपात पञ्चेख वेगनिष्कम्यकेतुना ॥*) 

विक्रौतः, चि, (वि+क्रौ + क्तः) छतविक्रयः। 
यथा, दृस्तिः । 

“नाषिकश्चैव कुरुते तद्वनं ज्ञातिभिः खकम् । 
अदत्तद्यक्तविक्रौतं छत्वा खं लभते घनौ ॥* 

इति प्रायश्ित्ततत््वम् ॥ 

विक्र, चि, ( वि+क्रष+क्तः। ) निष्ुरम् । इति 
देमचन््रः ॥ 

विक्रेता, [ ऋ | चि, (विक्रौणातौति। वि+क्रौ + 

रच् ।) विक्रयकक्ता। तत्पायः । विक्रयिकः 
२। इद्यमरः॥ विक्रयौर। इति शब्दरता 

वलौ ॥ विक्रायकः ४। इति हेमचदधः॥ 

( बथा, याज्ञवल्कय; । २। १७३ । 

“विक्रेतु नात् शुद्धिः खामौ दयं वपो दमम् । 
करता खल्दयमवाभ्रोति तस्नादू यस्तस्य विक्रयौ ॥*) 

विक्रेयं, चि, ( विक्रौयते इति । वि + क्रौ + “यच्चो 
यत् ।*३।१।६७ इति यत् ।) विक्रययोग्यद्रयम् । 

तत्प्रायः; । परणितयम् २ प्रणयम् ३। इवय 

मरः ॥ विक्रययोग्यायोग्यानि यथा, 
५दद्न्तु ठत्तितरैकख्यात्तयजतो धम्मगे पुणम् । 
विट् पर्यसुद तोह्वाएरं विक्रेयं वित्तवद्धेनम् ॥ 
सर्व्वानसानपोडेत कछतान्नश् तिले; सदह । 

अश्मनो लवणख्ेव प्रवो ये च मानुषाः 

खन्ध तान्तव रक्तं श्ाणत्तौमाविकानि च। 
ऋअपिचेत् स्युररक्तानि पलगले तथौषधीः ॥ 
अपः शस्त्रं विषं मांखं सोमं गन्वां्च स्मः । 



विच्तेष 
श्वौरं चौग्ं दधि तं सलं मधु गुड़ं कुशान् ॥ 
अरांख् पश्रून् सञ्ान् दंद्धिणञ्च वयांसि च। 
मद्यं नौलीख्च लातच्तांचच सम्धांदधेकश्फांस्तया 1 
काममुत्पाद्य छष्यासु. खयमेव छो वलः । 

विक्रौ खैत तिलान् खुद्धान् ध्भाधेमचिर- . ` 
स्थितान् \* 

इति मानवे ९० अध्यायः ॥ 

विद्वः, चि, ( विक्लबते इति। बि+क्ु+पचा- 

दत्त । ) विडलः। इव्यमरः ॥ ( यथा, माचे। 

१२। ६३ | 
«ननं सद्येन वियोगविक्तवा 

पुरः एरस््रौरपि नि्येयौ तदा ॥* # ॥ 
कौ, दुःखम् । यथा, रामायये । २।४४।२५। 

«“+किमिदानौमिदं देवि) करोति छदि विक्ञवम्॥*) 
विक्जिन्नः, चि,(वि+क्िट् + क्तः) जरसा जौणै;। 

प्रौयं; । आरः । इति मेदिनौ। ने, १३३ ॥ 
वित्तः, चि, (वि+चण+ क्तः) वि्चेषेय चतः। 

( यथा, महाभारते । २। ४६ । ३३ । 

५ऋअद्धारेख विनिगेच्छन् इारसंखथानरूपिणा। 

अभिहत्य शिलां भूयो ललाटेनाद्ि विचचतः॥”) 
वि्तावः, प, ( विच्चवणमिति। वि+चु+भ्वौ 

च्तुश्चुवः । ३।३.।२५ । इति घस् ।) शब्दः । 

इत्यमर; ॥ ( यथा, भट्टिः । अ । ३६ । 

ध्यात युयं यमश्रायं दिश्रं नायेन दश्िणाम्। 

वित्चव्रस्लोवविश्रावं तच्नैयन्तो महोदधेः ॥*)} 
कासः । इति खाभिकलिङ्गौ । इति भरतः ॥ 

वि्तिप्रः) चि, (वि+च्िप् +क्तः।) व्यक्तः। 

( यथा, मह भारते 1 १।२७॥ 9 । 

<वायुविदचिप्रकुसुमेस्तथान्यैरपि पादप; ॥* 
कम्पितः । यथा, भागवते । ८। ८।४६। 

स ब्रौड़स्मितविचिप्रभविलासावलोकने;। 

रेद्यवथपचेतःसु कामसुदौ पयन् सड; ॥ 
ङौ. चित्तडृत्तिविश्येषः। यथा, पातञ्नलभास्ये ।१। 

“चिप्र खड विचिप्रमेकायनिरुडमितिचित्त 

भूमयः ॥* ^“चिप्नादिशिष्टं विचिप्रमितिमयि- 

भ्रभा॥“) 

विच्तौरः, पु, ( विशिष्टं चौरः यच!) अकंटच्चः। 
इति राजनि शटः ॥ 

विचेपः, प, (वि+चिप्+चन्) प्रेरणम् । 
व्याग; । विच्चेपणम् । यथा,- 

^ नेऋव्यामिठदिच्वेपमतौग्य दधिकं सुवम् ॥» 
इव्याद्याद्भिका चारतच्वम् ॥ 

{ कम्पनम् । यथा, कुमारे । १।१३॥। 

“लाज्गूलविचैपविखपिग्रोमे- 
रितस्ततश्चनरमरौन्विगौर; । 
यस्याथेयुक्तं गिरिराजश्म्दं 

कुन्ति वालब्यजमे खम; १) 

आहतौ यवस वलम्बनेन वित्तस्य ॒च्यन्या वलम्ब- 
मम्। इति वेदान्तसार; । 

विचैषशक्तिः, शचौ, ( विचैपाय शक्ति; । ) माया- 
भक्तिः । यथा। रब्न ज्ञानं स्वाठतरव्गौ खश्रक्या 
खपादिकसुद्धावयति। रवं अश्चानमपि खाट- 

३७६ 
विगता 

ताल्मनि तथा विच्चेपश्क्या चअकाश्ादिप्रपष्च- 

सद्धावयति तादश सामथेम् । दति वेदान्त 
खारसुबोधिनौटौका ॥ 

विखः, चि, ( विख्यः। निपातनात् यलोपः।) 

गतनासिकः } एति भरतदिरूपकोषः ॥ . 

विखनाः. [स्] पु, ब्र्ना । यथा,-- 
५न् खलु गोपिकानन्दनो भवा- 

, नखिलदेहिनामन्तरात्मटक् । 

विखनसाधितो विश्वगुप्रये ॥ 
सख उदेयिवान् सात्वतां कुले ॥” 

इति ओरीभागवते। १०।३१।४॥ 
विख, चि, ( विगता नासिका यस्य । बलव च- 

नात् नासिकाया; खु; । ) गतनासिकः। इति 

भरतदिरूपकोषः ॥ 
व्षडिरः, पै, रातच्चसः। इति जिकाखपरोषः ॥ 

चौरः । इति संचिप्रसारोणादिटत्तिः ॥ 
चिश्छः, चि, ( विगता नासिकास्येति । “स्यश्च ।* 

८। ४।२८। इयस्य वार्भिकोक्या नासिकायाः 
ख्यः। ) गतनासिकः। इति केचित् ॥ 

विख्यातः, नि, स्याव्यापन्नः। विपूब्बस्याघातोः 
क्तप्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ (वथा, मद्ाभारते। १। 

६अ। ३२। 

^ चन्र वर्मे विख्यातः काम्बोजानां नरा- 
धिपः ॥*) 

विख्यातिः, स्तौ, प्रसिदधिः। सस्यातिः। षिपूञ- 
श्याघातोः; क्तप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

पिस्यापनं, क्ञौ, ( वि+स्या+ खित् +ल्युट् । ) 

व्याख्यानम् । विपूनजान्तस्याधातोरनटप्रय- 
येन निष्यन्नम् ॥ 

विखः, चि, ( विगता नासिका यस्य । ^खु- 

विखु.;, + खौ च वक्तथौ ।” इति नाचिकावा 
खःखु.ख। ) अनासिकः। इति हेमचन्द्रः 
दित्ननासिकः। इति शन्दरत्रावलौ ॥ 

विगणनं, ज्ञौ, ( वि+गण+ल्यट् ।) ऋणमुक्तिः । 

इति चिकाखश्रोषः॥ (यया, पाखिनिः।१। 

३।३६। 

भसंमाननोत्सञ्जनाचायकरगच्चानश्टतिविगशन- 
खये नियः ५५८विगणनं ऋणाद् निर्यातनम् । » 
इति काशिका॥) 

विगतः, चि, ( वि+गम-+क्तः। ) प्रभारद्ितः। 

ततृपर्ग्यातः । निष्प्रभः २ अरोकः३। श््य- 

मर; ॥ वौतः 8 इति रुद्रः ॥ विशेषेण गतः । 
इति हेमचन्रः॥ (यथा, माधे। ११ ।२६। 

^“विगततिभिरपद्कं पश्यति थोम यावत् 

धुवति विर्इखिन्नः पच्चतौ यावदेव । 

रथनच्चरणसमाहृस्तावदौ तसुक्यनुच्ना 
सरिद्परतटान्ताटागता चक्रवाकी ॥) 

विगतशरीकः. चि, ओीरद्ितः। विगता श्रीर्यस्य इति 
बहबोहौ कप्रव्ययेन निष्यन्नः॥ 

विगसाक्तैवा, च्छो, (विगतं अरैं रलो यस्याः ।) 
पष्चपश्चाश्रदब्दभ्य ऊर निडत्तरजस्का । तत्- 
पर््यायः। निष्कल र् निष्कला ३ निष्फलौ 8 

विगानं 
निष्फला ५ विकलौ ६ विकला 9। इति शब्द 
रत्नावलौ॥ 

विगमः, पु, (वि+गम+ ^यहवडनिचिममख।” 

३।३।५८। इति खप्। ) नाशः। यथा। 

रुकदख्िनो वैदान्तिनस्तु यद्पाध्यनवच्छित्रस्य 
अद्यणो विशुद्वरूपता ताङश्ोपाधिविगम रुवः 

पवः रि नन्दमयपरमाद्म 

कवल्यम् । चिद्ख्िनस्तु अानन्द्मयपरमात्मनि 

लोवाह्मनो लयो मोक्षः । जौवाह्मपरमाह्मनो- 

रमेदेण्पि उपाधिविग्रोषविश्िशटस्यानोजौव- 

रूपतया तस्यौ पाधिकः परमात्ममेद्;) इति 
मेदकोपाधिविगम रुव जीवस्य पएरमाल्यनि 

ल्यः;। यथा घटाकाश्रस्य घटविगम खव श्रु 

अकाश तस्य लयः। लिङ्गशरौरावच्छितरसये- 
वात्मनो जौवभाव इति लिङ्ग्सीरनाश्र खव 

प्रथवसितो मोत्तः। इति सुक्तिवादः॥ 
( विच्छद; । यथा, भागवते । १९।१३ 1 ४३। 

“यथा क्रौडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । 
चछया क्रौडितुः स्यातां तयेषैशेच्छया 

नुणाम् ॥ =, 

विगन्धकः, पु, (विरुडो गन्धो यख्िन् । बडत्रोदि- 
लच्चणः कः।) इङ्ुदौटच्तः। इति राजनिधेरट; ॥ 

विगन्विका, स्तौ. पुषा । इति राजनिर्घण्टः ॥ 
विगहेणं, कौ, ( वि + गष्े + ल्युट् । ) निन्दनम् । 

भत् सनम् । ( यथा, हरिवंश । ७६. । २३ । 
“हृष्ये च भवतो इष्य वसुदेवविगद्ेणात् ॥५) 

विगद्धेणा, स्तो, (वि+गद्धे+ णिच् + युच् । 
टाप् ।) निन्दनम् । भत् खनम् । (वधा, मह(- 
भारते । १२।११४। २१ 

भविगद्ेां परमदुराल्मना छतां 
स्द्धेत यः संसदि दुव्ननान्नरः ॥) 

विगद्हितः, चि, ( विशेषेण गदितः । ) निन्दितः । 
( यथा, मेषचे । १।१९१ । 

“न् केवलं प्राणिवधो वधो मम 

स्वदौत्तणादिश्वखितान्तरात्मनः । 

विगतं धमेधने निवेशं 
विशिष्य विश्वासच्युवां दिषासमपि ॥*) 

निषिड़ः। इति विपून्बगद्ेधातोः क्तप्रदयेन 
निष्यन्न; ॥ 

विगलितः, चि, ( विग्रेषैण गलितः । ) खलित; । 

यथा, गौतगोविन्दं ५ खग; । 

^विगललितवखनं परिहतरसनं 
धघटय जघनमपिधानम् । 

किशलयगश्रयने पङ्जनयने 

निधिमिव इषनिघानम् ॥* 
विगाषएः, चि, ( विगाह्यते सति| वि गाड+ 

क्तः। ) खातः। अवगादितः। विपून्नगाह- 

धातोः क्तप्रययेन निव्यत्न; ॥ ( प्रगाएः। यथा, 

महाभारते । ३।४६।५। 

५जिगेम्य चण््रोदयने विग रजनौसुखे । 
प्रस्थिता सा एधुखोयौ पाचेस्य भवनं प्रति ॥*) 

विगानं, क्तौ, ( विख गानं परस्य ।) निन्दा । 
इति हेमचन्द्र; ॥ 



विग्रहः 

विगाहमानः, चि, ( वि+ गाद ~+ श्रानच।) 
विलोडनकनै। अवगाइनकनैा | विपून्- 
गादधातोः शानप्र्ययेन निष्यन्नः॥ ( यया, 

रघु;। १३1 १। 
“अथात्मनः शब्दगुशं गुणज्ञः 

पदं विमानेन निगादमानः। 

रत्नाकरं वौच्य मिय; स जायां 
रामाभिधानो हरिरिद्युवाच 1") 

विगुणः, चि, ( बिपरौतो गुणो वस्य । ) गुण- 

व्ैपरीद्यविशि्टः। यथा,-- 

“यथा मनो ममाचष्टनेयं माता तथा मम। 
विगुशेष्वपि पचेन माता विगुणा भवेत् ॥* 

इति मार्वारछखपृराओे प्रेवस्वतमन्वन्तराध्यायः ॥ 
( खत्य्रः। चा, भागवते। 9 । ६ । ४८। 

^सत् त्वकषेव सगुणो विगुणख भूमन् 
नान्यत् त्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम् ॥* 

गुणद्ौनः। यथा, शिशुपालवधे । ६। १२। 
^अवसन्रतापमतमिखमभा- 

दपदोषतेव विगुणस्य गुणः; ॥५) 

विगृष्ः, चि, ( विशरेषैण गृषए्ः।) गद्दितः। 
गुप्तः । इति मेदिनौ । ए, ६८--१०॥ 

विरः, चि, (विगता नासिकास्य। ध्वरर्मो 

बक्तव्यः; ।* ८। ४।२८। इत्यस्य वा्निकोक्या 
नासिकायाः ख; ।) गतनासिक्रः । इव्यमर ॥#॥ 

(चि,^विविघं ख्ञादयर्थानिति विपू खात् क्नाति 
-व्न्धेव्वपि टश्यते।' इति ड; ।* इति देव- 
रानयज्वा । मेधावौ । इति निचरटु; । ३ ।९५॥ 
यथा, ऋग्वेदे! १।४।8। 

“पररि विखमस्ततमिनद्ं एच्छाविपश्चितम् ॥*) 

विग्रः, पु, ( विविष्ं सुखदुःखादिकं एह्णातीति । 

वि+ यह +अच् । यदा, विविपदःखादिभि- 
गुह्यते इति। वि+यद्+ “यदठडनिखि- 
गमश्च ।३। ३ । ५८ । इति खप् ।) शरीरम् । 

(यथा, रषु;ः। ११।१३। 

«विग्रहेण मदनस्य चारुणा 

सोभवत् प्रतिनिधिने कम्भणा ॥*) 
युदम् । इ्व्यमरः; 1 ( यथा, मनुः! 9 । १६०॥। 

“सन्धिश्च विगदद्तेव यानमासनमेव च । 

देधौभावं संश्रयश्च पड्गुणांशिन्तयेत् सदा ॥” 
विरोधमाचम् । वथा, रघुः । ६ । 89 । 

^व्यजत मानमलं वत विरद 
नै पुनरेति गतं चतुरं वयः । 

परभ्टताभिरितौव निवेदिते 
सखरमते रमते ख वधूजनः; ॥*) 

विभागः। इति मेदिनौ। हे, २३९॥.( यथा, 

भागवते। २। ३९१1 ९ 

“मलेनतुश्रिरो दाभ्यं बाङङ्गपायङ्र- 
विग्रः | 

नखलोमास्थिमम्भायि लिङ्गच्छिदोडधव- 
च्िभि; १) 

वाक्यभेदः । सतु समासवाक्यम् । तत्पायः; । 

बिखर; २ । एव्मरः॥ ( बौनां पथि यदो 
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विघातः 

ग्रहणमिति वाक्ये विद्ङ्गमहणम्। यथा, 
वक्रोक्तिपञ्चाशिकायाम्। 8। 

“नो सन्ध्या हितमक्छरा तव तनौ बद्याभ्यद्ं 
सन्धिना 

नप्रौताखि वरोरु चेत्कवथय तत् प्रस्तौमि किं 
विग्रहम् । 

काये तेन न कि्िद॑स्ति श्रठमे वौनां यदे 
तिवो 

टिश्याहः प्रतिबद्कलिशिवयो; श्रेयांसि 

वक्रोक्तयः ॥” ) 

देवविग्रहकरगादिप्रमाणं गरोगधनिग्ये व्ररयम्॥ 
विहः, पुँ ज्ञौ, ( विण्द्यन्ते शत्रवे यसनन्। 

षि+म्रह+अप् ।) युम् । दद्यमर; ॥ (यथा, 
मनु; । अ । १७० 

“यद् प्रह्ृद्टा मन्येत खञता, प्रशतोग्शम् । 
अलयुच्छितं तथात्मानं तदा कमत विदम् ५) 

वियरद्ावर, ज्ञौ, ( विग्रहमाडणोतौति। अ+ 
+अच् । ) एषम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

विघटिका, स्रौ, ( विभक्ता घटिका थया।) 
पलम् । इति राजनिषंगटः ॥ 

विघड्ितं, चि, विश्रेषेय चालितम् । विपूमधचड्- 

घातोः; क्तप्र्ययेन निष्यन्रम् ॥ ( यथा, इृडत्- 
संहितायाम् । ३५।१। 

“दग्धस्य विविधवणाः पवनेन विषड्िताः करा; 

सास्रे । 
वियति धनुःसंश्याना ये दृश्यन्ते तदिद्रधनु;॥” 
विह्ठम् । यथा, माधे । ८।२४। 

^चस्यन्ती चलश्चफरौविषटड्ितोरू- 
वामोरूरतिश्यमापर विभ्रमस्य ॥* ) 

विसं, कौ, ( विश्चेषेण अद्यते इति । वि + अद् + 

“उपसरगमदः ।*३।३६।५६। इति अप् । 
“चमपोञ्च ।” २ । ४।३८। इति घसृद- 
अदेशः । ) सिक्थकम् । इति राजनिषेगटः ॥ 

पिषसः, पु, ( वि+ऋदट् +अप् । ) भोजनशचेषः। 

स्द्यमरः॥ देवपिच्रतिधिगुखादिसक्तस्य शेष; । 
इति भरत; ॥ (यया, मजु; । ३। २८५ । 

^विघसाग्रौ भवैन्नि्यं निन्धं वारूतभोलनः। 

विसो सक्तशेषन्तु यज्ञगेषं तथाषतम् ॥* } 
्ाहारः | रति श्न्दरनावलौ ॥ ( यथा,- 

“चयि वनप्रिय | विष्छतरख्वकिं 

बलिभुजो विधखो भवताधुगा । 
यदनयव कुद्ूरिति विद्यया 
न पततश्चरणौ धरणौ तव ॥” 

इत्युद्भटः \ ) 
विधाः, पु, ( विश्धेषेख इननमिति। वि + इन + 

चम् ।) याघातः । थथा, अमरे । 

«ठेष्टि्वषे तद्विषातेफ्वयाहावयदौ समौ ॥” 
अपघातः । ( यथा, महाभारत । 

^चक्र शरविघातश्च क्रौड़त्निव पितामद्; ॥* 
विनाद्चः। वथा महाभारते । १।२६.।९१३। 
«चत् पिपाखाविषावाे मच्यमास्यातु मे 

भवान् ॥*)} 

विच 
विघातो, [न्] चि, निवारकः घातकः । विधान- 

शब्दादिन् प्र्ययेन विपूहनधरालोमेहादित्वा- 
खिनृप्र्ययेन वा निष्यत्र;ः॥ (यथा, दरि 

वेषे । ८७ । ४५ ॥ 

५«रवग्धच्नितवौयस्य ममामरविघातिनः॥") 

विन्नः, प, ( विदन्धते नेनेति । पि+डन-+- 

“च्य कविधानम् ।» ३।३।१५८। इयस्य 
वार्जिकोक्या क;।) याघात; । तत्पायः । 

अन्तरायः र प्रद्युहः३। इव्यमरः॥ (वथा 

सुदाराच्चसे। २। 

प्रारभ्यते न खलु विन्नभवेन नीचः 

प्रारभ्य विघ्ननिडता विरमन्ति मध्ाः। 

विकनिः एनः पनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रार्धसुत्तमगुखास्मिवोददन्ति ॥“ 

छष्यपाकफला। दति शब्दचखिका॥ भरोषायं 
अमरे अविग्न इति पाठः; ॥ 

विक्नकारौ, [न् ] चि. (विघ्नं कन्त प्रौलमस्येति। 
श+णिनिः।) घोरदशथेनः। विचालो। इति 

भैदिनौ। ने, २५५ ॥ 

विन्ननायकः, पु, ( विक्नानां नायकः विन्नाधौश्ठर- 
त्वात् । ) गशेशः। इति शब्दरन्नावली ॥ 

विन्ननाश्कः, पु, ( विक्नानां नाशकः।; ग्येश्ः। 

षति श्रन्दरन्रा्लौो1॥ 

विन्ननाशनः, प्, { ना्यलीति नाग्रनः विघ्ना 

नाशनः ।) गेष्रः) इति श्रब्दरकरा्लो ॥ 

विन्नराजः, पु, ( विन्नानां राजा) “राजाः 

सखिभ्य ।” ५।४।६६ इति टच् |) गशेश्रः। 

इयमरः ॥ ( यथा, कथास्षरित्छागरे ।२०।१०१। 
भायपुच् पुरा गत्वा वित्रराजमपरूनयत् ॥”) 

वित्नषिनायकः, पु, (विन्नानां विनायकः) गरोशः। 

इति काशौखणः ॥ 

विष्नहारो, [न्] प, (विषं इत्तं शरौलमस्य इति) 
छ +-णिनिः। ) गणेशः । इति चिकारषः १ 

जिघ्रनाशके, चि॥ 

वित्नितः, चि, जातविक्नः। विघ्नोस्य जात द्ये 
विन्नशन्दादितचप्रच्ययेन निष्यज्ञः ॥ 

विक्नेश्रः, पै, (विक्नानां देशः ।) मयेश्रः। इति शब्द् 
रत्नावलौ ॥ (यया कथालरितृसागरे ।२.०।८३। 

^विन्नोभ् तव जातोभयं विना विक्त शपून- 
मम् ६” ) 

विक्त्रवाहइनः, पै, ( विक्त्य वाहनः ) महा- 
षकः । इति राजगिषे्टः ॥ 

वि्रेश्रागकान्ता, च्छो, ( विक्नेश्ानस्य गयेश्रस्य 
कान्ता भ्रिया। तत् प्ूनायां रुतस्याः प्राण्- 

खात् । न्येतदूरव्या । इति राजनिषेटः ॥ 
विद्धः पु, अश्वख्वुरः । इति जिकाण्डद्चेषः॥ 

विष्व, दर् लिघव्यौ न एवक्ल्ये। इति कवि- 
कश्यद्मः॥ ( अदा०-हा०-ख्धा०-च-उभर- 
अक०-खकश्च-वऋनिट् ।) रर्, च्यविचत्। 

अप द्तौत् । लि, ग, वैवेक्ति वेविक्ते रात् 
पण्डितः एयक स्यादि; । विज इति जानतो 
यः ख रद्र चाकोपि पद्यते कस्य व्विदवुरोधातु 



विचर्िं 
तिन निजां खेरेणरिखस्य उक्तौ विजयदे- 
नैवास्य ग्रहणात् खेगुखः। ध ज, विनक्ति 
विष्क्तं। विविनचभि दिवः सुरान् इति 
एथक करोमो्यधे; । चौ, वेक्ता। इति दुगा 
दासः ॥ 

विचचकिलः, पू, मल्लो प्रभेदः । मदनक्ठचतः। इति 

मेदिनौ । े ,१६४॥ ( वथा. राचैेन्द्रकणेपूरे ।७०। 
“कुन्द; कन्द लितयधं विचकिलः कम्याकुलं केतकः 
सातङ्कं मदनः सरैन्यमलसं सुक्तोतिस॒क्तदमः॥) 

विचक्षणः, प, ( विश्रोषैण चष्टे धम्मादिसुप्रदि- 
श्यतौति। वि + चत्त +- “अनुदात्तेतश्च हलादे; ।” 
३।२।१९४६.। इति करि युच् ) पण्डितः। 

इ्व्वमरः॥ ( यथा रघुवंशे । ५।१६। 
“ततो यथावद् विश्डिताध्वराय 

तस्मे खयावैश्रविवव्निताय । 
बणे गश्रमाणां गुरवे सवणीं 
विचच्चणः प्रस्तुतमाचचच्चे ॥*) 

निपुशे, चि । इति राजनिषेण्ट; ॥ (यधा भाग- 
वतै।१९।५।१६। 

“विचच्चणोऽस्य देति वेदितं विभो 
अनन्तपारस्य निटत्तितः सखम् ४४ 

नानाथेदश्ौं । यथा ऋग्वेदे । ४।५३।२ 
“विच्च; प्रथयन्नाटणच्चन्येजोलनत् सविता 

सनसकथ्यम् ।* 
“विचच्चणः विविधं द्रष्टा ।* इति तद्भाष्ये 
सायणः ॥) 

विचच्चथा, स्रौ, नागदग्तो । इति राजनिधेएटः ॥ 
पिचन्चुः, [स्] चि, ( विगतं प्रद्यचितेण्पि वस्तुनि 

अपगतं चन्तुयस्य ।) विमनाः । इति चिकाखड- 
ओषः ॥ (विगत नट चन्लुषौ यस्य ।) विगत चच्तुधि, 
चि ॥ (यथा, महाभारते) १२ ।६५। ३४ । 

अन्तरा विलयं यान्ति वथा परथि विच- 

च्तुषः ॥ ॐ 

विशिरे चच्चुषौ यस्य सः। ठ्णिवश्रौयः कश्चिद् 
योढा । यथा, दरिवंओे । १११ ।६। 

“छतवम्मां सुदं विचनत्तुररिमदटेनः ॥*) 
वि चयनं, ज्ञौ, ( विश्नोषैख चयनम् । ) मागंणम् । 

इ््मरः॥ 
विच्व्िका, स्रौ, ( विशेषेण चचचैपते पायिपादस्य 

त्वक् षिदायते अनया इति। च्चै तजैने+ | 
“रोगाख्यायां खल् बहुलम् |» ६।९।६०८\ इति 
खलल । टापि आत इत्वम् । ) रोगविशेषः । 
विकच दति भाषा । तत्पर्य्यायः । कच्छः; २ पाम 
३ पामा $ । ₹इव्मरः 4 खपिच्व। 
“कच्छ; कच्छ; पाम पामा पादरोगे विच- 

जिका।* 

इति शब्दरन्नावलो ५#॥ 
तदौषधम् यथा,-- 
“करवीरः शङ्गराजं लवणं कुषककंटम् । 
चचतुगंशेन जेय पत्ेत्तलं इरे त्ततः । 

प्रमां विच्चिकां कुषटमभ्यङ्गाद्धि व्रणानि वे॥* 

इति गाख्ड् २८७ अध्याय; ॥# 1, 

>~ 

विचारः 

अन्यच्च । 
“मरौ चं चिटतं कुष्टं इरितालं मनःशिला । 

देवदारु हरिद्र इ कुष्टं मासो च चन्दनम् । 
विश्राला करवौरख् अकंत्तीरः सज्जत् पलम्) 

रुषा काधिको भागो विषस्याहंपलं भवेत् ॥ 
रसं कटुकतेलस्य गोष्धतेरटगुये पचेत । 
न्टतृपात्रे लौहपात्रे वा शनैच्टेदसिना पचेत् ॥ 
पाम विचचविका चैव ददुविष्फोटकानि च। 
अभ्यङ्गेन प्रणश्यन्ति कोमलत्वष्च जायते॥ 

प्रखधतान्धपि श्वित्राणि तेलेनानेन स््रच्तयेत् । 
चिरोल्ितमपि श्नं विवणे ततृत्तगाद्धवेत् ॥* 

इति गारुड १६८ अध्यायः ॥ # ॥ 
खल्यङुषटविश्रोषः । यथा| 

“रकं कुष्टं श्छतं पूर्वे गज चम्भ तत; ख्छतम् । 
ततश्वम्भदलं प्रोक्तं ततश्चापि विचच्चिका॥ 
विपादिकाभिधा सेव पामा कचछस्ततः परा । 
ततो देहश्च विष्फोटः कि{्टिमच्ध तद; रस्. 

ततश्चालमकं प्रोक्तं ्तारुख ततः परम् । 
च्तुद्रकुानि चैतानि कथितानि भिषरैः ॥ 

खकण्डः पिडका श्यावा बद्खावा विच 

शिका ॥* 
पिडका च्ुद्रपिडका। 

^दाच्यते तक् खरा रूचा जान्वोरेया विच- 
चिका। 

पादे विपादिका ज्ञेया स्थानमेदादिचचिका॥ 
. दार्यते विद्ाते। कंचिदिच्चिकातो विषा- 

दिकां विभिन्नमाद्खः। इति भावप्रकाश; ॥ 

(साच मद्ापातकशनोषभोगविद्धं परेदिककम्भ- 
प्रतिबन्धिका च। यथा, शुद्धितत््वष्टतभविष्य- 

एराणोयमध्यतन्त ष्टाध्याये । 
^षटण कुङुगणं विप्र उत्तरोत्तरतो गुरुम् । 
विचव्विकातु दुखम्भा चचैरौयस्ततीयकः 

विकर््व्रेणतास््रौ च छष्यश्वेते तथाष्टकम् । 
रुषां म्ध्येतुयः कुष्ट गद्दितः सव्यैकम्भसु ॥ 

व्रणवत् स्गाचेषु गरड भाले तयानसि। 

च्छते च प्रोपयेत् तीयं अथवा तरुखलक्ते ॥» 
कदाचित् असिजन्यभूमिकम्येएपि विचच्िका 
उठपद्यते। यथा इद त॒संद्ितायाम् । ३२।१४। 

अआखयेप्न्बदनाश्ः 

सलिलाश्रयस्ङ्खयो बृपतिवरम् । 
: देदुविश्वच्चिकाचञ्वर 

विखपिकाः पाष्डरोगञ्च ॥» ) 
विचलः, चि, अस्थिरः विपून्वचलघातोरल- 

भर्ययेन निष्यन्नः ॥ 

विचलितः, चि, पतितः । खबलितः। विपूबष्चल- 

धातोः क्तप्रद्ययेन निष्यन्न;॥ ( यथा, मजु; । 

ॐ | २८ 

^दखो हि सुमहत् तेजो दुद्वंरखाछतात्मभिः। 
घम्माद्धिचलितं हन्ति गृपमेव सबान्धवम् ॥*) 

विचारः, प, ( विषेण चरणं पराथादिनिेये 
न्ञानमिति। वि+ चर् + घन् ।) तत््तनिणेवः । 
इति यवडइारतच्वम् ॥ सन्दिग्धे वस्तुनि प्रमा- 

विचारय 
णेन तत्वपरीच्ता । इति गोयौ चन्द्रः । 
रथेपरोच्चणं विमणश्रंमाचमिति केचित्। इति 
भरतः ॥ तत्पायः; । तकं; २ निशंय; इ 
गञ्जा & चच ५। इति चिकाणडपरोषः॥ 
संख्या ६ विचारणा | इत्यमरः \ चश्चैनम् < 

संस्यानम् ६। इति तङ्ीका॥ विचारणम् ९०. 

वितकः ११ युषः १२ अदः १३ ऊषः १४ 
वितकणम् ९५। इति शब्दरत्नावली ॥ प्रणि 

` धानम् १६ समाधानम् १७। दति जटाधरः ॥. 

( वथा, कथासरित्छागरे । ३६ । << । 

न च्वेवं च्षमते नारौ विचारं मारमोह्हिता। 
यदियं क्रमते राञ्ञौ तव काभ्यं विपदह्गतम् ५ 

माव्योक्तलच्तणविश्रोषः। तल्लक्षणं यथा,साद्िव्य- 
दपेणे। ६। ४४७। । 
“विचारो बुक्तवाकयेथदप्र्यच्षा्थंसाधनम् ४५ , 

विचास्णं, क्तौ, (षि+चर+णिच्+च्यु 

विचारः। इति शब्दरनावलौ॥ {वनः 

भेःस्वते। ५२ । ९३११८ 

«तच्च ज्ञानविरागभक्तिसद्दितं मैष्कम्भमा 
विष्कतम् । 

तच्छरन् सुपरठन् विचारणपरो भका विये 
न्नर; ॥* 

^रकस्िन् धम्मिणि विरुह्नानाधविमर्धो 
विचारणम् । सत्त संश्रयच्त्िधा स्यात् रण्को 

विश्रेषादशने समानधम्भदश्ेनात्) अद्ध्न- 
रव्जज्गं। दितैयो विश्रेषादशंनमाचे। अन्न 

छन्दो निद्योएनिद्ो वा। ठतौयोगसाधारण- 

धम्भजः यथ भूनिव्या अनिव्या वा। अत्र गन्पो- 
एसाधारणधम्भः विश्नेषमपश्यन् सं रोते गन्धाधि- ` 

करणं निद्यं अनिदयं वैति दिकं। इति।. 
५विचारये पस्य ।” इति ग्रोपतिदत्तछतका- 
तन््रपरिशिर गोपौनाथतर्काचाथः।) 

विचारणा, स्तौ, ( वि+चर+ णिच् +युच् । 
टाप् । ) विचारः; । इव्यमरः ॥ ( यथा, देवौ- 

भागवते ।१।१८।४२॥। 

“जोवो ब्रह्म सरेवाद्ं नात्र काथा विचा- 
रणा। 

भमेदबुष्ठिस्तु संसारे वत्तैमाना प्रवते ॥*) 
मौमांसागशरास््रम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

विच्ारणेयं,चि, विचादम्। विपून्बभन्त(णिलन्त) 
चरधातोरनौयप्र्ययेन निष्यन्नम्। कौ, शास्त्रम् । 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

विचारितः, चि. ( विचारः संनातोभ्स्य इति 
विचार + “तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच। 

५।२।३६। इति इतच् ।) क्तविचवारः 

तत्पायः । विन्नः २ वित्त; ३। इद्यमरः॥ 

( वथा, मनौ । ११। २८॥। 
^च्मापत्कल्यन् यो धम्म कुरुतेठनापदि हिनः 
खनाप्रोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ५) 

विच्य, चि, विचारितब्यम्। विच्वारणोयम्। 

विपून्चचरधातोलर्पान्तात् यप्रद्ययेन निष्यन्नम् ॥ 
( यथा, माकंखये । ६६ । १८। । 



विचित्रा 
ष््ाःसेनां दुणहदयामादाय विजने वने। 
परित्यलाशु नेतत्ते विचायं वचनं मम॥५) 

विचालं, चि, अभ्यन्तरम् । अन्तरालम् । इति 

द्ेमचन्द्रः॥ (पु, संख्यान्तरापादनम् । यथा, 
पाणिनौ।५।२३। ४३। “अधिकरणे वित्ताले 
च्व ॥*) 

विधिः, पु स्रौ, (वेवेक्ति जलानि एयगिव करोति । 
विच + “इगुपधात् कित् |“ उणा० ४।११६। 

श्न्। सच्च कित्।) वोचौ। तरङ्गः; दद्यमर- 

टीकायां भरतः॥ 

विचिकिल्षा, स्तौ, ( षिचिकिल्षनमिति। बवि+ 

कित+खन्+अः। टाप् ।) सन्देहः! द्व्य 
मंरः॥ ( यथा, भागवते।३। ६।३६। 

^ तुभ्यं मदित्िकिल्धायामाह्मामे दशिंतोएवह्दिः। 
नालेन सलिले सलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥*) 

विचि, क्तौ, ( विशरोैण चिम् । ) कव्व॑रवणेः । 
इति श्रन्दरत्रावलौ॥ तदति, चि। (यया, 
मद्धाभारते। ३।५४।१०। 

^“विचिचमाल्याम रोगलेड षः खलङुतेः ॥*) 
चअश्चथम् | यथा,- 

“^ विद्िच्मिदमास्यातं भगवन् मवतां मम। 

रेयणञचरितमाहात्मय' रक्तबौजवधास्ितम् ॥ 

इति देवी माहात्यम् ॥ 
( -यथा च, उप्रदेशशतङे । ३३ । 

«दुह्हिता विदेहभत्त दाशरयर्भामिनौ समैता। 
वधमाप राच्तसौनां विधेित्विच्रा गति- 

बोध्या ॥* 

ध, रौच्यमनुपुचः । यथा, माकरदये ।६४।३१। 
«चित्रसेनो विचित्रश्च नयति्निंभैयो दषः । 
सनेचः चच्तवुद्धिख सुत्रतश्धैव ततसुताः ॥” 
र्थालङ्कारविश्रेषः। यथा, साहिद्यदपंये। 
१०। ७२२ । 
^विचिचरं तद्धिरुहस्य छतिरिरटफलाय चेत् । 
यथा,- 

प्रण्मदयन्नतिद्ेतो जौँ ब नेतो व्िसुखखति प्राणान् । 

दुःखयति सुखद्ेतोः को डः सेवकादन्यः 1”) 
विचिच्रकः, पु, ( विविधानि चित्राणि यस्मिन्। 

बहत्रौहौ कन् । ) भू््नडचः। इति राज- 
निषैण्टः ॥ 

विचिच्रदेहः, प, ( विचित्रा देदा यस्य सः। ) 
मेषः। इति शन्दचन्दरिका॥ अखयश्ररीरे 

नानावणैदेद्धे च, चि॥ 
 विचिच्रवोथः, पृ, ( विचित्राणि वीर्याणि यस्य. 

सः ।) चन्र्वंश्रौयराजविग्रोषः। स च श्ान्तनो- 
दासिकन्धायां जात; । तस्य चेच सद्यवद्या- 
या वासो तरद पाण्डु जनयामास । 
इति श्रीमागवतमतम् ॥ 

। विचिचवौद्धः, स्तौ, ( विचिच्रवौथस्य खः प्र 
। जननौ ।) सत्यवतौ । इति शन्दरनावलौ ॥ 

विचित्रा, स्तौ, ( विचिचरं नानाविधवगेमख्यस्या 
इति। अश्रं आदिलदच् । च्ियां टाष्) 
गेन्वारः । इति राजनिर्षट्; ॥ 

२०८ 
विच्छन्द 

विचिचाङ्गः, चि, ( विचिच्राणि अङ्गानि यस्य ।) 
मयुरः। इति श्रन्दरत्रावलौ 1 याषः। दति 

्रन्दचन्द्रिका॥ अखखयश्रीरे, चि 1 

विच्विचितः, चि, ( विचिच्रमस्य जातमिति। 

विचित्र +द्तच् । ) नानावणेयुक्तः । यथा,-- 

«चासनं खबैश्रोभापय सद्रत्रमखिनिम्भितम्। 

विचिचरितश्च चिचेण रद्यतां श्रोभनं हरे ॥” 
इति त्र्यवरैवत्तं गरोक्ञषाजन्मखर्डे < अध्यायः ॥ 

विचचौ, स्त्री, ( विचि +छदिकारादिति ङोष्।) 
तरङ्ग; । इति दिरूपरकोघः ॥ 

विचेताः, [स्] चि, ( विगतं विरुहंवाचेतो 
यस्य । ) विगतचित्तः । ( वथा, भागवते । € । 

११।६। 

“र्वं सुरगणान् डो भौषयन् वपुषा रिपून् । 
अनदत् सुमदाप्राणौ येन लोका विचेतस; ॥} 
विरूढ चित्तः । दुटचित्तः ॥ तत्पायः । 
दुम्मेना; २ अन्तम्भना;३ विमनाः । इति 
हेमचन्रः॥ ( यथा, महाभारते ।३।४६।१९७। 
«ये चास्य खच्िवा मन्दा; कणंसौवलका- 

द्यः । 

ते तस्य भूयसो दोषान् वद्धेयन्ति विति चतः ५ ५#॥ 
विशिष्टं चेतो. यस्मादिति। व्िशिरज्नानद्ेतु- 

भ्रूतः। यथा, ऋग वेदे । ९। <=र।१। 

«तमित् एण त्ति वसुना भवौयसा 
चिन्धुमापो यथाभितो विचेतसं; ॥* 

^विचचेतख; विश्िर्त्वानदेतुभूला अपो यथा 
अभितः सव्ासु दिच्चु सिन्धुः ससु्रं पूरयन्ति 

तहत् ।” इति तद्भाष्ये सायणः ॥ #॥ विशिष्ट 
चेतो यस्येति। विशिश्ज्ञःनः। यया, ऋग्- 
वैदे।१।४५।२। 

^शुष्टोवानो हि दाशुषे देवा असे विचेतस; ॥* 
«हे अस्रे. विचेतसो विशि्प्रन्नाना देवाः ।* 

इति तद्धाष्ये सायणः ॥ ) 
विचेष्टितः, शि, ( विशेषेण चैषटितं गतिर्यस्य । ) 

विगतः । ( विश्येषेण चेष्टितः । ) ईडितः इति 
मेदिन्यां चेरितशन्दाथैदश्ेनात्॥ (विगतं 
चैष्टितमस्येति वाक्ये चेष्टाून्यखच ।#॥ क्तौ, पि 

+चेट+भावैक्तः। विशेषेण चेष्टा। यथा, 

भागवते।१।५।१३। 

«“उरक्रमस्याखिलवन्पसुक्तये 

समाधिनानुखर तदिचेष्टितम् ॥) 

विच्छ, क त्विधि। इति कविकल्पदुम; ( चुरा०- 

पर०-अक०-खेट् ।) क, विच्छयति। त्विषि 

दौप्तौ । इति दुर्गादासः ॥ 
विच्छ, श गतौ । इति कविकल्पदुम: ॥ ( तुदा०- 

पर०-सखक०-सेट । ) विच्छायति विच्छायते 
अयन्तत्वादुभयमिति बोपदेवः । पचे विच्छति। 

श्, विच्छती विच्छन्तौ । इति दुर्गादासः ॥ 
विच्छन्दकः, पु, इश्वरसद्मप्रमेदः। इत्यमरः॥ 

विश्िरन्डन्दोभ्भिप्रायोण्च विच्छन्दकः। किंवा 

विशिर्च्छानिभ्नितो विच्छन्दकः एधे कादिति 
कः। रवं लच्तणसपन्धस्तं साच्छन । यथा,- 

विच्छिन्नः 
“उप परि यदृगेद्धं तदूविच्छन्दकसं ज्ञ कम् ॥“ 

इति भरतः॥ 

विच्छरंकः, प, विच्छन्दकः। दद्यमरटीकावां 
रावसुकुटः॥ 

विच्छायं, ज्ञौ, पर्चिणां दाया। दव्यमरः॥ 

समासे षष्टमन्तात् परा च्छाया क्ञौवे स्यातं । 

साचेत् वहूनां सग्बन्धिनौ स्यात्। स्यसुदा- 

इरति। वीनां पच्तिणां चाया विच्छायम्। 
इद्यमरटोकायां भरत; ॥ ( यत्त॒ भागवते । 

१०।१२।८। 
५“ विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु 

सके; ॥ 
इति टश्यते तत्त॒ वैः पक्िण्चाया विच्छाया 
तत रखुकशषहनन्दं छते विच्छाया्ताभिर्विच्छाया- 

भिरिति सिद्धं स्यादिति सुघौभिरविभावयम् ॥#॥ 

विगता चाया वस्य । ) द्ायारददिते, चि 

(विगता च्छाया कान्तस्य । कान्तिरिति च 

चि। यथा, भागवते।१।१४।२४। 

«विलोक्योदिमदृदयो विच्छायमनुजं नृपः । 

च्छति ख सुहृन्मध्ये संखरत्रारदेरितम् 1“) 
विच्छायः,पु, (विशिष्टा काया कान्तियंस्य ।) मणिः। 

इति यान्तवे दायाशब्दटौकायां भरतः ॥ 
विच्छित्तिः, स्त, ( वि+द्िद् +क्तिन्।) अङ्ग- 

रागः । विच्छेदः ॥ ( यथा, कामन्दकौयनौति- 
सारे। १४। 831 

«लोभो घमक्रियालोपः कम्मणामप्रवत्तैनम् । 
सत्समागमविच्छछित्तिरसद्धिः सद वत्तैनम् ॥* ) 

ारमेदः । इति मेदिनौ । ते, १८५ ॥ हेदः। 

विनाश्रः। इति चिकाणडश्रोपः॥ (यथा, टडत्- 

संद्हितायाम् । १२। ६ । 

^दिनकररथ मागे विच्छित्तयेएभ्यु्यतं यचल- 
श्टङ्गम् ॥” ) 

चअङ्कहारः। गेदावधि। इति देमचन््रः॥ 

(वैतत्यम् । यथा, साद्दिद्यदपंओे ।१०।७११ । 
«अनुमानन्तु विच्छछि्या ज्ञानं साध्यस्य साध- 

नात् ॥* 

स्तरणां खाभाविकालङ्ारविशेषः ।) यथा,- 
“अकल्य कल्यनाल्पापि विच्छति: कान्तिपोष- 

छत् ॥” 

श्दयुव्लुलनोलमणिः ५ 

(यथा च साद्दि्यदपेके । ३। १३८ । 
“स्तोकाप्याकल्पर चणा विच्छित्तिः कान्ति- 

पोषज्ञत् १५) 

विच्छिन्नः, चि, ( वि~+ द्द् + क्तः! } समालब्धः। 
विभक्तः। इति मेदिनौ । ने, १३६ ॥ ( वचा, 

श्ाङ्घन्तले ९ अङ्क । 
“यदालोके खच्वां ब्रजति ससा तदिपएुलतां 
यदन्तव्िच्छन्नं भवति कछतसन्धानमिव तत्। 

प्रकव्या यद्दक्रं तदपि समरेखं नयेलयो- 
नेमे पारँ किञ्चित् चणमपिनदूरेरथ- 

जवात् 1) 

कुटिलः। इति हेमचन्द्र; ॥ 



विज्ञयः 
विच्छेदः. पु, (वि+ दद् +चज.।) वियोगः) 

विरइ; । सेदः । यया, त्र्षपरैवसतं गणपतिखर्हे। 
“कान्ताया; कान्तविद्ध्दो मरणादति- 

रिच्यते ५ 
¦ लोप; । यथया, रघुवर) १।६६। 

“ननं मत्तः परं वंश्या; पिरडविछेदर्शिंनः। 
न प्रकामभुजः शाद्व खधासंयहलत्पराः ॥*) 

शिद्यतः, चि, विगतः । विपूत्रेच्युधातोः क्तप्र्यथेन 
निष्यन्नः । वित्चरितः। षिपून््च्युतधातोः कप्र- 
त्येन निष्यन्न; ॥ (यथा, भागवते ।८। १२।२१। 

दिच्यतिः, च्छो, (वि+ख्यु+क्तिन्। ) वियोगः। 
यथा,-- 

“सोपि व्रेश्यस्ततो ज्ञानं वप्रे निव्वत्रमागखः। 
ममेदमिति प्राज्ञः सङ्गविच्यतिकारकम् 1” 

षति माकंण्डययुराये देवौमाहात्मयम् ॥ 

विज, इर् लिजओौ वेके) इति कविकल्पदुम: ॥ 
( दा०-इा०-उभग-व्यकञ-अनिदट्। ) वैक 

इति विचिलिं धौ न एयक्रं इयस्य चनि 
रू्पम्। दर, आषिजत् परेदीत्। लि ग, 
वेवेक्ति वेचिक्तं मर्खात् पण्डितः छथयक स्यादि- 
वधे; । ऋौ, वेक्ता । इति दुर्गादासः ॥ 

विज, ईैच्यो ध भौकम्ये। इति कविकल्पदुम; ॥ 
( रुध्ा०-पर°-अकण०सेट् । अनिड्निष्ट;।) 

डच, विप्रः! ध. विनक्ति) इति इ्गादाखः॥ 
विज,ङश् डे तो भौकम्य। इति कविकल्पदुमः;॥ 

(तुदा°-आन्म°-अक०-सेट् । निष्टायामनिट् ।) 
, ङश, विजते, ई ओ, विसः। इावर्थो। इति 

दुर्गादासः ॥ 

दिजनः, चि, ( विगतो जनो यसत् ।) निष्लनः। 
तत्पायः । विविक्तः २ त्रः ३ निः शलाकः 

रहः ५ उर्पाश ६ । इव्यमरः; + (यया, मदहा- 

भारते 1 ९।१५२९।१५। 

«लतो भौमो वनं घोरं प्रविश्य विजनं मइत् । 
ग्धगरोधं विपुलच्छायं रमणीयं दद्शं इ ॥*) 

विजननं, क्ती, (बि+जन-+ द्युट् 1) प्रसखवः। 

इति हेमचन्द्र; ॥ 

उिजपिलं, कौ, पः । वथा, 

“पिच्छलं स्यात् दिन {पलं पङ; शादो निष- 

डरः 

इति इलायुधः 

विजन्मा, [न्] चि, (विशं जनन यस्य ।) जारजः) 

विर्धजन्भविध्िष्टः। दति लोकप्रसिद्ध; ॥ 
( पै, दथेखङ्करजातिविद्चेषः। यथा, मबु; 
२०।२३॥ 
^ वरे श्वात् तु जायते ब्रात सधन्वाचा रव च। 
कारूष विजब्मा च मचः खाव्वतरव च १) 

विष्यः, पु; (वि+जि-+ भावै अन्व्!) जयः। 

द्व्यमर;॥ ( यथा, मनौ । १०।११६ । 
“स्वधर्मो विजवस््स्य नावे स्यात् पराइसखः। 
शस्त पश्यान् रचित्वा धम्भसंहारयेदलिम् \) 
ऋअन्लनः। इति नेदिनौ। चे, ११३॥ (वथा) 

म्दःभारते। ४।४२।१४। 

३८० 
विजया 

लचभिप्रयामि संखामे यदद्ं युदद्गभदान् । 

नाजित्वा विनिवन्नैामि तेन मां विजयं विदु; ॥" 

यथाच विख्यातविजयनाटके। २) 

^दूलो भौमः क्रो बृपतिसहजन्मानमवधौत् 

ष्तः क्रो वतसं थथयति श्ररौचेण विजयः 
नमने चेतःस्थेष्य दरएयति सखे कुच गमनं 

विधेयं लदूत्रह्धि तमसि सदसहाक्धविषयः ॥) 

इत्ताद्धनपिता । जिगवलदेवः । विमानः। इति 
हेमचन्द्रः॥ यमः;। इति श्ब्दचद्धिका 

कल्किपुतच्त;। यथा,-- 

«तत; कल्कि पद्मायां जयो विजय खव च। 

दौ एत्तौ जनयामास लोकख्यातौ महावलौ 1” 
इति ओरीकल्किपुराये १३ अध्यायः ॥ 

मैरववश्रौयकल्पराजपुतच्चः। स काशीराजः 
खाखूववनकना च । वथा,-- 

५सुमतेरभवत् कल्पः सुतः सव्यस्य डिख्िमः। 

विरूपस्याभवद्गाधिर्गाधिभ्मिचोफभवत् सुतः ॥ 
तेषां कल्यो एभवद्राला कल्पन्तु विजयोएभवत् ॥ 
यो विजिद्य चितिं सन्रां पार्थिवान् भूरितेजसा। 
शक्रस्यानुमते चक्र खारडवं शतयोजनम् ॥ 

यत् सद्यसाचौ ह्यददत् पाण्पुचः प्रताप- 

वान् । 
अवदन् परमां प्रौतिं ज्वलनस्य महात्मनः \“ 

ति कालिकापुराओे मैरववंश्रानुकौभैनम् ६० 
ध्यायः ॥ विष्णुगुचरविद्धेषः । यथा । विष्णृबु- 

श्राख्णप्रचरजयविजयाद्यः। इति पुलिङ्ग- 

संग्रहे भरतः। 

विजयकुञ्जरः, पु, ( विज्याययः कुञ्जरः ।) रान 

वाद्यदस्तो । इति चिकार्डगरोषः ॥ 

४ विजयच्छन्दः. पु, ( विजयस्य छन्दो यस्मात् । ) 
पञ्चश्तमौक्तिकड्ारः। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, इदत्खंद्ितायाम् । ८१।३१। 

“सरभूषयं लतानां सहख्चमष्ोत्तरं चतुहहेस्तम्। 
इन्द्रच्छन्दो नाग्बा विजयच्छन्दस्तद्यौन ॥*) 

िजयनन्दनः, पु, इचुज्कवंश्रजराजविग्रोषः। तत्- 

प्यायः । जय; २। इति हेमचन्द्र; ॥ 

विजयमदेलः, पु. ( विजयाय मदंलः। ) एक्षा। 
दति चिकाखशरोषः॥ जयषएाक इति भाषा। 

विजया, स्तौ, तिथिविग्रोषः। सा विनयादश्मौति 
ष्याता। तनत्यं दुगाशन्द द्रट्यम् । उमा- 
सखो | इतिमेदिनौ।ये, ४०॥ सखन्तु गोतम- 

कज्या । नथा,-- 
«तमागतां सतौ इषा जयामेकासुषाच इ । 
किमथे विजया नागाच्लयन्तौ चापरालिता ॥ 
खादेया वचमं श्चुता उवाच परमेच्छरौम् ॥ 

मता निमन्तिताः सर्व्वां मखे मातामदस्य ताः। 
खमं पित्रा गौतमेन मात्रा चाप्टञुराधया ॥* 

शति वामनपराशे $ अध्यायः ॥ 

कालिकापुराे १७ अध्यायेपवम् ॥#॥ विश्ा- 
भिन्नोपाचितविद्यावि्चेषः;। यथा,-- 

^विद्यामचेनं विजयां याश्च 

रषीगणं चिप्रुम विक्षताल्ना। 

विजया 
च्यध्यापिपत् गाधिसती वथाव- 
चिषातयिष्यन् युधि यातुधानान् \* 

इति भट्टिः। २। २१ 1#| 

टर्गां। इति हेमचन्द्रः ॥ तथा च। 

५ विजिद्य पद्मनामानं देव्यराजं महावलम्। 
विजियातेन खा देवौ लोके सेवापराजिवा ॥” 

षति देवौपुराणे ४५ अध्यायः ॥#॥ 
यमभाया। दरतकौ। इति जटाधरः;॥ 

वच्वा। इति रत्रमाला॥ जयन्तौ। शेफा- 

लिका। मञ्ञि्ा। श्मौमेदः;। असिमन्थः। 
षति राजनिषेगटः॥ मादकदय्विश्नोषः । भाड़ 
इति सिद्धि इति च भाषा) तत्पायः । 

चेलोक्यविजया २ भङ्गा ३ इन्द्रासनम् 8 जया 
५1 इति शब्दचन्द्रिका ॥ वौरपत्रा ६ ग्ना 9 

चपला < अजया६ आनन्दा १० हधिणो ९१ 
चस्या गुणा; । कटुत्वम् । कषायत्वम् । उष्य 
त्वम् । तिक्तत्वम् । बातकफापद्धत्वम् । संया- 

हित्वम् । वाकप्रद्त्वम् । व्छधयत्वम् । मेधा- 

कारित्वम् । अओषटदौपनत्वश्च। शति राज- 
निषैरटः ॥ अपि तच। 

“भङ्गा गञ्ञा मातुलानौ मादिनौ विजया 

जया । 
भङ्गा कफहरौ तिक्ता याद्िणौ पाचनो लषुः। 
तौच्छोष्णा पित्तला मोदहमदवाखद्भिवद्वि नो ॥” 

शति भावप्रकाशः ॥ 
अन्यच्च । 
^शक्राशनं तु तौच््णोवां मोदछ्त् कुषटनाश््- 

नम् । 
बरूमेधाम्मिछत् श्मदोषह्ारि रसायनम् ॥ 
जाता मन्दरमन्धनाव्जलनिधौ पौयषरूपा पुरा 
तैलोक्ये विजयप्रदेति विजया ब्रीदेवरालप्रिया। 

लोकानां हितकाम्यया ्तितितले प्राप्ना नर; 

कामद 
सरव्वातङ्कुविनाशहपेजननी यै; सेविता 

खन्या ५” 

इति राजवक्षभः॥*॥ 

अटमहादादश्यन्तगेतह्1द शौ विद्चेष;। यचा, 
ऋध विजयाव्रतम् । ब्रद्पुराे। 
यदातु गुक्दादश्यां नच्तचं वणं भवेत् । 

तदासातु महापुण्या इदश्ौ विजया स्छता॥ 

तस्यौ ख।तः सन्तौ खातो भवति मानवः । 
सपूज्य वषपूजाया; सकलं फलमञ्ते॥ 

खुकजप्यात् सखस्य जप्रस्याप्रोति सत् फलम् । 
दानं सष्खगुणितं लथा पर दिप्रभोजनम् ॥ 
ोमस्तजोपवासच्च सदहखगुणितो भवेत् १५ 

अथ ब्रतबिधिः 

५आरौ गुर नमस्कत्य तत; सङ्कल्प मा चरेत् । 
श्रश्याङ्गधंरं देवं सौव रचचयेत्वराम् ॥* 
सङ्क्पमन्त्र; । 
^इादश्या निराद्धार; स्थित्वाहमपरे५इनि। 
भोच्खे चिविक्रमानन्त श्रयं मे भवाच्युत ॥ 
शषोपवतन्तु कलसं पून्नवत् ख्यापयेदृव्रतौ ¦ 



विजया 
पात्रं तदुपरि न्धस्येत्ता्ं परेणवमेव व! ॥ 
सननोपवेश्य स खाप्य देवं विश्रदचन्दनेः। 
आलिप्य शुं वसनं दद्याच्छच्ष्च पादुके ॥ 

वासुदेवायेति शिरः ओीघरायेति वरै सुखम् । 
छष्यायेति च कचं पे वच्च; श्रीपतये इति ॥ 
शस्त्रास्तरधारिये बादर कचे च दयापरकायवे। 
कवौ श्रायोदरं मेए' चैलोक्यजननाय च ॥ 
खधघनं चाचैयेदिदान् सनव धिपतये इत । 
सग्वात्मने इति परदावैवमङ्गानि पूजयेत् 4 

शद्धचक्रगदापद्मशाङ्गेशर विभूषितम् । 
दाणाध्ये मया दत्तं श्ाङ्गेपाे ! नमोभ्सतुते॥ 
इयध्यै पूयवत् छता धूपदीपौ समप्यै च। 
ृतपकप्रधानानि नेषेद्यानि निवेदयेत् ॥ 
साब्बूलादौनि दत्वाय क्त्वा जागरणं निशि । 

पर(तःल्लालाचैयितेशं पुव्याञ्जलिमथ)चैयेत् ॥ 

जमत्ते अस्तु गो विन्द बुध वणसं न्क । 
अचोरं चाप्यं हत्वा वसौस्यप्रटो भव ॥ 
इति प्रा्ये तत; स्वे दत्वा चाध्यं प्रतोष्य 

ङि। 

शन्वा विप्रान् भोजयित्वा सुखं पारगमाचरेत् ॥ 

भाद्रं मासि बुधस्याद्भि यदि स्यादिलयब्रतम् । 
तदा स्व्रतेभ्योप्स्य मादात्मामतिरिच्यते ॥” 

इति ग्रीदरिभक्तिविलासे ९३ विलास; ॥ 
(कदे वपन्नी । यथा, महाभारते ।१।६५।८०। 
«“खददेवोणपि माद्रौमेव खयंवरे विलयां नाभो- 

पथयेमे मद्रराजस्य दुतिमतो इद्ितरं तच्छं 
पचमजनयत् सुहोत्रं नाम ॥**॥ 

परव शौयभूमन्यो; पौ । यथा, सचचेव । १। 
६५।३३। 
“भूमन; खलु दाशा हौंद्ठपयेने विज्यं गाम 
सश्यामस्य जते सुहोत्र; ॥* ) 

विज्यासप्रमौ, ( विजयाख्या सप्तमौ । ) रविषार 
शुक्पच्तीया सप्रमी। यथा,- 

“शज्ञपचस्द सप्तम्यां खखवारो यदा भवेत् । 
खप्तमौ विजया नाम तन्न दन्तं मद्ाकलम् ४” 

इति विथ्यादितच्वम् ॥ # 

श्य विलयोत्धवविधि;। 

“रथमारोप्य देवैशं समालङ्कार शोभितम् । 
सासितूयधघनुर््वाणपाणिं नक्त्वरान्तकम् । 
लोलया जगच्तातुमाविभूतं रघदष्म् । 

राचोपचारः; ओरीरामं शमौटचतलं नयेत् ॥ 
सौताकान्तं शमोयुक्तं भक्तानामभयङ्करम् । 

` ्ञचैयितवा शमोटच्चमचैयेद् विलयाप्रये ॥ 
सच्र मन्न: । 
*श्मौ शमयते पापं शमौ लोद्ितकणटका । 
धरिचच्यैनवाशानां रामस्य प्रियवादिनौ॥ 
करिष्यमाण या याचायथाकालं सुखं मया। 
वज्र निवित्रकचौं लं भव ग्रीरामपूजिता॥ 
फष्टौत्वा साचतामा्नौ शमौग्डलमतां चदम् । 
गौतवादि्नि्ोतिस्ततो देवं रं नयेत् ५ 
केश्विडचेस्तजच भाय केख्िद्धायच्च वानरः । 
केचिद्रक्तसुसेभायं कोश्रवेन््स तुये ॥ 
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विजयो 

निनजिता राचेखा देव्या प्रीरिणो जगतौ तले । 
रामराज्यं रामराच्यं रामराच्यसिति बवन् ॥ 
चऋअनौय स्थापयेरेवं निजसिंहासने सुखम् । 

ततो नौराच्य देवेशं प्रणमेद् णडवद्धुवि ॥ 

महापसाद्वस््ादि धारयेदैव्यतैः स । 
इति श्ैविष्णुधर्म्मोक्तानुलारेण यलेख्ययम् ॥ 

विधि; गरीरामविजयोद्छवस्योत्मवकछ्लत् सताम् । 
सौतः उति इनमुमदाक्यं श्चुताकरोत््रसु; ॥ 

विजयं वानरे; खाद्वं वासरेएखिन् शमौ 
तलात् ॥* 

इति ओहरिभक्तिविलासे ११५ विलासः॥ 
विजयिनं, चि, विजिलम् । इव्मरटौकायां राय- 

सुटः ॥ 
विजयौ, [न्] चरि, ( विग्रेषैण जेतु" गश्रौलमस्य । 

वि+जि+“जिड्तिविकश्रीति। ३।२।१९५७। 
दूति इनि; । ) जययुक्तः । यथा,-- 
“वच्चपञ्जरनामेदं यो रामकवचं पठेत् । 
ख धच्विरायुः सखौ एच्नौ विनयौ विजयौ 

भवेत् ॥* 

इति तंन््रसारः ॥ 

( पै, अच्छः । यथा; 
अच्लंनः फाल्गुनो लिष्ः किरौटौ ऋतवा- 

इनः 

बौभतसुिजयौ रुष्य; सदसात्तौ धमञ्मयः ॥ 

रतान्यव्ल ननामानि प्रातर्त्याञ्च यः पठेत् । 
उद्यतेष्वपि शस्ते हन्ता तस्य न विदयते ॥” 

इति सब्धलनप्रसिह्म् ॥ ) 

विनयोह्यवः, पै, ( विजयायारुत्सवः । ) आअश्िन- 
शुक्ञदश्रमोवषिद्दितभगवदुतखवविश्चेषः । यथा, 
“च्छाश्छिनस्य सिति पचे द शम्यां विजयोल्धदः । 
कतैयो वेणवः सादं खच विलयाधिना ॥* 
अथ विल्योत्धवविधिः। 

«रथमारोप्य देवेशं सववालङ्कार ए्नोभितम् । 
खासितूणधनुनाण्पाणिं नक्तश्चर।म्तकम् ॥ 

खलौलया जगत्तातुमाविभरूतं रघ हम् । 

रालोपचारे; रामं शमीड्चतलं नयेत् ॥ 
सौताकान्तं श मौयुक्तं भक्तानामभयङ्रम्। 
अश्चैयिता शमौटचचमचैयेदह्धिजयाप्रवे ॥* 

तच्च मन्रः। 

«श्रमौ शमयते पापं शमौ लोह्ितकण्टका। 
घरितचच्धरंनवाणानां रामस्य धियवादिनौ ॥ 

करिष्यमाणा या याचा यथाकालं सुखं मया 
तच निधित्रकचौं लं भव ओरामप्रूजिता \* 

इति ॥ 

न यदह्ौला साचतामागरा श्रमौण्लगतं न्टदम् । 
गौतवादिच्रनिर्ोपिश्ततो दैवं षटं नयेत् ॥ 
केश्िडयेखच भाय' पश्ित् भाण्ड वानरेः। 
केखिग्रक्तसखे भयं कोश्रणेन्रस्य त्ये ॥ 
निष्विता राक्षसा रेवया पैरो नग्रतीतले। 
सामराच्यं रामराज्यं रामराच्यमिति छवन् ॥ 
ऋअनौय श्थापयेदवं निजखिं हासन सुखम् । 

ततो नौराच्य देषैश्ं प्रखमेद्णवत् भुषि। 

विजिगी 
मद्ाप्रसादवसादि धारयेत् परे यत्र; सडह ।#॥ 
दति ग्रौविषुधर्ममोक्तानु सारेण अलेखययम् ॥ 

विधि; नीरामविजवोल्छवस्योत्सवश्छत् सताम् ॥ 

सौताडषेति इनुमदाक्धं श्चुलाकरोत् प्रभुः। 

विचयं वानरै; खाद वासरेभख्िन् शमौतलात् 
इति ओदरिभक्तिविलासे १५ विलासः) 

विजरः, चि. जरारष्डितः। विगता जरा यस्येति 

बह्त्रोद्दिसमावनिष्यन्नः ॥ ( यथा, कथाखरित्- 

सागरे । ४९ । १२१ । 

“यः सर्व्यौषिधियुक्तिन्न श्चक्रे सिद्धरलायनः 
अआल्मानं तश्च राजानं विजरं च्िरजौवितम् ।) 

विजलं, चि, विजलिलम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ( विगतं 

ललं यसत् । ) निजेलख॥ ( यथा, टइत्- 
संडितायाम् | १६ । २०। 

५नष्टकंचन्द्रकिरणातिरजो?वनष्ठा 

तोवाशयाश्च विजलाः सरितोऽपि तन्वा; ५) 

विजस्यः, पु, (विशेषेण जल्यनमिति। वि +जण्य ~+ 

चन. । ) वाक्यविशेषः । वथा,-- 

+चक्तथाद्धयया गुषएटमानसुद्रान्तरालया 1 

चऋअघदह्धिषि कटा्लोक्तिविजल्यो विट्षां मतः ॥” 

इलन्ुलनौलमणिः ४ 

विजातः, चि, (विरहं जातं जन्म यस्य ।) विजन्मा । 
इति लोकपसिहः 1 

विजाता, खौ, ( विशेषेण जातः पुत्तो य्सया; । } 
जातापव्ा। यथा,- 

«विजावा च प्रजाता च नातापद्या प्र 
तिका ॥* 

इति देमच्वन््रः ॥ 
विजातीयः, जि, ( विभित्रां जातिम्ेतौति। 

विजाति+ ङ्; | ) विभित्रघम्भाक्रान्तः। यथा, 
^प्रायश्ित्ताह्िजातीयात् वादक्पापविना- 

श्नम् ॥ 

इति प्रायथञचित्ततत्वम् ॥ 

(यथा च चादिद्यदपेे 9 परिच्छेदे। 
न्शवं पददोषखनातीया वाक्ये दोषा उक्ताः 

खम्यति तद्धिजातौया उच्यन्ते 1”) वि्चेष- 
जातिविशिष्ट;। यथा,- 

“प्रवादो नादिमानेव न विलायेकशत्तिमान् 

तत्वे यत्रवता भायमन्वयव्यतिरेकयोः ॥* 
रुष काथकारणप्रवाहो नादिमान् अनादिः। 

विजातौयेश ढणादिषुरुकशक्तिमान् नप्रवाद्धः। 
; अन्वय्तिरेकयोस्तच्ले नियतत्वे नियता 

निन्धाद्यो यन्नवता भायं यत्र; करणीयः पेजाय- 
मिति भावः। वद्धिसामान्धं प्रति विजातौ- 

योष्यख्यशं वत्ते रव कारणम् । इति इदि 
दासौयङुसुमाञ्चकिटौका॥ 

विलिगौषः, चि, ( विलिगोषा अद्यस्येति। व्यं 
आदिलाद्च् 1) जयेषच्छुः। इति लिष्ठान- 

कौसदौ + 
विलिगोषा, स्तौ, ( विचेतुभिच्छा । वि+लि+ 

खन्+अ:। च्कियां टाप् ।) खोदरपूरणाश्ल्ति- 

जिमित्तकनिन्दाबणेच्छा। दतव्यमरटौकायां 



रे८्र 
विजिद्धयः विन्नः विज्नानं 

र्भागायः॥ दयव्द्ारः। कश्चित् प्रक्षे; । लशिल्यकाय उभयेन वेजलिता- चस्य प्रायो निपुण्शब्द व्रश्यः॥ परिितः। 

इति तत्रैव भरतः ॥ विजयेच्छाच॥ ( यथा, स्तं विजिक्षनयना दयलोभयन् ॥*) ति रार्जानध॑शट; \ (यधा, नैषधे । ३।६६। 
कथासरितसागरे। ३६1 ७\। विज्ञुलः, पु, श्राल््मलोकन्दः ¦ इति राजनिषेशटः ॥ ५ विन्न विन्नाप्यमिदं नरे 

“दारे विधिमिवान्धं तत्तद्रत्ता विलिगौषया। विज्म्भणं, क्तो, ( वि+ जम्भ च्युट् 1) ज॒म्भणम् । तम्मात्तया सिन् समयं प्रतौच्य । 
अगतं पुरुषं कचिद् द्रा यदायकम् ॥”) ( यथा, सुशुते । ५।२॥। च्याद्यन्तिकासिद्धिविलम्बसिह्धोः 

विजिगौषाविवव्नितः, चि, ( विजिगौषया विव- ^निद्रागुरुत्व्च विजम्भग्छ कास्य कास्य श्चुभा विभाति ॥*) 

च्नितः।) केवलसुदराधौनः। तत्पायः। विद्लषद्र्षावथयवाङ्गमदः ॥") विन्ञवुद्धिः, स्त्रो, जटामांसी । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

अदान; र् चऋौदरिकः३। इव्यमरः॥ विजि-| विकखनम्। इति केचित् ॥ (यथा, रघुः विज्नातः, चि, (वि+ज्ञा+क्तः। ) स्यातः इवय 

गोषा यवहारः; कश्चित् प्रकर्घोवा तैन विव-| ६६।४७। मर; ॥ (विदितः। यथा, इरिवंशे। १६५ 
व्जितो विद्धीनो य; केवलसुद्राधोनः तत्त वनेषु सायन्तनमल्िकानां १७। 

दाविमौ तर्तेते सयधैः। जिगौषा लेतुमि- विजम्भगोह्गन्धिषु कुट मलेषु ॥ ^विक्नातोऽसि मथा चिद्धेविना चक्रं जना- 
च्छायां यवद्ारप्रकषेयोः। इति मेदिनौ॥| कम्यनम्। सङ्ोचः। यथा, भागवते ।७।५।४६। इनः ॥*) 

लच्रस्वोदरपूरणाश्रक्तिनिमित्तकनिन्दाव्यागेच्छछा «जितं तयेकेन जगच्रयं भरवो- विज्ञानं; कौ, (वि+ज्ञा+च्यृट्।) ज्ञानम् । 
पिलिगीषा तया रदिते इयमिति रमानाघः। विजम्भगच्रस्तसमस्तपिव्छापम् ॥*) कम्मे इतिमेदिनौ। ने, ११३॥ काम्मणम् । 

इस्ति तद्धौकायां भरतः ॥ विजम्भितं, ( वि+जम्भ+क्तः। ) चैष्टा।| इति डेमचन्र;॥ 

विजिगौषुः, चि, ( विक्चेतुमिच्छः। वि+जि+ | दति मेदिनौ) ते, २१७ ॥ ( यथा, कथाखरित्- | “मोत धौज्ञानमन्यत्र विज्ञानं श्रिरूप- 
सन् + «खनाशं सभित्त उ; ।*३।२।१६८)| सागरे! 8।१३। शास्त्रयोः ॥” 
इति खः; । ) जयेच्छाशौलः । यथा,- ५+अथागद्य समाख्यातं ततृसख्या मन्तिवन्धनम् । इत्यमरः ॥ 

“^चेतुमेषणश्रौलञ्च विजिगोषठुरिति सछतः ॥* उह्गाएहुपक्ेश्राया नवानङ्गविज॒म्मितम् ॥*) ^विग्रोषेण सामान्येन चावबोधो मोचो सक्तिः 
इति श्न्दमाला॥ | विलम्मितः, चरि, (षि+जुम्भ-+क्तः। ) विक- शिल्पं चिच्रादिभास्त्रं याकरणादि। मोक्त 

( यथा, कामन्दकौयनौ तिसारे। ८। ३। स्वरः! इति मेदिनौ। ते, २८१९७॥ यथा, श्रिल्पशास्त्रेचयाधौ;सा ज्ञानं विन्नानष्ो- 
“रोचते सन्वेभरूतेभ्यः शरौराखखमण्डलः । भागवते । ४।९१।८॥ च्छते रषा विगेषप्रञत्तिः। अन्यच घटपटादौ 
सम्येमण लस्तस्पाहिचिगौषुः सद्ा भवेत् ॥*) “तदादिराजस्य यशो विजम्भितं या धौ; सापि ज्नानं वि्ञानघ्वोच्ते। रषा 

विजिदः, चि, ( विद्ेषैण जितः;। ) पराजितः। गुशेरग्रोषेगं गवत् सभा जितम् ॥ सामान्यप्रडत्तिः। मोच्वे धौर्जानं विज्ञान 
वथा, दाप्र;ः । यथा, रघु; । अ । ४२ । यथा! ्ञानान्सुक्तिरिति। सा याचिता 

^प्र्याशिनां शोलवतां नराणां “चऋाटखतो लोन्वनमागंमाजौ विज्ञानं तुष्टाऋद्धिं प्रयच्छति इति। अन्यत्र 

सद् उत्तिभाजां विजितेन्िवाखाम् रजोभ्न्धकारस्य विन्म्भितस्य ॥*५॥ यथा। न्ानमस्ति समस्तस्य जन्तोविंघयगोच्वरे 

श्वं विधानामिदमाधुरच विजम्भा सञ्जाता अस्यति! तारकादित्वादि-| एति। घटत्वप्रकारकन्नानमिलति। ये केचित् 

त्वच्यं जटः टहदुनिपवाद; ॥* तच्च । ) जम्भायुक्तश्च ॥ (यथा, रिवंशरे।| प्राणिनो लोके सव्वं विन्नानिबो मता इति। 

इति मलमासतत्तम् ॥ १८९. । ६ । ज्नक्षणो निद्यविन्नानानन्द्रूपत्वात् इति। ख्वं 

विजिता, [ऋ | चि, (विज-+ च्) ) एयक्\| “सशरं सधनुष्क ट्ात्मानं विजुम्भिलम् । चिचन्नानं याकरणन्नानं घटपटविक्ञानमिद्या- 

भीतः । कम्पित; । रति विजश्चात्वथेदशंनात् ॥ ततो ननाद भूतात्मा ्िग्धगम्भोरनिःखनः ॥*)| दिकं प्रयुज्यत णव । तदिगमे गरुन्मदादिशन्द- 
विजितिः, स्त्री, (वि+लि+ क्तिन् ।) विज्य; । विष्ननं, चि, विजिलम्। इद्यमरटौकायां राय-| वत् गरत्मच्छन्दो शि गरड पच्िमाचरे च 

यथा,-- सकट वनेत । मोत्त इति निमित्तसप्रमौ मोच्तनिमित्त 
^“चितिविज्ितिख्िनिर्वि{इितिञरतरतयः पर- | विच्ललं, क्तौ, बाणम् । यथा, भ्रिल्य शाच््रयोधोँचोनसुच्यते। तन्निमिठतो- 

गतयः । पच्रवाद्ो विक्षोभ्य तौर विव्जलश्रावकते । भन्यनिमित्तं या तयोधौँ; सखा विज्ञानमिति 
उरुरुखधुगंरु इधुबुवैधि श्रवः खमरिकुलम् ५” | लोदनालस्तु नाराचः प्रसरः कारूगोचरः॥५| केचित्, मोच्तविषयथा मोक्षफला धौक्ञानं 

इति द्रौ ॥ इति चिकाण्डभरोषः ॥ खअन्यधौ सिञ्ानम् । कान्यत्र इव्यादइ शिष्य 
विलजिनं, जि, विलिलम् । ददयमरटौका्यां रय चि, विजिलम्। इति हेमचन्द्रः\॥ (यथा, शाच्छयोरिति केचित्। अवबोध इव्ध्याद्कय 

सञटः ॥ इडइतसं तायाम् । ५५ । ९६ । मोच विषयेण्वबोधो धोज्नानं अन्यत्र घटपटादि 
विलिलं, चि, ईषत् खरसदयञ्जनादि। तत्पायः । ५ द्श्नातकस्य बोजानि विन्ञानं शल्यशास्रविषये विज्नानभिति 

पिच्छिलम् २। श्व्यमरः॥ विजयिनम् ३ निष्कलोकग्य भावयेत् प्राञ्च; केचित् । जानातेरनट् चानं विविघं वि्ू्पं वा 
विजिनम् ४ विव्नलम् ५ उच्जलम् ६ लाल- अङ्ोल विष्नलाद्धि- ज्ञानं विज्नानम् ।” इद्यमरटीकायौ भरतः ॥*३ 
्तौकम् 9 । दति वाचद्यतिः ॥ विजिविलम् < च्छायायां सप्रश्तेवम् ॥*) तत्त ब्राह्यणस्य लत्तणविग्रोषः। यथा,-- 
विललम् ६। इति हेमचन््र;॥ विष्लिलं, चि, विजिलम् । इति ब्दरन्नावलौ ॥ त्तमा दया च विन्भानं सद्यश्चेव दमः; शमः| 
“पाकरूपरलासक्तं यज्चने तु भवेत् चयम् । | विच्लुलं, ज्ञौ, लचम् । इति राजनिचेगटः ॥ अध्याल्मनिव्यता ्ानमेतदूव्राह्लणसच्चयम् ॥ 
सेलपाकस्चखंस्कारे प्रायस्तसुपसंस्कतम् । विच्ललिका, च्छो, जतुका । इति राजनिर्घगटः + | ज्ानविन्नानयोलं्षयं यथा,-- 
पिच्छिलं लालसौकश्च पिचिनं विच्निलच्च तत् ॥” | विन्नः, चि, ( विद्येषेय जानातीति । वि+न्ना+ | “चतुदेशाएनां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः । 

इति श्ब्दरन्नावलौ॥ “चअत्योपसगें 1” ति कः!) प्रवौणः।| विन्चानभितरं विद्याद्येन धर्म्मो विवष्वंते ॥ 
विजिविलं, चि, विजिलम् । इति देमचन्र; ॥ इयमरः ॥ ( यथा, भागवते । ६ । १६। ६९६ । | अधौ पिधिषदिदामर्थ्येवोपलभ्य तु । 
विजिश्षः, चरि, ( विश्ेषैय जिद्ध;।) वक्रः।| “रवं विपयं बुद्धा जरणा विज्ञाभिमानिनाम् । धम्भकाथानिटत्तश्चेन्न तहिन्नानमिष्यते ॥ 

कुटिल; । इति कंचित् 1 (यथा, रघु; ।\६।६५।| आाल्मनचख गतिं खषा स्यानजयविलच्च णाम् ॥५) | यया ख देवो भगवान् विद्यते यत्र विद्यते \ 



विरजङ्गः 
सात्ता३व महादे वस्तज॒न्नानमिति कौत्तितम्। 

इति कौन्तं उपविभागे १४ अध्यायः ॥ 
विज्ञानपादः, पु, ( विज्ञानमेव "टं लच्यं यस्य । ) 

वेद्ासः; । इति केचित् ॥ 

विन्नानमयकोषः, पु, ( विन्ञानमयस्तदात्मकः कोष 

इवाच्छादकलत्वात्।) चानेन्द्रयैः सष्िता बु्धिः। 
इति वैदान्तसारः॥ 

विच्चानमाद्टकः, पु, ( विज्ञानं मातेव यस्य । वहू- 

बरीद्ौ कन् । ) बुह़ः । इति हेमचन्द्रः ॥ 
विद्धानिकः, चि, ( विन्नानमस््यस्येति । विन्ञान + 

ठन् ।) ज्ञानविशिद्धः । विन्नः । इति वैत्ानिक- 
श्रन्दटौकायां भरतः॥ 

विद्धापनं, जौ, (वि+ज्ञा+णिच् + यट ।) बोध- 
नम्। जानान इति भाषा। विपूब्वनान्त- 

जअधातोरनटप्रद्ययेन निष्यन्नम्॥ ( यथा, 
कथाखरित्छागरे । ३९. । ५८ । 

“तया विन्नापनायाद्कं प्रेषितः खौकुरुष्व ताम्। 
बुबयोरस्तु योगोभ्यं कौस॒दीचन्द्रयोरिव ॥*#॥ 
स्तौ, वि+ज्ना+णिच +युच् । टाप् । विन्ना- 

पना। यथा, रघुः । १७ । ४०। 

«ततः परमभिययक्तसौमनस्य निवेदितः । 
बुथोज पाकाभिसुसै यान् विज्चापनाफसे; ॥”) 

विन्ञा्भिः, स्तौ, (वि+ज्ञा+णिच+क्तिन्।) 
विज्चापनम् । विपून्बेनान्तज्नाधातो; क्तिप्र्ययेन 
निष्यत्रा ॥ (विकल्पेन इसे विज्नप्िरपि॥) 

विक्धेयं, चि, ( विच्नातं योग्यम्। विलज्ञा+ 
^“चअच्चो यत्| ३।१।६७) इति यत्। 
^दद् यति ।” ६ । 8 । ६५। इति चात हत् । ) 
विन्नातथम् । विन्नानौयम्। विपूबन्नाघातो- 

्प्रद्ययेन निष्यन्नम् ॥ ( यथा, मनु; । २।१५०। 

“श्तिस्त॒ वेदो विक्रेयो धम भ्राख्वन्तु व 
श्छति; ॥* } 

विञ्जामरं, कौ, चच्चुःशुक्द्ेचम् । एति केचित् ॥ 

विज्नोली, स्तनौ, पटक्तिः। इति चिकाणशेषः ॥ 

विट, आकरो, खने। इति कविकल्यद्रमः॥ 

(भ्वा०-पर०-सक°-खने अक०-सेट् । ) वैटति । 
च्पाक्रोशः। केशखिन्न पच्छति। खनः शब्द; । 
श्ति दुर्गादासः ॥ 

विटः, पु, ( वैटतौति । विट+कः।) षिड्गः। 
दूद्यमरः; ॥ ( यथा, भागवते । १०।१३।२। 

«सतामयं सारश्तां निखमों 

यद्धैवागौभ्रुतिचेतसामपि । 
प्रतिच्चणं नयवदच्युतस्य बत् 

च्छिया विटानामिव साधु वात्ता \*) 
कासुकानुचरः1 घतः । ईति भरतः ॥ काम- 
सन्द्रकलाकोविदः। इति रखमञ्जरौ ॥ पव्वेत- 

विशेषः । लवणमेद्; । खदिश्विश्येषः । षिकः 
इति मेदिनौ। ठे, २८॥ नारङ्गटतच्चः। इति 

` शन्दमाला॥ 

विटङ्क, ध लौ, ( विश्धेषेण टद्घते सौधादिषु इति। 
वि+ टङ्क बन्धने+ चन. ।) कपोतपालिका । 
पायवार खोप इति भाषा। इदमरः॥ हे 

र८४ 

विटमा 

सौधादिष प्रान्ते काष्ादिरव्विति ण्दपश्ि- 
स्थाने, कपोतान् पालयतौति कपोतपालौ 

छात् षण् ति षण स्वाथे कः; कपोत दत्यपल- 
तशं पकत्तिमाचपालिकेति बोध्यम् । वीन्, 
पदिणष्ङ्यति वध्नाति विटं टकिक वन्यं | 
षण् विशरोषैश टङ्यक्रेति वा ्ल् घन् वा, 
इति भरतः ॥ ( यथा, माघे। ३।५५। 

^रतान्तरे यच गहान्तरेषु 
वितदिनिर्ुहविटङ्नोडः ॥ 
रुतानि शटरवन् वयसां गणोभन्ते - 

बासित्वमाप स्फुटमङ्गनानाम् ॥*#॥ 

सन्दरे, चि। यथा, भागवते। ३ । १५ ।२७ । 
«देवावचक्षत एद्ोतगदौ पराह 
केयुरङ्खटलकिरौटविटङ्वेशौ 1५) 

विटङककः, पु ङ्गौ, ( विटङ्क ण्व। स्वार्थे कन् |) 
विटङ्क; । इति शब्दरन्नावलोौ ॥ ५ 

विटपः, पुक्ञौ, (वैटति शब्दायते इति! विट + 
^विटप्रपिषटपविश्िपोलपाः 1” उणा० ३।१४१५ 

इति कप्रत्ययेन निपातनात् खाधुः।) शखा- 
प्रह्नवससुदायः;। तत्पायः | विस्तारः २। 

इत्यमर; ॥ स्तम्बः ३। इति मेदिनो । पे, २२ ॥ 

शाखा । ( यथा, रघुः । १०।११। 

^बादभिविंटपाकारे दिव्याभरणभूषितः । 
अविभ््रूतमपां मध्ये पारिलातमिवापरम् ॥*) 
पल्लवः । इति श्रब्दरब्रावलौ-॥ ( वथा, ऋतु- 
खंद्ारे। १।२९। 

^तरुविटपलताथ्रालिङ्गगयाङकुलेन 

दिशि दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन ॥*) 
क्तौ, सव्कवङ्खणान्तरम् । यथा.-- 
^विटपन्त॒ मश्ाबौज्यमन्तरासुष्क वङ्कणम् ॥* 

इति हेमचन्रः॥ 

( यथा, सश्चते । ६।६। 
^वङ्कणषणयोरन्तरे विटपं नाम वचर षाण्टय- 
मख्यशुक्रता वा भवति ॥) 

विटपः, पु, (विटान् पातौति। पा~+कः।) विटा- 
धिषः। पारदारिकश्रष्ठ;। इति मेदिनौ । पे, 
२२ ॥ आदिद्यपच्नः । इति रालनिषेरट्टः ॥ 

विटपौ, [न्] प, ( विटपः . श्ाखादिर खस्येति । 
विदटप+दनिः।) उत्तः। इव्मर;॥ (यया, 

चअगयासप्रश््याम् । ४८६ । 

“युथपते तव कञ्चिद्रद्धि मानस्यारुरूप द 
विटपौ। 

प्रेरय दिगं निदाघद्राघौथः क खलु ते च्छाया ॥) 
वटः । इति राजनिषेग्ठ; ॥ ( विटपयुक्तं, चि । 
यथा, मद्ाभारते। १।४३।१०। 

“अङ्कुरं छतवांस्तत्र ततः पणेदषान्वितम् । 
पलाशिनं शाखिनश् तथा विटपिनं पनः ॥} 

विटपियः) पु, ( विटानां प्रियः!) सहरटतच्तः। 
इति राजनिधेणट; ॥ । 

विटमाच्िकः, पु, ( विटप्रियो मा्तकः । ) धातु- 
विश्चेष;। तत्रायः। ताप्य; २ नगदौजः३ 
कामारिः 8 तारारि;५। इति इदेमचन्;॥ 

विड 
| विटलवणं, ज्ञौ, ( विटसंज्नकं लवगम् । ) विड 

लवगाम् । इति केचित् ॥ 

विदिः, स्तौ, ( विटतौति। विदट्+श्न्। सच 

करित । ) पौतचन्दनम्। इति शब्दमाला ॥ 

विद्, [श्] दै, (विष् + किप् । ) वेश्च: । (यथा, 
मनु; । २) ३६1 

नगर्माण्नेषव्दे कर्त व्राद्धशस्योपनायनम् । 

गमदिकाद्गचै रातो गर्भाच इदे विग्र; \**) 

मनुजः । इद्यमरः॥ ( यधा, रषुः। १।६३। 

«अथ प्रदोषे दोपन्नः संवेशाय विशांप्रलिम् | 

खनु; खटृतवाक् खट; विससर्नोदितञ्ियम् ॥*) 

पषेष्यः। इति विश्वः ॥ 

विट्, [ष्] स्तौ, ( विष याप्तौ + किप् | ) विद्धा। 
दद्यमरः॥ कन्धा। इति विट्पतिश्ब्ददशरं- 
नात् ॥ (आप्र, चि। यथा, ऋगवेदे। <। 
१६।११। 

“द्या वा वैविषदिषः।* 
¢विषः याप्रान् देषान् वैविषत् प्रापयेत् ।* इति 
तद्भाष्ये सायणः ॥) 

विट्कारिका, स्तौ, परचिविग्रोषः। ततृपवायः। 

कुणपौ २ गोराटौ ३ गोकिराटिका४। इति 

भूरिप्रयोगः ॥ विट्मारिका५। एति इारा- 
वलौ ॥ 

विट्खदिरः, ध, ( विडवत् दुर्गन्ध; खदिरः! ) 
विष्टावदगेन्धखदिरः । गुयेवावला षति भाषा॥ 
ततृपायः । अरिमेदः २। इत्यमरः ॥ हरि- 

मेदः ३ वच्यसिमेदः ४। इति शब्दरत्नावली ॥ 

इरिमेदः ५ कालस्कन्वः ६ अरिमेदकः । 
अस्य गुणाः। कषायत्वम् । उ्णत्वम् । सुख- 
दन्तगदासकर्डविषश्च्रल मिङुडव्रययह नाशि 
त्वश्च। दति भावप्रकाशः ॥ राजनिषेरटोक्त- 
गुणपयायौ अरिमेदशन्द बर्व्यौ ॥ 

विट् चरः, पु, ( विषि विष्ठायां चरतौति। चर+ 
ठ; । ) साम्यश्रूकरः। इवदयमरः;॥ 

विट्पतिः, ध, (विषः कन्यायाः पतिः }) जामाता। 

इति जटाधरः ॥ ( यथा, मनुः । ३। १४८ 
“मातामनद्वं मातुल स्वस्ोयं श्वशुरं गरम् । 
दौहित्रं विट्पतिं बन्बु्लिग याज्यौ च भोल- 

येत् ॥” #॥ 

वैश्यानां पतिः । यथा, भागवति ।४।२९ । ३९ । 
€, 

वेश्य; पठन् षिट्पति; स्यात् द्रः षत्तमता- 

भियात् 1” 

न्विश्यां पश्चादौनां तेष्यादौनां वा पतिः स्यात् 1» 
इति तद्ौका॥) 

विट्सारिका, च््ौ, (विदट्भ्रिया सारिका ।) पकच्वि- 
विश्चेषः । इति जटाधरः ॥ शुचे साणिक दति 

भाषा॥ 

विठरः, पै, षाग्मौ। इति संचिप्रसारोणादि- 

ठति; ४ 

विड, आक्रोशे । इति कविकण्यदुमः । (भ्वा०- 

पर०-खक०-सेट् । ) ै डति श्रतु वलौ । इति 
इर्गादासः ॥ 



षिड्ग 
विडं, कौ, ( विड् आक्रोशे + सगुपधेति कः । 

लवशविशेषः । विदट्लुण इति भाषा १ यथा, 

^पाक्चं विड्खख छंतके इयम् |” इत्यमरः} 
द्धे ससुद्रतीरासन्नभवां लवणनग्टत्तिकां पाचयित्वा 

जिष्यादिते लवणे । विदट्लवणे । दति केचित्) 
छतक्े छच्रिमे । पाकविड् लवणयो मदे५पि कत- 
कत्वात् रेक्यमिति खामौ ॥ पचते इत पाक्यम्। 

ड पच अषौ पाके ्यारोरितिच्यय् चजोः 
सोति कः; पाकेन निष्यादितमिति ष्णोवा। 

वेडति भिनत्ति विडं विडाक्रुशि इलुडत्वात 

कः । इति भरतः ॥ तत्प््यायः । विड् गन्धम् र 
काललवणम् ३ विडलवण्म् ४। इति रनत- 
माला॥ ाविडकम् ५ खरम् ६ छतकम् 9 

चारम् 5 सुरम् ६ पाक्यम् १० खण्ड- 
लवणम् ११ धूतम् १२. छज्चिम्कम् १३ । स्य 
गुणा; । उव्यतवम् । दौपनत्वम्। रुच्त्वम् । 

वाताजौयं खूलगुद्छमेनाश्रिवश्च । इति राज- 
निषेर्टः ॥ अपि च। 
^विडं सच्चारखडघः कफं वाताशलोमनम् । 
क्ते कफमधो वातं खष्डारयेदि्ययः। 
दौपनं लघु तौच्छोष्णं रू्चं रुच्यं वायि च । 
विवन्धानाडविषटम्भक्लदगौरवग्ूलचुत् ॥” 

इति भावप्रकाश; ॥ 

न्यच । 

^विड्' लवगसुत्ङेदि वद्ध बलवि वषं नम् । 
मलवातामविदम्भश्रूलाटोपविवन्वनुत् ॥” 

इति राजवल्लभः ॥ 

विडङ्ग, कौप, ( विड आकरो + ̂विड्ादिभ्यः 
कित्।“ उशा ९।१२०। इति अङ्ग) 

सत्त कित् । ) खनामस्यातौषधम्। ( यथा, 
इृदतसंदितायाम् । ५५।। 
“छतो पौर तिलन्तौद्रविङ्ज्ग चौर गो मवै; । 
ऋान्धलस्कन्धलिप्रानां सङ्कामयविरोपयम् ५ ) 

तत्पायः । वेक्म् ३ अमोघा र चिचतख्धला३ 

सं्छलः ५ क्रिमिष्टः ६। इव्यमरः ॥ रसायनः 
पावकः; ८ भक्कम् ६। इति जटाधरः 

वैः १० मोधा १९ तख्लुः १२। इति शन्द- 
रनावलो ॥ जन्तुप्रम् ९६ वििचरतश्डलम् १४ 

क्रिभिन्नम् १५ क्रिमिश्च: १६ गर्भम् ५७ 
कवलम् १९८} इति रत्रनाला॥ विडकङ्गा १६ 

छभिष्टा २० चित्रा २९ तखछला २२ त्खलो 

यका २३ वातारितखछला २४ जन्तु्रौ २५ 

ग्डगगाभिनौ २६ कंरालौ २७ गहरा ४८ 

कापालौ २९. वरासुः ३० विच्रबौना ३१ जन्तु- 

न्तौ ३२ । अस्य गुणाः । कटुत्वम् । उव्यलम्। 
खघ्ुतम् | वातकपात्ताभिमान्यारचिशान्ति- 
छमिदोषविनागश्रिलख्। इति राजनिषेण्ट; ४ 

दैषत्तिक्ततम् । क्रिमिविषनाश्ितच्च। 

राजवल्लभः ॥ 
“विडङ्गं कट् तौच्णोदटं रूं वद्धिकरं शु । 
अूलाश्रानोदरद्द्मक्रिमिवातविबन्धजुत् \* 

इति भावप्रकाग््;॥ 

दूति 

२८४ 

विडाल 
विडङ्ग, चि, (विड +ङ्गच् ।) अभिन्नः। इति 

मेदिनौ। गे, ४६. ॥ 

विडम्बनं, ज्ञौ, (वि + ग्ब +ल्युट् ।) अनुकरणम् । 

यथा,-- 

^न वेद् कच्िद्धगर्वश्िकौधितं 
तवेष्मानस्य नृणां विड़स्वनम् । 

न यस्य कश्चिद्वितोगस्ि कड्िचि- 
देष्यञ्च यस्िन् विषमा मतिनुंणाम् ॥* 

इति ग्रीभागवते। १।८।२६॥ 

प्रवारणम् । यथा, तत्रैव । 
“जन्म कम्मे च विश्वाल्मत्तजस्याकन्तंराह्मनः। 
वि्ङ्न् ष्ठ याद्;सु तद् व्यन्त विडम्बनम् ४२०॥ 

विडम्बना, स्तो, ( वि+ ङ्ग्व + णिच् + युच्। 
टाप् । ) अनुकरणम् । ( यथा, कुमारे ।४।१२। 

५*'अखति त्वयि वारुणैमदः; 
प्रमदानामधुना विड़ख्वना ॥) 

प्रतारणम् । (यथा, पश्चतन्ते, $ । 8६। 

भ्नो चेदेतेषां खकाशात् विड्ब्बनां प्राप्य मरि- 
ष्यसि ॥#॥ परिहासः । यथा, कुमारे ।५।७०। 

«इयच्च तेभन्या पुरतो विड्म्बना 
यदूएया वारणराजदाथया। 
विलोक्य उद्वोचमधिष्ितं त्वया 
महाजनः रोरसखो भविष्यति ॥५) 

विडन्ितः. चि, ( वि+डब्ब +क्त!) छतविड़ 

श्वम; । तत्पर्यायः । यस्त; २ अकुलः३ दुगंतः 
81 इति शन्दमाला॥ {अवुखतः। यथा, 

रषुः। ३।५२। 
५“+अतिषदालौपविशेषशोभिना 
वपुःप्रकर्पेय विड्भ्वितिश्वर; \) 

विड्ारकः, पै, ( विडाल खव । खां कन्! लस्य 
र; । ) विडालः । इति श्ब्दरन्रावलौ ॥ 

वि(वि)ङ्ालः, प, ( विड यआक्रोे+“तभमिषिधि 
विडौति।“ उणा. १। ६१ । इति कालन्।) 
भेचपिष्डः । एति मेदिनौ। ले,९३३ \ नेचौषध- 
विश्रेषः! इति भावप्रकाशः > खनामश्यात- 

पशुः । विह्लौ इति हिन्दीभाषा । तर्तपर््यायः। 
`च्योतुः २ मा्नारः ३ ठषदंशकः £ अदुक् 
५। इत्यमरः) विरालः ६ विलाल; अ। इति 

वङ्ौका । दौप्रा्तः = नक्त्वरौ ६ जाहकः १० 
, विडारकः ११। इति शन्दरत्रावलो । चिशङुः 

१२ जिहापः १३ मेनादः १४ -खष्वकः, १५ । 

इति जटाधरः ॥ भूषिकारातिः १६ शलाकः 

१० मायावौ १८ दौप्रलोचनः १६। इति राच 
निषे; ॥ ( यथा, मुः; । ११।९६० । 
^विङ्ालकाकाखच्छिष्टं जग्धा नकुलस्य च । 
केप्रकोटावपच्च्च पिवेट्ब्रमसुवन्वैलाम् ४) 

वि(बि)डालकं, कौ, हरितालम्) इति हेमचखः॥ 

वि(वि)डालकः, पु, ( विडाल रव । स्वायं कन् ।) 
विडालः! ने्ररोगस्य चआौषधघविद्धोष; । यथा । 
अथ विङ्ालकविधिः। । 
^विड्ालको बिलं पो नेच पष्यविवच्ति । 
तच्छ माजरा परियो सखादेपदिषानवत् 1” 

विड्व 
सखालेपो वथा, 

“अङ्गुलस्य चतुरं प्रो सखालेपः कनिष्टिकः,। 
मध्यमस्तु चिभागः स्यादृत्तमोदह्ङ्लो भवेत् ॥ 
स्थितिकालोपि तस्योक्तौ यावत् कल्को न 

शुष्यति । 

तेनापि गुणद्धौनः स्यात्तथा दूषयति लचचम् \“ 
सयथा। । 
“वष्ट रिकसिन्धत्यदान्वौ तार्य; समांशके; ।” 
ललपिरेबेदिर्लेपः स्नेच्रामयापड; ॥* 
ताच्य रसाञ्जनम् । 
«रसाञ्चनेन वालेयः पथ्या विस्छदसेरपि । 

वचाहरिद्राविन्दखा तथा नागरगीरिकै; ॥ 
इति भावप्रकाशः ४ 

वि(वि)इालपदः, पु. तोलकडयपरिमारम् । यथ 

“लोकौ हौ पि्ुरचञ्च स॒वशंकड़ वग; । 
विड्गलपदकर्णो च परायोतलसुम्नरम् ॥” 

इति शब्दमाला ॥ 

माल्लांरचरणे, कलौ ॥ 
वि(नि)डालपदकं, ज, कषंपरिमायम् । इति 

वेदयकपरिभाषा। 

वि(वि)ङालो, च्छो, विदारौ । इति राजनि; ॥ 
( मा्व्लारौ +) 

वडनं, करौ, (वि +डौ+क्तः।) खगगति 

विश्यषः। यथा, 

“डोनं प्रडोनसुङौनं संखोनं परिडोगकम् । 
वि नमवड नच्च निनं खोगखोनकम् ॥ 

गतागतप्रगतितखम्यताद{चख पक्विशाम् । 

गतिभेदा; पचिण्दं कुलायो नौडमच्तियाम् ॥* 

इति जटाधरः । 
विड़लः, पु. वैतसटच्चः। इति देमचन््र; ॥ 
विडोनाः, [स्] पे, ( विष प्तौ +किप्। विट् 

यापकं ओजो यस्य ।) इन्द्रः ¦ दवमरः 
विङ्ौनाः, [ सृ ] पु. ( विदं आक्रोश शचहेषम- 

सद्िषा यजो यस्य । ) इन्द्रः । इति भरतौय 
ह्िरूपकोषः ४ ( यथा, रघौ । ३।५६। 

५रघु; शशा ङ्ांसखेन परिणा 
शरालनव्यामलुनाहिङ्ैजखः ॥* ) 

विड, [श ] पु, ( विश्रतौति। विश+ किप) 
केष्वः। यथा विद् विद् वश्यौ विश्रः। इति 
चण्धवोधय्याकरणम् ॥ ( मजुलः। वि्याप्रति- ` 
शब्ददश्रेनात् ॥ ) 

विड्, [ष] च्छो, विष्ा। इति विद् गन्वादिश्म्द- 
दष्रंनात् ॥ 

विड् गन, जो, ( वियत गन्धो यसा । ) विद्लव- 
खम् । इति रत्नमाला ॥ 

विड्जः, चि, वि्टाजात;। विष श्रम्दपूणकणम- 
श्षातोखंप्र्येन निष्यञ्नः ॥ 

विद्लवयं, कौ, ( पिवत् दुगेन्धं वयम् । ) 
विडम् । इति रतरमाला॥ विटशुख इति भाषा ॥ 

विड वराः, प, ( विट्धियो वराइ; । ) यान्य 
अकरः) इति जटाधरः ॥ (यथा, मनः 

५।१६। 



दितकेः 
^द्कत्राक विडराचखख लशुनं यामङ्कटम्। 
पलाखड एज्जनश्ेव म्या जग्धा पतेद्भिन; ॥*) 

वितंखः, पु, (वि+तंस~+घम् । ) वौतंसः। व्टग- 

पचिणां बन्धनोपकरयणम्। इव्यमरटौकायां 

भरतः ॥ 
विता, स्तनौ, ( वितखयरते विन्यते परपन्तो- 

नयेति । वि+तषड+गुरोखेद्यः। टाप् ।) 
स्वप्रच्चास्थापना प्ररपत्तदयुदासः। इद्यमर- 

भरतौ ॥ ( यथा, महाभारते । २।३६।३। 
५«रुवमेतन्न चाप्येवमेवं सेतन्न चान्यथा । 
ध्यचुवेहवस्तच्च वितण्डां वै परस्परम् ॥*) 
कचौश्ाकः। शलाच्यः। करवौरौ। इति 
भेदिनौ। ड, ३६ \ दव्वौं । इति हारावलोौ ॥ 

विततं, चि, ( वि~+-तन्+क्तः। ) विच्तृतम् । 

( यथा, प्रवोधचननोद्ये। ३।५। 
^उदृ गायन्ति वश्च†खि यस्य वितते नार प्रचण्डा 

निल- 

परचुभ्वत्करिङकम्भक्रटकुदरव्यसो रगौ 
खय; ॥” ) 

बौणादिवाद्यम् । इ्व्यमरे ततश्न्दायदशंनात् ॥ 
विततिः;,स्त्रौ, विस्तारः । विपून्वतनधातोः क्तिप्र्य- 

येन निष्यन्ना॥ ( यथा, भागवते । ६।१०।९५ । 

“वदतौ सेतुमिह ते यशसो विते 
गायन्ति दिग्िलयिनो यसुपेव्य भूषाः॥) 

वितथं, चि, मिथ्या । इव्यमरः ॥ ( यथा, मञुः । 

= । ६४ । 
“अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किखिधौ नरकं 

व्रचेत् । 

थः प्रश्रं वितथं रयात् ष्ट; सन् धम्मे निश्चये ॥ 

निष्लः; । य; । यथा, भागवति । ६।२०।३५। 
«तस्येवं वितथं वश्ने तदथ यजतः सुतम् । 

मरुत्योमेन मरुतो भरद्वा जसपाददुः ॥* 

पु, भरड्ाजपुच्ः । ख च दौश्मन्तभेरतस्य पौनः । 
यथा, हरिवंशे । ३२ । १८१६ । 

«ततोए्य वितथो नाम भरहवाजात् सुतोपभवत्। 
पौ चचे५च वितथे जाते भरतस्तु दिवं ययौ ॥ 
वितथष्वाभिषिच्याय भरदानो वनं ययौ 1”) 

वित्थं, ति, असल्यम् । वितथन्दात् खार्ये 
च्छप्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

विषटः, स्त्री, (वितनोतौति। वि + तन + ̂ “जक्वा- 
दयश्च ।” उणा० ४।१०२। इति सप्र्ययेन 

साघु; । ) नदौविद्येषः। सा च पञ्चावास्यदेशरे 
वतेते) दलयणादिकोषः ॥ 

वितरणं, ज्ञी, ( वि-+ दट्+भाव च्छुट् । ) दानम् । 

द्त्यमरः॥ { यथाह कश्चित् । 

^विक्तेन किं वितरणं यदि नास्ति तस्य ॥») 
वितकेः, पु, ( वि + तकं + घन । ) ऊष; । (यया, 

भागवते । १० । = । १ 

“सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषयः; सत्रमासत । 
वितकेः खमभूत्तेषां चिव्वधौगरष को मदान् 1") 
संश्रयः। इति नेदिनौ। के, १५अ७॥ (यथा, 

३८५ 
वितानं 

भ्यौ सौ कुमाराविव कारिकेवौ 
ह्वावश्धिनेयाविति मे वितकै; ॥*) 

्चानद्धचकः। दति शन्दरन्नावलौ॥#॥ 
चऋअद्लो उताहो किसुत किं किसु उतणर्ते 

षट् विकल्यविवर्कायं। यथा ख्थाणराद्ो 
पुरुषः; ! शति अहो इस्वादि च। विकल्पे 
विसयेभ्प्यहो इति खद्रः। किसु इखन्तं उत 

इष्ठादि। चकारात् उताहोखित् अडोखि- 

दिति यथा भार्ते। “उतादोखिद्धवेद्राला 

नलः; परपुरञ्जयः ।“ इति आदहोखिन्मखमिति 

भारवौ । इति भरतः ॥ 
वितकणं, ञौ, ( वि+ तकं +च्छुट् । ) बितकं; । 

इति श्रन्दरन्रावलौ ५ 
बित(द्ि)दिः, स्तौ, (वि + तदे हिं खायाम् + ̂ सब्य- 

धातुभ्य इन् ।” उणा० ४।१९.७ } इति इन् । ) 

वेदिका। द्व्यमर;॥ (वथा, माघे ।३।५५। 

५र्तान्तरे यत्र ण्डान्तरेवु 
विति नि्षविटङ्कनौड; ॥” ) 

वित(चि)द्दिका, च्छ, ( वितदिरेव । खां कन् ।) 

वैदिका। इति शन्दरन्रावलौ ॥ ( वथा, राज- 
तरङ्गिण्याम् । < । २६८५ । 

#च्ेमराजाभिघानैन डामरेशेन सोएन्वितः । 
शिलां विति कातुल्या मध्यात खप्रमध्यगाम् ॥») 

वित, स्तौ, (पिति +लदिकारादिति डौष् 1) 
वेदिका। इति शन्दरत्राबलोौ ॥ 

वितह्लौँ, स्तनौ, वैदिका । दइयमरटौकायां भरतः। 

वितलं, क्तौ, ( षिद्धेषैण तलम् । ) पाताखमेदः ॥ 

वथा,-- 

«अतलं नितलब्ेव वितल गभस्तिमत् । 
सलं सतलपाताले पाताला षि तु सप्र वे ॥* 

इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

` (अस्य विवरणं यथा, देवौ भागवते 1 ८ । १६ । 

८--१९ । 

^%द्ितौयविवरस्याज वितलस्य निबोधत । 
भूतशाधस्तके तैव वितले भगवान् भवः ॥ 
इाटकेश्चरनामायं खपा्ैदगरोढःतः। 
प्रजापतिह्लतस्यापि सरगंस्य ठ" हणाय च ॥ 
भवान्या भिधुनौभूय चास्ते देवाधिपूजितः। 
भवयोवौँ यखभूता दाटकौ सरिदुत्तमा॥ 
समिहो मरुता वद्धिरोजसा पिबलौव हि। 
तच्निष्टयतं हाटकाख्यं सुवये टेत्यवल्लभम् ॥ 

देव्याङ्गनाभूवणाङं सदा सन्वारयन्ति डि ॥*) 
वितस्तिः, प स्त्री, ( वि+तस् उपरेपे+^वौ 

तसेः ।” उखा० 8 । १८१९ । इति तिः) 

विस्ततखकनिष्ाङ्कुः । विगत इतिं भाषा 
तत्प्यायः । दादश्ाङ्कुलः ₹। इव्यमर;॥ (वथा, 

माकंण्डेये । ४६. । ३६. । 

^ दधे वितस्तौ तथा इस्तो व्राह्मतौर्थादिवैशट- 
मम् ॥*) 

वितानं, कौ, (वितन्यते यत् । वि + तन + चण. ।} 
उत्तिविशरेष;। इति मेदिनी । मे, १३९. ॥ अव- 

महाभारते । १।१६०।२३। 
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सरः । इति विश्व; ॥ 

वित्त 
वितानः, पक्तौ, (वि+तन्+- चम । ) कतुः । 
{ वथा, माचे। ९४।१०। 

“सोमपायिनि भविष्यते मया 
वाज्ितोत्तमवितानयालजिना ॥*) 

विततार; । ( यथा, भागवते । ३। 9 । ३१ । 

“यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथं प्रभो। 
नैष्वमस्य च साद्य तन्तं वा भगवत्- 

खछतम् 1") 
उल्लोचः;। इत्यमरः; ॥ चदोया इति भाषा । 
अस्य पथायश्चन्रातपशन्दे व्रर्यः॥ ( यथा, 
रघु; । १७ । २८ । 

«“वितानखष्ितं त्न भेजे पौढकमासनम् । 

चूडामणिभिरुद्षटटपादपौठ मद्ौच्िताम् ॥* 
सन्धहः । यथा, माधे! ११।४३। 

^नवकनकपिश्ङ्खं वासराणां विधातुः 
ककुभि कुलिश्पाशोभाति भासां वितानम् ५” 

ब्रणवन्धनविश्नोषः। यथा, सुश्ुते। १९।१८। 

“तन्न कोशद्ामखल्तिकानुवेल्ितप्रतोलोमरल- 

स्थगिकायमकखडाचौनविवन्धवितानगोफणाः 
प्रश्वाङ्गो चेति चतुद ् वन्धविश्रोषा; ॥* ) 

वितानः, चि, (वि+तनर्घसन.।) तुच्छः; । 
(यथा, रषु; ।६।५०॥। 

^गगनमश्वखुरोडतरेभि- 
छरसविता च वितानमिवाकरोत् ॥*) 

मन्दः। इत्यमरः;॥ गून्यः। इति धरणिः ॥ 

+ ( चथा, माचे। ३।५०) 

हइत्तमेरप्यतुसे वैतान- 
मालापिनद्धेरपि चावितामेः ॥) 

वितानकः, पु जलौ, ( वितान ख्व । खार कन् । ) 
चन्रातपः। इति शन्दमाला ॥ ( वथा, कथा- 

सरिलत्यागरे । ४८ । ६६. । 

तदा सोम॑क्तमन्धोन्धं बाणजालं बभौ दिवि। 
रणलष्छाया तपद्यके वितानकमिवाततम् ॥ 
सन्छह; । यथा, माधे । ६। २९७1 

“अनुययौ विविधोपलकुण्डल 
दुतिवितानकसं बलितांशुकम् ॥*) 

| वितानकः; पु, -( वितान इव प्रतिकछ्लति; । वितान 

+कन् । ) माडटचः । इति राजनिषेयः ॥ 
वितानश्धलकं, ज्ञौ, (विसागतुच्धं खलं यस । बहू 

बरौष्ौ कन् ।) उश्यौरम् । इति राजनिषंर्टः 
वितुच्रं, कौ, (वि+तुद्+क्तः।) संनिषखकम् । 

इयमरः ॥ पनोवालकम्। इति मेदिगौ । ने,१३१॥ 

वितुच्चकं, जौ, ( वितुञ्चमिव। इवाथ कन् । ) 
घान्धकम् । तुत्थम् । इत्यमरः ॥ 

वितुन्नक;; प, अामलकौ । इयमरः ॥ 
वितुन्ञा, श्लौ, भूग्यामलंकौ । इति राजनि्ंशटः 8 
वितुच्निका, स्तौ, { वितुन्ना+खार्थ कन् । टापि 
अत इत्वम्! ) भूम्यामलकौ। शति रान 
-नि्ण्टः ॥ 

वित्त, त्कद्धागे। इति कषिकण्यदुमः॥ (अदन्त 

चुरा-पर०-खक०-खेट् +) वित्तेयति । पित्ता- 
पयति। इति दुर्गादाल; ॥ 



षिद् 
वित्तं, ज्गौ, (विद + क्तः । “वित्तो भोगप्र्यययोः 1” 
८।२। ५८। इति साधुः!) धनम्। इवय 

भरः; ^ { यथा, मनुः । <। ३६। 

^ङरतन्तु वदन् दण्डाः खवित्तस्यांगशमषटमम् । 
नस्यैव दा निधानस्य संस्यायाख्पोयसीं 

कलाम् ॥*) 

वित्तः, चि, (विद्+क्तः। ^“नुद्विदेति।” र<) 

२1 ५६। ति पच्च नत्वाभावः;।) बिचारित;। 

विन्तात;। इव्यमरः ॥ लः । इति तङ्गीकायां 

रामाश्रमः ॥ ( विख्यातः। अचर वित्तो भोग- 
प्रत्ययोः इति खाधुः। यथाच पाणिनि; 

«तन वित्तश्चयुप्चयपौ ।*५।२।२९६॥ ) 
वित्तदः. जि, धनदाता । वित्त ददाति च इद्यय 

खप्रद्ययेन निष्यः ॥ 

वित्तिः, स्तौ, (विद् + क्तिन् ।) विचारः । लाभः) 

( यथा, .बाजसनेयसं तायाम् । १८। १४ । 

“ने वित्तश्च मे वित्तिश्च मे भूतशखमेभूतिखमे 
यक्ञेन कल्पन्ताम् ५) सम्भाषना। इति 

मेष्दिनौ । ते, ५६ ॥ ज्ञानम् । इति हेमचन्द्र; 

वित्तः, पु. (वित्तानाभीशः।) कुबेरः, यथा,- 

“त्वं र्मा इरिहरसं्ितस्तमिन््रो 
वित्तेशः पिपतिरब्बपः समीरः । 

सोमोटरणिभगेगनमदहोधरो?न्िरूपः 
किस्तयं सकलतरस्वरूपधाच्ः | 

इति माक॑रूयपुराये । १०४। ३७ ॥ 

विच्रस्तः, चि, चासयुक्तः। विप्ूजत्रसधातोः; क्त- 

प्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ 

चासः, पु, भयम् । विपून््रसधातोभावे घन्- 
` प्रद्ययेन निव्यन्न;॥ ( यधा, भागवते। १०) 

५०।१६॥ 
“ततोऽभूत परसन्धानां छदि वित्रासवैपथः ॥”) 

विल्छनः पु, ठषभः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

विथ, ऋ ड याचे। इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०- 

वअल्म-दिक०-सेट् ।) वेथते । इति दुर्गादासः+ 

थरः, पु, ( अथते इति । अथ भयचलनयोः । 

"अथे; संप्रसारणं किच |” उणा० १।४०। 
र्ति उरच् । सच किन् सम्यसार्गख् धातोः) 

त्तौरः। राचसः। स्व्यणादिकोषः॥ (स्तौ 
भर्यैवियुक्ता नारौ 1 यथा, ऋग्वेदे ।९।८७।३} 

^प्रोषामजमेषु विधुरेष रेजते भूमिः + 

^व्रिथ॒रेव यथा भरा विथक्ता लाया राजोपद्र- 
वादिषु सतुसु निरालम्बा सती कम्यते तदत् ।* 

इलि तद्भाष्ये सायण;॥) 
तिच्या. स्तौ, गोजिज्ा। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

विद्, ल्प श्न लमे। इति कविकल्पदुम; ॥ 
( तुदा°-उभ०-सक०्-अनिट्।) , अविदत् । 

पश ल, विन्दति विन्दते चौ, वेत्ता। इति 
दुर्गादासः ॥ 

प्रिद, क ङभचेलनाख्यानवासवादे। इति कवि- 

कल्दद्रमः॥ ( चुरा०-अल्म-उभ०-च-सक०- 

वासे स्थेग्य च अक०-सेट।) चेतना ज्नानम्। 

बाद स्थेयम् । क इ, वेदयते शच्च घोर; 

३८९ 
विदग्धा 

जानातौत्यधैः | वेदयते खाथे लोकः चस्या- 
तौद्यय;। वेदयते तर्ये साधुवैसतीद्ययंः। 
वेदयते ठच्च; स्थिरः स्यादिद्य्थः। ज, वैदयति 
वेदयते । ॐ चित्त वादं न पठन्ति । चेतनास्थाने 

वैदनेति पठित्वा वेदयते उद्धः यथते इत्यथे; । 
शयदाहरन्ति। वसाच परोपदममन्धमाना 
लिना सपव्रेन निवेदयिष्यतद्ति निवेदनं करो- 

तौद्य्च नौ समादधते । इति द्गादासः ॥ 
विद, ङ धौ मौमांसे। इति कविकल्पदुमः॥ 

( ख्धा०-ओौ्म०-खक०-अनिट् । ) मौमांसो 
विचारणम् डध, विन्ते शास्त्रे धौरः। यौ, 
चेत्ता। इति दुर्गादासः ॥ 

विद्, य ङ च्यौ भाषे इति कविकल्यदमः 
( दिवा०-ऋआल्म०-अक०-यनिट् |) भावः खत्ता 
सष चेष विदयमानतेव। य ङ, विटाते विष्णः । 

चमौ, वेत्ता । इति दुर्गादासः 
विद, ल मतौ। इति कविकल्यदमः ॥ ( खदा०- 

पर०-सक०-सेट् । ) ल, वेत्ति, इति दूर्गा- 
दासः ॥ 

विदंशः, प, (वि+दंश्र + घम ।) अवदंश्;। इति 
राजनिधेणटः ॥ 

विदः, पु, पर्डितः। विदधातये; कर्तैरि कप्रद्ययेन 

निष्यन्नः 1 

विदग्धः, चि, ( वि+दद~+क्तः । ) नागरः । इति 

चिकारश्रष;॥ ( यया, देवीोभागवते । ६ । 
“विदग्धाया विदग्धन सङ्गमो गुणवान् भवेत् ॥*) 

निपुणः) इति चिकाखश्रषः ॥ ( यथा आथा- 
सप्रशव्याम् । ५०६। 
“जिक्र न सुखं नाङ्गं न पकच्चतौ चरणा; परा- 

गेख । 

स्य शतेव नलिन्धा विदग्धमधरुपेन मधरु पौतम्॥”) 
पण्डितः;। इति श्रन्द्रन्नावलौ॥ ( विद्धेषैण 
दग्ध; । यथा, सुश्रुते! 8।१। 

^ ्ोफथोरुपनान्तु कुब्यादाम विदग्धयोः ¦ 
अविदग्धः शमं वाति विद्ग्ध; पाकमेति च ॥*) 

विदग्धता, स्ठी, विद्ग्धत्वम्। विदग्धस्य भाव 

इत्ययं ताप्र्ययेन निष्यत्रा ॥ 
विदग्धा, स्त, (विदग्ध + टाप् ।) परकोयान्तगेत- 

नायिकामेद्ः। वयथा। शुप्राविदग्धालत्िता- 

कुलटानुशयानासुहद्निाप्र्तौनां परकोयाया- 

मेवगन्तर्भावः । असा लच्चणम् । वाक्कौश्रल- 
युक्तत्वम्। खा च दिविधा। वागिदग्धा क्रिया- 

विद्ग्धा च । प्रथमा वथा,- 

५निविडतमतमालमल्तिवक्ली- 

विचकिलराजिपिराजितोपकण्छे। 
पथिकससुचितस्तवादया तत्रे 

सवितरि तच सरश्त्तटं निवास; ॥* 

दितौया यथा.- 

«दासाय भवननाये वदरौमपनेतुमादिशति। 
हेमन्ते इरिणाच्ची पयसि कुठारं विनिचि- 

परति ॥* 

ति रसमञ्जरी। 

€ 

विद्भ 
विदथः, पु, (वेत्तौति। विद + “रुविदिभ्यां डित्” 

उणा० इ३।११६ । इति अथः। सत्व इत् ।) 

योगौ। कतौ । इतिमेदिनौ। ये, २४ ॥ (यज्ञः । 

ति निघण्टः । ३। १७। ^विद् ज्ञाने विद 

विचारणे विदरदलाभे विद् सत्तायाम् । ^रुदि- 

पिदिभ्यां इत्) इति अथप्र्ययः । ज्ञायते 

यन्नः। लभते हि दच्िगादिरतच्र। विचाथते 

हि विद्धिः । भावयव्यनेन फलम् ॥* इति तचरं 

देवराजयन्वा॥#॥ वैदितये, चि। यथा, 
ऋग्वेदे । ३। २.७ । ७ । 

“द्धोता देवो अमय; पुरस्तादेति मायया। 
विदथानि प्रचोदयन् 1“) 

विदन्, [त्] चि, पण्डितः । विद्घातोः णप्रद्ययेन 
निष्यन्नः ॥ 

विद, कौ, ( विदौ्तीति-। वि+द् +न् ।) 
विश्वसारकम्। इति शन्दचद्धिका॥ फणौमनसः 

दूति भाषा + (विदीर्ये, चि। यथा, कामम्दकौये 
नौतिसारे । १६ ।१०॥। 

“अल्पटच्तोपला च्छत्रा लतिका विदरा स्थिरा! 
निःश्कंरा च निःपङ्ा सापसारातच 

वारिभरूः ॥ ) 

विदरः, पु, (वि +द् + “ऋदोरप् ।*३।३। ५०1 
इति अप् ।}) बिद्रण्म् | फाटन इतिचैरण 

इति च भावा । तत्प्ावः। स्फुटनम् २भिदा ३। 
इत्यमर; ॥ दारणम् 8 विदारणम् ५। इति 

श्रब्दरन्नावल ॥ । 

विदभेः, पु, स्ती, ( विग्ि्टा दर्भाः कुशा वत्र!) 
कुख्डिननगरम्। इति हेमचन्रः॥ सतु वङ्ग- 

देशस्य दचिण्पश्चिमे वर्तते अधुना वड्नाग- 
पुर् इति ख्यात; 1 # + यथा, पून्वमेषचे २ 
सगं; । 
“स जयद्यरिसा्ध॑सायेकोल्लतनामा किल भौम- 

भूपतिः। 
यमवाप्य विदभभरू; प्रभु इस्ति द्यामपि गश्रक्र- 

भरचैकाम् ॥ 

(यथाचर्घुः।५। ६०1. 

नरको ययौ चेतचररथग्रदेश्ान् 
सौराज्यरभ्वानपरो विदर्भान् ॥**॥ 4 

पु, वृपविश्ोष;। स च च्यामघात् भोय | 
जातः। प्रस्य कुशक्रथलोमपादा; एतचाः। 
यथा, भागवते | ९.।२४।१। ध 

«तस्यां विदभोँ्जनयत् पुच्तौ नाना कुश्रक्रयौ। ` 
ढतौयं रोमपादच्च विद्भैकुलनन्दनम् ॥* 
च्यस्य नाज्रेव विदभनगरी ससुतपन्रा॥ सनि- ` 
विश्रोव;। यथा, हरिवंशे । १९६ । ८४। 
“दधे पायनो षिद्भश्च जेमिनिर्माठरः कठः ॥*) 

विदर्भचा, सी, (वदभ जायते इति। जन +डः; ।) 
अगस्त्यपन्नौ । तत्पर्यायः कौगरौतकौ २ लोपा- 
सुद्रा३। इति चिकाख्रषः। दमयन्तौ। ` 
यथ), पूखनेषघे २ सर्मः। 

 ‰“टतलाज्छ्नगोमयाच्लं । 

विधुमाचेपनमाणरं विधि;। 



विद्ार 
श्नमयदयुचितं विदभेजा- 
नननीराजनवह्ंमानकम् ॥” 

रुक्िखे च ॥ 

विद्भेराजः, पु, ( विदभानां राजा। ^राजादहः- 
सखिभ्यद्टच् |” दति टच् |) विदभदेशाधि- 
पतिः । तस्य नामान्तरं भौमराजः। यथा,- 

“सरोपतप्रोभ्पिग्ण्ं नस प्रु 
विदभेराजं तनयामयाचत। 
त्यजन्त्यखन् श्रम्म च मानिनो वरं 
व्नगन्ति न त्वेकमयाच्ितव्रतम् । 

द्रति पूमननेषचे। १।५०॥ 
विदभषभः, छौ, ( विदभस्य सुभू रमणो ।) दम- 

यन्तो । यथा,- 
^विदभे सभूस्तनतुङ्गताप्रय 
चटानिवापश्यदलं तपस्यतः । 

फलानि धूमस्य धवानधोसुखान् 

ख द्ाड्मिद्ोददधपिनि दमे 

ति पून्ननेषधे १ सगः 

विदभाधिपतिः, 
कृ्ठनपति;। ख च भौद्मकरानः रुक्िणौ- 
पिताच। वथा,- 

न्तं चे विदभांधिपति; समभ्येद्याभिवाद्य च। 
निवेशयामास सदा कलितान्यनिवेश्रने ॥ 

इति श्रीभागवतीयदशमस्कन्धे ५३ अध्यायः ॥ 
विदलं, क्तौ, ( विघट्टितं दलं यस्य!) हिधाल्लत- 

कलायादि। दलि दति भाषा। खर्ण्देरव- 
यवः; । दाडमिकल्कः। वेंशादिकलतपात्रविद्मषः। 

ति क्ौवलिङ्गसंखदे अमरभरतौ 1 
विदः, पु, ( विषद्धिताजि दलानि वस्य ।) रक्त- 

काश्चन; इति शन्दरत्रावलो॥ पिष्टकः । इति 

प्राब्दचन्द्रिका ॥ 

विदला, स्त्री, ( विषट्ितानि दलानि यस्या; । ) 
जित् । इति राजनिघंण्ट;\ पच्नग्रून्या । यथा, 

4विष्रौया विदला इसा वक्रा स्थला हिधा- 

छंता। 

छमिद्टा च दौर्घाचखूमिधो गेव कारयेत् ॥ 
इति तन्त्रम् ॥ 

विदा, स्तौ, ( विद् ज्ञाने + ̂ षिद्धिदादिभ्योभ्ड्।“ 
३।३।१६०४। द्व्यङ्। टाप् |) च्नानम्। 

बुद्धिः; । इति मेदिनौ। दे, १४॥ 
विदायः, पृ, ( विगतो दायः साच्तात्करणादिरूप- 

ऋशं येन ।) गमनानुमति;। यथा,- 
शच्तणं वा चम्यकवनं गच्छवा तिसुन्दरि) 

त्षणं गहख्च यास्यासि विशिष्टं काथमस्तिमे। 
विदायं देद्किसप्रोल्या चणंमे प्राण्वक्लमे ॥* 
इति व्रत वत्तं जन्मखण्ड श्रोराधं प्रति ओरीह्लष्य- 
वाक्यम् ॥ 

षिदारःऽप, (वि+दु+षम् |) जलोच्छुासः 
विदारण्म् । इति मेदिनौ । रे, ११६ । यदम् । 
ष्ति हेमचन्द्रः 

विदारक, ज्ञो, (विदणातौति। वि+द् + खुल् 1) 
वचच्ारम् । इति राजनिषैग्टः 

पु, ( विदर्भाणामधिपति;।) | 

३८७ 

बिदारी 
विदारकः, पु, (विदणाति जलयानादौनिति। षि 

+द्, + वल् । ) जलमध्यस्थिततरुशिलादिः। 

तत्पर्यायः । करूपकः२। इत्यमरः; ॥ जलबन्धकः। 

इति शब्दरत्नावली ॥ शुष्कनद्यादौ जलाव- 
स्थाना गरः । इति सखधर;॥ अतर्व कूपा 
द्व कूपकाः;। कुत्सिता्च क्रूपाद्तिवा। 

विदारयन्तौति विदारकाः । जलान्तगेतास्तस- 
शिलादयोग्त्नानाल्लोकादिविदारकाः कूपकाः 
इति साच्छः; । बहत्वमतन्त्रम् । इति भरतः; ॥ 

विदारणं, कलौ, (वि+ द् +णिच् + भावै द्युद् ।) 

विडब्बः। भेद; । इति मेदिनौ। ॐ, ९०७ ॥ 

( यथा, हरिवंशे । ६५। ७६ । 

“्यायुध्ावाप्निरतरेव वपुषो व्ैष्यवस्य च। 
लक्छयाच्च तेजसद्धेव यूदानाख्च विदारणम् \) 
मारणम् । एति शन्दरत्रावलौ॥ 

विदास्णः, पं स्त्रौ, ( विदान्ते शचवो7सिन्निति। 
वि+दू +णिच् +च्छट् 1) उम् । शति 
भेदिनौ । रे, १०७ ॥ (विदारयतौति । विदु 
+ णिच् +च्युः। विदारके, चि। यचा, माक- 

ख्ये । २८०।२। 
“तस्यात्मनो महावौर््यो बभूवारिविदारणः ४") 

विदारणः, पु, ( विदातेभ्सौद्ति। वि+ द्+ 
णिच् +कम्भणि ल्युट् ।) कणिकारटचच; । इति 
प्रन्दवचन्दरिका॥ 

विदारिका, स््ौ, (वि +ड + णिच् + खल् । टापि 
चत इत्वम् ।) शालपणं। इति शब्दरन्नावलो। 

(यया, हहत्सं हितायाम् । ७६।५। 

^विदारिकाया खरसेन चये 
सङह्मं इभ वितश्ोषितच् । 

तेन दुग्धेन खश्रकरेण 

पिवेत् स यस्य प्रमदाः प्रभूताः ॥* ) 

विदारिणैौ, स्तौ, (विडणातौति। वि+ दू +खिनिः। 

ङौप्।) काश्छरौ। इति राजनिघेणटः ॥ 
( षिदास्यक्च्चौं। यथा, कथासरिल्घागरे। 

४५३२ । १७६ ॥ 

^रकानश्रे शिवे दुगे नारायणि खरखति। 
कालो महालच्छि सिद्व रुरुबिदारिि ॥* ) 

षर, स्त्री, (बिदारयतोति। वि+द् + यिच + 
अच । गौरादित्वात् डौष् ।) शलपणों। इति 
मेदिनौ॥ भूमिङ्ग्राखः । तत्थायः । चौर 
शुक्ता२ श्चुगन्धा३ क्रोष्टो 8। इत्यमरः॥ 

विदारिका ५ खादुकन्दा ६ विता 9 शुक्लार 

ष्दगालिका € टष्यकन्दा १०. विडाली १९ 

उष्यवछ्लिका १२ भूङश्राखी ९३ खादुलता १४ 

गजा १५ वारिवल्लभा १६ गन्वफला १७ । 

अस्या गुणाः । मधुरत्वम् । शौतत्वम् । गुर 

त्वम् । च्िग्धत्वम् । अखपित्तनाशित्वम् । कफ- 

कारित्वम् । पुिवलवौविवह्ंनलच्च। इति 
राथनि्धेण्टः॥ विदारौ वातपित्तक्नी ष्या 
बल्या रसायनौ इति राजवल्लभः ॥ #। 

अष्टादश-प्रकारकण्ठरोगान्तगंत-रोगविशनषः। 
वथा, अथय विदारौमादइ। 

विदारः, पु, 

विदिक्, [श | स्तो, ( 

विदीं 

~ 
«खदाहतोदं यथं सुतान्र- 

मन्तगले प्रूतिविश्ौणमांसम् । 

पित्तन व्िद्याददने विदारीं 

पाश्च विद्योषात स्तुयेन रेते ॥” 
सपुरुधो येन पाशचन विश्रेषादाह्ुल्येन शेते 
तख्िन् प्रां खा विदारी भवति श्वय; | एति 
भावप्रकाशः॥ अस्याश्िकितसादि रोद्धणि- 
श्रन्दे द्रषश्यम् । 

विदारौ, [न्] चि, विदारणकना। विप्ूकद्धानोः 
केर िनृप्रद्ययेन निष्यन्नः । 

विदारौगन्वा, स्तौ, ( विद्ाग्या भूमिकुष्माखष्यव 

गनो यस्या; ¦ ) शालपणें । इत्यमरः ॥ 

क्रकचप्रादः। छशंकलाखः। इति 

इरावल । २१८॥ 

विदाहि, [न् ] कौ, ( विददहतौति। वि+दडइ-+ 
शिनिः।) दाजनकद्रद्म्। अस्य गुणौ) 
पित्त्डब्युकारित्वे । इति राजग्लभः !( दादह- 

जनकमाचे. चि । यथ।, गौोतायाम् । १७ । ६ । 
“कङ्ग्बलवणाल्यु तौ च्छा रूच विद्ाद्िन;। 

अद्वारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः!) 

दिगभ्यां विगता!) दिशो- 

मध्यम्! अधिनिङ्ेतिवायीश्रानकोणचतुटयम् ¦ 
तत्पयायः। पदिशम् २। स्द्यमरः४ 

प्रद्कि३। दति जटाघरः॥ विदिश्म् 8। 
इति शन्दरनावल॥ कोणः५। इतिराज- 
निषे; ॥ ( यथा, भागवते । ४ । १७ । १६ । 
“खादिश्ो विदिशोदेवौरोदखौ चान्तरं तयोः 
धावन्तौ तच्च तत्रैनं ददानुदयतायुधम् ॥*) 

विदिक्चङ्गः, ए, इरिदाङ्गपचौ। इति श्ब्द- 
चन्द्रिका ॥ 

विदितं, चि, ( विद्+क्तः।) अवगतम्। इय 
मर; ॥ ( यथा, महाभारते । 9 । २८। २२ । 
“खवाणः.सधनुश्ाष्ं ससुरासुरमादुषान् । 
शक्तो लोकानिमान् छेतुः तच्चापि विदितं 

तव ॥>) 

अधितम् । इति मेदिनी । ते, १०६॥ उपगमः । 
इति श्न्द्रन्नावलै॥ 

विदितः, प, ( षिदितं ज्ानमस्यास्तीति । व्यश 
अदित्वात् खच्व् । ) कविः। इति जटाधरः; + 

( ज्ानाश्रये, चि। यथा, किराते! \६।१। 

“शियः कुरूणामधिपस्य पालनीं 

प्रनास ठत्तिं यमयुदक्त वेदितुम् । 
सवणि{लङ्गो विदितः समाययौ 
यधिष्िरं द्वौ तवने वनेचरः; ॥” 

विदिः, पु, पण्ितः। योगौ । इति शब्दरल्ना- 

वलौ छस्ताच्चरमेदिनो च ॥ सद्राङ्कितमेदिन्धां 

हेमचन्द्र च विदध दति पाठः;॥ 

विदौयः, नि, ( वि+द् +क्तः। ) छतविदारणः । 
चेरा दइति.भाषा। वया,- 

पितर् ऊचुः । 

५श्रादानि नोधिबसुले प्रसभं तनसै- 

इत्तानि तौचेसमयेप्यपिवत्तिलाम्ब । 



विदूरः 
तस्योदरात्रखतिदौणेवपादूय च्ाच्छं 

खे नमो बृहरयेःखिलधम्भगोर्भ ॥ 
ति ओीमद्धागवते ° स्कन्धे ऽ अध्यायः ॥ 

हट 

षिदूष 
आस्तां तावन्नवचलकणाभाजनत्वं विदूरे 
वर्षारम्भपथमखमये दारुणे वच्पातः ॥* 

इति चातकाष्टकम् ॥ 

विडः 

यथा। चङ्गादिपोलयेहासखकारौ विदूषकः) 
अस्योदाहरणं यथा,-- 

“चअानौय नौरजसुखौं शयनोपकर्ठ- 
प 
१ 
। 

अपिच्च) ( पञतविशेषै, पु । यथा, कुमारे। १।२६। खत्कण्डतो?सि कुचकष्कमोचनाय । 

“आह्नौपे चिपतो समस्तजगतौ सस्तोकश्ोका- «लया दुद्रा सुतरां सविच्रौ- चअच्रान्तरे सुहरकारि विदूषकेण । 
स्बधौ स्डरत्मभामच्डरया चका । प्रातस्लनस्तरु्दुकुटकखछन)द; ॥” । 

राधा सम्भतकाकुराङ्घलमसौ चक्रे तथा विद् रभूमिनेवमेषशन्दा- इति रसमञ्जरी ॥ | 
कन्दनम् । दुद्धिन्रया रत्र्रलाकयेव ॥*} (अयन्तु शटङ्गारवडहायः । यथा, साददर्पशे, 

चेन स्यन्दननेभिनिभ्मितमहा सौमन्तदम्भादिदं | विदूरगः, चि, अतिदूरगन्ता। विदूरे गच्छतौ-| ३। ७9 
ा समे वदयापि निभेरमभूददूराहिदौये व्यं डप्र्ययेन निष्यन्न; ॥ 

सेवा ॥* | विदूरजं, करौ, (विदूरे पत्ते जयते इति । जन + 

्ढयव्जलनौलमणि;॥ | डः) ) वपिदूरपव्येतजरतम्। वेदूमणिः। 
विडः, प, ( वैत्ति संज्चामनेनेति । विद् + बाद-| अतिदूरजाते, चि । इति केचित् ॥ 

लकात् कु; । ) गजकृुम्भदयमध्यभागः । दव्य- | विदूरथः, प, राजवि्रोषः । यथा,-- 

सरः ॥ (अशच्रकर्खाधोभागः। यया, अश्व-| “मनोस्तु दत्तपुतचतस्य दादरशस्याल्मजान् टश । 

वेदक । २.।१४। देववादु पदेवश्च देवश्रेष्ठो विदूरथः ॥ 
^ विदुममे विद्व कथेच्याघः षड्कुे ५) सिचवान् मिच्रदेवश्च भिच्चविन्दञ्च वौगवान्। 
जानन्ति । इति क्रियापदम् ॥ ( यथा, महा- | भिच्रवाहः सवर्चाच दत्त एुतच्तमनोः सताः ५” 
भारते । १ । १६२० । २८। इति गाख्ड़ =ॐ ध्याय, ॥ 

^शदङ्गारस्य सहाया विटक्तेटविदूषकाद्याः स्यः । 

भक्ता नम्भसु निपुणा; कुपितवधघमानभञ्जना 

शाः 
दूषणकारके, च्रि। वचया, भागवते ।५।६।९०। 

“येन वाव कलौ मनुजापषदा ईेवमाया- 
विमोहिताः # # # # त्रह्मत्राद्षणयञ्चपुरष- 

लोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥*) 
विदूषणं, कौ, विशयेषेण दूषणम् । विपून्वेणपन्त- 

दुषधातोरनट् च्युट्)प्र्ययेन निष्यन्नम् ॥ 
विदेशः, पु, ( विप्रो देशः ।) परदेशः । देशा- 

“खअपद्यं गाम लोकेष प्रतिष्ठा धनम्भसं दिता । ( कुरुपु; । यथा, महाभारते । १।६५।| न्तरम् । यथा । अश्रौचकालाभ्यरे विदेशस्था 

इति कुन्ति ! विदुर्धीराः शाश्वतं धन्भ- ३६--४ । श्रौ चश्रवशे शषाः शदिः! इति अुहितच्चम् ॥ 
वादिनः ॥*) ^ कुरः खलु दाशारहौसिपयेमे सभाङ्गौ नाम| अन्यच । 

विदुरः, पै, ( वेत्ति तच्छौलः। विद् + ̂ “विदिभिदि- | तस्याम जज्ञे विदूरथः । विदूरचस्तु माधवौ- | “कोऽतिभारः खमर्थानां किं दूरं यवसायि- 
च्छदिः कुरच ।*३।२। १६२ । इति कुरच्।)| सपयेमे संप्रियां नाम तस्यामस्य ज्ञे अनश्वा नाम् । 
भागरः। घौरः। कौरवाणां मन्तो । इति| नाम॥*#॥ दष्ठिवंश्रौयानामन्यतमः। यथा,| को विदेशः सविद्यानां कः परः; तियवादिनाम्\* 

मेदिनौ । रे, ११५ ॥ विदुरोत्यत्तियंया,- भागवते । ६ । २४।१८। इति चाणक्ये ॥ 
«चेजे?प्रजस्य पे धातुम नोक्तो वादरायणः। 
वराङ्ख पाष्डञ्च विदुरष्वाप्यजोजनत् \* 

एथ विदूरथाद्ाखच बह दो इष्छिनन्दनाः ॥* 
अस्य पच्च शूरः । यथा, ।६।२४।२६। 

इति भागवते । ६। २२॥ “शूरो विदूरथादासीत् भजमानस्तु ततृसुतः। 

च्ातरि, चि । इयमरः; ॥#॥ भरिनित्तखलात् खयं भोजो इदिकस्ततस॒तो 
विदुलः, पु, ( विश्चेषे टोलयतौति । धि+ इल + मतः ॥*) 

कः । ) वेतसः ।अब्बवेतसः । इव्यमरः ॥ गन्ध- | विदूरभूमिः, स््ौ, ( विदूरस्य भूमिः । ) विदूर- 
रसः । इति रन्रभाला ॥ देशः । यज् वेदूथमखिरत्पद्यते । यथा, 

न्यत् देश्ान्तरश्न्दे द्रश््यम् ॥ 
विदेहः, प, जनकान्वयभूमिपः। ( यथा, देवौ- 

भागवते । १।९१६।५२॥। 

“बरदृमिच्छान्यद्ं भूपं विदेदं ¶ृपसत्तमम्। 
कथं तिष्टदि संसारे पद्मपच्रमिवाम्भखि ॥* 
विगतो देहो यस्या । ) कायभून्धे, चि। इति 

भेदिनौ। ले, २४॥ (वथा, महाभारते । 
विदुषौ, च्छो, (वेत्तीति । विदेः ेतवैसः। छभित- «तया दु्िज्ा स॒तरां खविच्नौ ३।१०७।९६ ॥ 

खेति डौप् । } पिता खौ । इति सग्धवोधः स्फरत््रभामणखलया चकाशे । “हिन्रश्ौरषा विदेहा भित्नरतगस्थिसन्धयः । 

करणम् \ ( यथा, नैषधे । ९। विदूरभूमिनेवमेषश्न्दा- प्राणिनः खमडश्यन्त शरतश्रोग्य खखशः ॥*) 
“^च्विज्खरप्रकरा जयन्ति ते इभिन्नया रनश्रलाकथेव ॥* जिभिराजस्य विदेहत्वकारणम् । यचा,-- 
विदुषौ खद्ेनि खा विभक्ति यान् ॥*) इति कुमारसम्भवम् ॥ | “असमा ततो यक्ते वश्ि्टञ्चागमदिवः। 

विदुद्मलौ, चि, ( विदागच्ति अख्यामिति । विदस् विदूराचरिः, प, ( षिदूरनामकोएनिः।) विदूर-| तं इषा कुपितः प्राह प्रयास्यातोण्स्ि 
मठुप् । च्छियां डौप् ।) पण्ितवतौ । यथा,-- | पथ्वतः | इति जटाधरः ॥ पाथिव। 
“ दौवा चस्यतिनेव पन्नगपुरौ श्ेषाष्िनेवा- | विदूषकः, चि.( विदूषयति आल्मानमिति। वि+ | यखात्तसात् शपेयं तवां विदेर्तं भविष्यसि ॥” 
५ भवट्- | दूष + चिच + खुल ।) कासकः । तत॒पथायः। इति वद्िपुराशे खयर्वशसमाप्राध्यायः ॥ 

चेनेकेन विदुद्मतौ वस्चमतौ संख्येन सं स्खाव- षिड्गः२ यलौकः ३ षट्प्रज्ञः 8 कामकेलिः | विदेहा, स्छौ, मिथिला। इति हेमचन्द्रः \ (यथा, 
ताम् ॥* | ५ पौठकेलिः ६ पौठमरः 9 भविलः < हिदुरः| रषुः। १२। २६ । 

इति वोपदेवप्रंखा ॥ विटः १० । इति चिकाखश्चेषः ॥ चचवाटवदटः| “वभौ तमजुगच्छन्तौ विदेहाधिपतेः सता। 
विहः, ध, विदुः। गजङुम्भयोमेध्यम् । इवदयमर- | १९ वासन्तिकः १२ केलिकिलः १९६ वेहाचिकः| भरतिषिद्वापि कैकेया लच्छौरिव यु ोष्लखौ ॥१) 

टौका॥ १४ प्रहासौ १५ भ्रौतिदः १६९। इति हेम- | विहः, चि, ( विध्यते खऊति। अयथध~+क्तः।) 
विजरः, चि, ( विशिषं दूरं यस्य । ) च्तिदूरखय-| श्वन्रः॥ परनिन्दाकरः। इतिभेदिनौ । के,२१४॥। | दिनितः। इन्यमरः॥ च्विप्रः। खडशः । 

दैश्ादि। वथा,- सत्यायः । खलः २. रञ्जकः ३ अभोकः 8 क्रूरः| वाधितः। इति मेदिनौ। चे, १६॥ (यथा, 
^माखागष्टौ तव जलधरोत्कच्छया शुष्ककण्छः | ५ खचकः ६ कशटकः नागः < मलिनास्यः| माकर्छेये । ५० । ७० । 
खारङ्गोभलौ बगश्तमिव वयानिनायातिल- ६ परेषो १०। इति शब्दमाला ॥ चतुर्धा-| ^“तरगुच्यादिभिदारं न विद्धं वस्य वेष्सनः। 

च्छरात् । नायकान्तगेतनायकविश्चेष;। तस्य लच्यं। मम्भभेदोग्यवा पुंस्तत् अवो भवनं न ते ॥*) 



विद्या 

ताडितः । इद्यजयपालः ॥ ( यचा, विष्णुस इि- 
तायाम् । २० । 881 

^“नाकाले ज्यते कश्चित विद्वः शरश्रतरपि। 

कशागरेयःपिसंद्यष्टः प्राप्तकालोन जौवति॥ 

` विष्ठकसेः, पु, ( विधः कणं इव पचमस्य । ) वि- 
कणँ । इति मरतदिरूपकोषः ॥ ( विद्धौ कर्णौ 
यश्येति ) छतकणंवेधे, चि ॥ ) 

विकर्णा, सौ, विडकणौं। इति भरतदिरूप- 
कोषः; ॥ 

विक्िंका, श्छ, ( विकर्णा । खाये कन् ।) 
विद्गकणीं । इति शब्दर त्रावलौ ॥ 

विदकणौँ; स्तौ, ( विह; कणं इव पचरमस्याः । ) 

इच्चविशचेषः । अकनादि इति भाषा॥ तत्- 
पथ्याय! पाठा अम्बष्ठा ३ स्थापनौ 8 
खस ५ रसा ६ रकाषटौला 9 पापचेलौ ८ 

माचच्चैना ६ वनतिक्तिका१२०। इव्यमरः॥ 

अविद्धकणौं १९ अविह्वकर्णा १२। इति 
तङ्टौका॥ अविड़कणिका १३ विह 
कथिका १४। इति शब्दरत्रावलौ॥ अन्धत् |. 

पाठाशन्े द्रर्यम्॥ 
विद्यमानः, चि, ( विद +-श्चानच् |) वक्ेमानः 

इति खच्छन्दटौकायां भरतः ॥ ( यथा, वेद्यके। 
बाखावां विद्यमानावामाश्चायां जौवितस्य 

च ॥) 

विद्या, खौ, ( विद्यतेणलौ दति । बिद् +- “संज्ञायां 
समजनिषद्निपरतेति” ३।३।६६। इति 

क्वप्!) दुर्गा। इति श्ब्दरनावलौ ॥ शणि- 
कारिका। इति शन्दचन्दरिका ॥ ऋानम् । तत्त 
मोचते धौ; । इति जटाधरः ॥ परमोत्तमपुर- 
षाथेसाधनौभ्रूता विद्या ब्रह्मन्नानरूपा। इति 
नागोजोभट; ॥ मन्तः । यथा । शारदायाम्। 

मभान्तं वियल्धनयनं श्वेतो मिनि ठइयम्। 
अषटातच्चरी समास््ाता विदा मद्दिषमदिनौ॥* 

विश्वसारे । 
<प्रख्वाद्यां जपेदिन्यां मावाद्यां वा जपेत् 

सधीः 1” 
सदिषमदिनोमन्त्ः ॥ 
^ द्शान्चरो समाख्याता दिया चिभुवनेश्चरौ । 

प्रणवश्च तथा माया भवेदह्धिया पुनदंश । 

कामं प्रणवमिदय्तं भवेद्विद्या पुनर ्र ४” 
दुर्गामन्त्रः । 

“वाग्वौोजाद्या यदा विद्या वागौश्रलप्रदायिनौ। 
कामाध्या च्व यदा विद्या स््कामप्रदायिनौ॥ 

तारमायादिका विद्या भोगमोत्तैकदायिनौ । 
यद्वौजाचा भवैह्िदा तद्वौचेनाङ्गकण्यना ५” 
अन्रपूर्णामन्तरः । इति तन््रखारः 1 # ॥ महा- | 
विद्या। कलौ तस्या नानाखनैयाच्चाससीौ 
वत्र भविता। अधुनासा वारोर्यारौपूला 
इति ख्याता । यया,-- 

“च्यख्छिन् काके स॒रेगरानि प्रकाशो जायते सुवि। 
वमोधर्मनेण स्यच देवताप्रतिमां खद्! ॥ 
षम्याश्च चतुदंश्यां नवम्यां श्निभौमयोः । 
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षिद्या 

` संक्रान्यां पञ्चदश्या पत्तयौरुभयोरपि ॥ 

छत्व तु पूजयिष्यन्ति मद्ाविद्यां समैरवाम् । 
` विद्याश विविधां देवि वथधान्यप्रति्मां खभाम् 

रवं छि तामसो पूनामनिव्याष्ड भवेत् कलौ ।” 
: इति मायातन््रे १७ पटलः ॥ 

शासम् । तत्त् अषटादशविधम्। यथा । शिता 

१ कल्पः; २ ाकरयम् ३ निरुक्तम् ४ व्योति- 

षम् ५ शन्दः ६ ऋणेदः 9 यजुवदः = साम- 
वेदः अथव्ववेदः १० मीमांसा ९१ न्यायः;१२ 

घम्भशास्त्रम् १३ पुराणम् १४ आयुर्वेदः १५ 
धनुर्वेद; १६ गान्यव्वेदः १७ अर्थशास्त्रम् ६८॥ 
यथा, विष्णुपुराणम् । 

^चआङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः 

धम्मे शास्त्रं पुराणश्च विटा दयेताख्चतुंश ॥ 
च्परायुर्येदो धनुर्वेदो गान्य्यति ते चयः । 
अधेश्ास्त्रं चतुथे विद्या ह्य्टादप्नौव ताः ॥* 

इति प्रायञ्खित्ततत्वम् ॥#॥ 

नौ चादष्छत्तमा विद्या ग्राह्या यथा,-- 
“खद्धानः भां विद्यामाददौतावरादपि । 
अन्यादपि परं धम च्वौरतं इष्कलादपि ॥” 

इति मानवे २ अध्यायः ॥#॥ 
विद्याप्रशंसा यथा.- 

श्ये बालभावान्न पठन्ति विद्यां 

ये यौवनस्थाः अधना अदारा; । 
ते शोचनीया इड नौवलोके 
मनुव्यरूपेग ग्टगाञखरन्ति॥ 

भोजने भोजनं चित्तं न कु्याच्छास्त्रसेवकः । 
स॒द्ूरमपि विद्या त्रलेत गरुडवेगवान् ॥ 

ये बालभावान्र पठन्ति विद्यां 

कामातुरा यौवननदटचित्ताः। 
तै टद्काले परिभूयमानाः 
सन्दह्यमानाः शिशिरे ययनम् ॥. 

माता शत्रुः पिला व्रैरौ वालो चेन न पाठितः। 
म श्ोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 
विद्या नाम कुरूपरूपमधिकं प्र्छत्रमन्तद्वं 
विद्या खाभ्ुलनप्रिया चुचिकरौ विद्या गुरूणां 

गुखः । 
विद्या बन्धुजनातिनएशनकरौ विद्या. परं रेवता 

क्द्या भोम्यवश्नःकुलोन्नतिकरी विद्यादिद्ोनः 

पशुः ॥ 
एडे चाभ्यन्तरे द्रव्यं लं चैव तु इश्यते । 
अशेषं इरणोयच् विद्या न दियते पर; ॥* 

दति माङ ११०।११५ अध्यायौ ॥ 
अथ विद्यादानफलम्। 

“यसमु देवया रदे निदं विद्यादानं प्रवतैयेत। 
ख भवेत् स्लोकानां पूज्यः पून7पदं ब्रलेत् ॥ 
विद्यादानं प्रवच्यामि येन तुष्यन्ति मातरः । 
लिप्यते दौयति येन विधिना तं व्व नः ॥ 

विदान्तमोचश्राच्ञाणि वेदान् खर्गादिषाध- 
कान् । 

वदङ्गागौतिहाखानि देया धम्मविषटडये ॥ 
गाड़ बालतन्रद् भूततन््नाणि मैरवम् । 

विद्या 

शा्त्रायि प्रठनाद्नात् मातर; फलदा 
नरणाम् 

च्योतिषं परेयशास््राणि कलाकादयं खभाग्यतः। 
दानाद्रारोग्यमाभ्रोति गन्छव्वे लभते परम् । 
विद्याभ्यो बरैते लोको धम्भाधम्भश्च उद्ये । 
तल्लादिद्या खडा देया उ्टाउष्टफला्थिभिः ॥ 

` महौदानश्च गोदानं दोमवस्तिला जलम् । 
धान्यदौपाज्नदानष् महादानानि दानसु॥ 
दहन चौयते दानं दौपदानं नराधिप । 
विद्या दद्विमवाप्नोति दौयमानापि नितः ॥ 

रखुकोच्ारेण श्रूदानं दत्तं भवति भूमिप । 
नदि तदिद्यते भूप देदपातादनन्तरम्॥ 

विद्यादानं न लहत खुकध। दशधा भवेत् । 

शतधा कोटिधा गच्छेदिडान्च च पारगः ॥ 
रान्ना तस्करदाया दरनैलवद्भिसरौदटपेः । 
स्दानानिद्धौयन्ते विद्या केनापि ङ्गोयते 4 

विद्यादानात् परं दानं न श्रूतं न भविष्यलि) 

विद्यादानेन दानानि नहि तुख्यानि बुद्धिमन् ॥ 
विद्या रुव परं मन्धे यततत पदमनामयम् । 
श्टरसुत्पद्यते भक्तिभेन्या गुरसपाखते ४ 
खच्च विद्याममान् षक्ति विद्या पुस्ताशिता 

इप। 
विद्याविवेकबोधेन खुभाखभविचारिखाम् 

विद्यते खव्वकामापरिस्तसाहिदया परा मता ५ 

विद्वादानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति । 
येनं दत्तेन चाप्नोति शिवं परमकारणम् ॥ 

विद्याविच्वारतत्न्चा राज्ञः सच्मागेमामिनः। 
सेञ्जतेयि दहि मोगानि गच्छन्ति परमां. 

गतिम् 4 

अन््जा अपि यां प्राप्य क्रौडन्ते यरहराश्चरः। 
सा. विद्या केन मौयेत यस्या; कोऽन्धः समो- 

एेपिने 4 

ख्वरेण कुञ्जरं हन्ति सर्पेण तुरङ्गमम् । 
म्तिकापदमाचस्य विषस्य विषमा गतिः.४ 

रवं विधं विधिं बह्म विद्यामन्वप्रभावतः। 

जौखते भक्ितं युभिसतखाददिदा परात्परा ॥ 

मदि विद्या शुलं जातिरूपं पौरषपाच्रताम् । 
वश्रते सन्लोकानां पठिता उपकारिका 

हता विध्वस्ता दष्टा वा महपन्नगीः। 
विद्वा उत्थापयेत् वह् अन््जस्यापि इत्- 

स्िता। 

सर्वेषामेव उद्वानां विद्याद्धे हि मान्यता ॥ 
वभ्नोषह्लो छि द्राणां विश्रानां धनवान् यषः । 

चचियायान्तु वीर्येण निप्राणं शाच्छपारगः ॥ 
वित्तं बन्धुवेथद्भेव तपो विद्या यथोत्तरम् । 
पूननोयानि ख््वैवां विद्या तेषं गरौवसौ ॥ 
शरशुश्ूषया विद्यां एष्कलेन धनेनवषा। 

विद्यया लभ्यति विद्या चतुथं नोपलभ्यते ॥ 
यः शत॒क्लाच्चु मौ दद्यात् मेरतुल्यश्च काश्च- 

नम् । 

ख यदन्धायतः; ए क्छेन्न तस्यो पदिष्ेत् कश्वित् # 
णवं विधं महाभाग विदयारूपं {इ षथितम् । 



बिया 

संचेपात्र च विस्तारात्तस्या दानफलं इ ॥ 

गरीताङौपज्रञे सश्च समे पचसुखख्डिते । 
विज्विच्रकं विपा च चम्भणं सवटोलति ॥ 
रक्तेन अय ल्छेन मद्धानावद्धितेन च। 
उएखचसुबन्धेन खवंविधषठतिनं च ॥ 
यस्तु इादशसा्ौं संहितासुपरेखयेत् । 
दाति चाभिशुक्ताय सख याति परमां गतिम् । 

ूर््योत्तरकषवे देशे सम्येवाधाविवष्निते। 
गोमयेन शुभेतेव कुान्सखलकं युघ; ॥ 
चतुदेस्तप्रमाओेन सुभष् चतुरखकम् । 
तस्य मध्ये लिखित पद्मं खितरक्तरलादिभिः 

लव्दत्तकमयेः पुष्येभूषयेत् सथ्यतो दिश्यम् । 
वितानं दापयेश्मूदधि शभचिच्रविधिचितम्। . 
पाश्वेतः सितवस्छेस्तु सभ्यक् शोभां प्रकल्पयेत् । 
शन्डकरह चन्द्र दपणश्ामरस्तथा॥ 
चणटाकिङ्किगिश्म्देख् सन्ये उपकरूपयेत्। 
तच्य मध्ये न्यसेद् यन्तरं नागदन्तमयं शुभम् ॥ 
अघः कच्चित्िवडन्तु पाच्वेतो इरिदन्तिभिः। 
श्रोभितं इपएवन्धेन बैदं खे वुद्धिमान् ॥ 
सस्योद्धं विन्धसेरेयाः प्तक लिखितं सुभम् । 
च्पालेस्मपि तत्रैव पूजयेद्धिधिना ततः ॥ 
निरूदङेस्तथा पुष्ये; शमि कौट विवि । 
श्वन्दनेन खदा तच्च भकना चार धनयेत् ॥ 

घप्रश्च गुगगुलं देयं तुरुष्कागुरुमिश्रितम्। 

दोपमालां तथा चाम त्रेकेदं विषिध पुनः ॥ 
खाद पेयान्वितं लद्धं चोष्यश्चापि निवेदयेत् । 

पूजयेदिशिपालासतु लोकपालान् बथाक्रमम् ॥ 
कन्धा; च्ियस्तु संपूच्छा मातर; करूपये्च ता;। 
पुस्तकं देवदेवो विप्राणं दच्िखां तया ॥ 
स्वशरक्या सेव दातथया दपं पौरं ख पूजयेत्। 
तथा संपूजचेदत्स रेखक धम्भभागकम् ॥ 

छइन्दोलश्चगतत्न्नं सतकविं मधुरस्वरम् । 

प्रष्टं खारते यन्थं अशठं पुसतकशेखकम् ॥ 
मातिखन्ततविच्छितरेने च्छलोने च ककष; । 
नन्दिनामर क असें सखये च्छव पुस्तकम् ॥ 
प्रारम्मे पचक्चोकानि पुगः शान्तिकु कारयेत् । 
रात्रौ जागरणं कुशात् सन्धापे ततं प्रकशूपयेत् ॥ 
नटचारणनयोख देयाः कथनसम्भवे; । 
भरत्धषि पूजयेल्लोकांस्ततः सव्व पिखबच्नयेत् # 
रखकान्ते सुमनस्कन विश्रग्धन दिने दिने। 

जिष्यादां विधिनानेन स्वँ च ुभवाखरे ॥ 

ततः पूर्न्नोक्तविधिना एनः पूलां प्रकल्पयेत् । 

तथा विद्याविमानन्तु सप्रपश्चजिभूमिकम् ॥ 

विचिच्रवस्त्रग्रोभापय शुभलच गलितम् । 
कारयेत स्तोभद्रं किङ्किणीीवरकान्वितम्। 

द्पमीरदहं चन्द्रे घगटान्तामरमख्डितम् । 
त्छिन्धपं ससुत च्िप्य सुगन्धं चन्दनागुडम् ॥ 

तुरुस्कं गुगगुखु वत्ष शकरामधुमिशितम् । 

पूञ्चवत् पूजयेत् सब्धान् कन्याश्लौदिणपौरवान्॥ 
सथा तं पृष्ठकं वच्छे विन्धसेदिधिपूच्िलम्। 

र्वं त्वा तथा चिन्त्या मातरः प्रौयतां मम 
यस्येव शुल्वं त छास्त्रं परते पुरि विकर्पयेत् । 

३९८० 

विद्या 
तथा तपर्िनः पण्याः स्श्ाख्ाधे पारगाः ॥ 
श्िषत्रतधरा सख्या विष्छधम्भपरायया; । 
महता जनसंचेन रथस्यं वादयवाइनः॥ 

प्रधागे्न्वापि सन्नेयं यस्य दैवस्य अश्जम्। 
खामाग्धं धरिवतौर्येु मातरो भवनेषु च ॥ 
तद्छिन् पूना तथा त्वा देवदेवेन मूलिना। 

खमपंयेत् प्रखभ्यश्रं मातरः प्रयतां मम॥ 
सदाध्ययनयुक्ताय विद्याद्ामरताष च। 

विद्यास युक्ताय खब्वश्राश्जलताश्रमे॥ 

तिजैव वैते यस्तु तस्य तं विनिषेदधेत् । 
जगदिताय वै शान्तिं सन्ध्याया वाचयेत्तथा ॥ 
वैन तोयेन इातारं खद खमभिखिशवयेत् । 
वरम्नेतु ततः ्न्दस॒चाय्ये जगतस्तथा ॥ 
रुवं छते महाकान्तिदे स्य नगरस्य च ॥ 
चनेन विधिना यस्तु सब्वाधा; णमन्ति ॥ 

अनेन विधिना वस्तु विद्यादानं प्रयच्छति । 
ख भवेत् सब्लोकानां दशंनादवनाशनः 
ग्टतोएपि गच्छते स्थानं ब्रह्म विष्यनमस्कतम् ॥ 

सप्त पूव्नापरान् वंशानाल्मनः सच्रणव च। 
उद्कत्य पापकलिलादिष्छलोके महोयते ॥ 
यावत् तत्पज्नसंख्यागमच्चराखि विधौयते । 

तावत् ख विष्णलोकेषठ क्रौडते विविधः सखे; ॥ 
सदा चितिं समायातो देया भक्तिरतौ भवेत् । 

खमस्तभोगसम्णत्नं विदाम् संजायते कुले ॥ 

विद्यादानप्रभाषेन योगशास्त्रं ददेटूयदि। 
वअाल्मवित्तानुरूपेण यः प्रयच्छति मानवः। 

अश्ाक्ात् फलमाप्नोति द्यं सद्यं ग सशयः॥ 

स्तिया बानेन विधिना विद्यादानफलं लभेत् । 

भर्तर्न्वाजुञ्धया दत्तं विधवा वा तसुहिप्रन् ॥#॥ 

विद्याथिने खदा देयं वस्तरमभ्यङ्गभोजनम् । 

चिका उदकं दौपं य्सात्तेन विना गद्डि॥ 
लेखनोषटनं तौच्मसिपचन्तु खेखगोम् । 

द्त्वा तु लभते बह्म विद्यादायमनुत्तमम् ॥ 

पएष्लकास्तर शं दत्वा तत्ममाशं सुश्रोभनम् । 
षिद्यादागमवाभ्रोति खचवन्धस्तु बुद्धिमान् ॥ 

पज्चकामासनष्ठेव दासनमयापि वा। 
विदयाधास्णश्रौलाय दन्तं भवति राच्यदम् । 

अञ्जनं नेचपादागां दत्तं विद्यापरायओै। 

भूमिं यदनु चेजन्तु स्गेराज्यफलप्रदाम् ॥ 

यस्य भूम्धां स्थितो निदयं विद्यादानं प्रवरैते । 
सस्यापि भवते खे तत्मभावाच्रराधिप॥ 
तस्मात् खब्यैप्रयलेन विदा देया खदा मरै; । 
इद कौर्तिमवाप्रोतिग्टतो याति परां गतिम् ॥* 

इति देवौपुराे विद्यादाबमहाभाग्यफला- 

ध्यायः; + #॥ अपिच) 

^द्शवापौखमा कन्धा भ्रूमिदानश्च तत॒समम् । 

भूमिदानाद्श्गुणं विदादानं विशिष्यते ॥ 

यथा सुराणां सर्वेषां रामश्च परमेश्वरः । 
सचेव सवद्ानानां विदयादानन्तु देष्डिनाम् ॥ 
राजदयसइखस्य समभ्यगिष्स्य यत् पलम् । 
लत् फलं लभते विप्रो विद्यादानेन एुख्यवान् ॥ 
खनश्रस्यवमापूये सनरनोपश्रोभिवाम् । 

दिद्या 
विप्राय वेदविदुषि मद दत्वा श्रश्रियदे। 
अयतृफलं लभते विप्रो विद्यादानेन तत् पलम् ॥ 
कपिलानां सहसण सम्यग दत्तन यत् फलम् । 
सत् पलं समवाभ्नोति पुस्तकस्य प्रदानतः ॥ 

वच्च पातकं तिन शतं जष्मशमेरपि। 
तत् सव्व गाश्ययन्याशु षिद्याहानेन भो हिज ॥ 
धर्ममोपदेणं य: कुथात् शास्त ातवा तु वेष्यते । 
लतां घरिज्रींयो दद्यात् उभयोसत॒समं 

पलम् ॥ 
विद्यादानात् परं दानं मभूतं न भविष्यति। 
येन द्रेन चाप्रोतिश्िवं परमकारणम् ॥ ` 
षिद्या च अयति लोके सब्वधम्मप्रदायिका। 

तसखनादिद्या खदा देवा परख्डितेध[श्िकेदिलेः ॥ 
चआाल्मविद्याप्रदातारो ये भवन्ति सदा सुने। 

न पमस्तेएपि निरयं प्रविशन्ति सुनिश्यम् ॥ 

विप्राय पष्छकं दस्वा धम्मश्रास्तरस्य च दिण। 
एरागस्य च यो दद्यात् ख दैवत्वमवाश्रयात् ॥ 

प्रास्तटष्टया जगत् स्वे सुश्च॒तच्च शुभाशुमम् । 
तस्मात् शास्रं प्रय्नेन दव्यादिप्राय काजिके॥ 
वैदविद्याश्च यो दद्यात् खगे कण्पत्रयं बसत । 
अल्मविदाच्च यो दद्यात् तस्य खंख्छानः 

विन्धते ॥ 

जौखि तुच्छप्रदामानि चोखि तुखधफलानि च । 

श्रां कामदुधा धेगु; एथिदी सैव शाश्वती ॥ 
यत्कि्ित् कात्तिक दत्तं विष्णसुदिश्य मानवैः! 
तदत्षयश् लभते लब्रदटानादिशेषतः ॥ 

शह लोके वड्न् भोगान् सङ्का याति श्िवा- 
लयम् ५ 

इति पाद्मोत्तर ११७ आध्यायः ॥ 
अथय विद्यारम्भदिनानि। 

विष्धर्म्मोत्तरे । 
«संप्राप प्डमे वे अपरसपर जनारंने। 
षष्टो प्रतिपदखेव वच्नंयितवा तथाश्मोम् ॥ 
रिक्तं पष्डदश्रौष्येव सौरिमौमदिनं तथा। 
रुवं सुनिश्िते कारे विद्यारम्भन्तु कारयेत् ॥ 

पूजयित्वा इरि ल्य देवौष्ापि खरख्तोम्। 

खविद्याखचकारांख स्वाष्ठ विद्यां विशेत; ॥ 

मस्ते बहुरूपाय विष्ये पर माह्मने । 
स्वादेव्यनेन इरि चिः पूजयेत् । 
भद्रका्ये नमो निधं चरखद्े गमो गमः। 
वेदवेटान्तवेदाङ्गविद्यास्यानेभ्य खव ४ 

श्वाद्ेति ब्र्पुराशोयेन च चिः पूयेत ॥*५॥ 

लिखनविधिमा शह नन्दिपुराणम् । 

“शमे गच्चच्रदिवसे शुम वारे दिनम । 
खेखयेत् पूज्छ देवेशान् रुद्ररद्जनादेमान् ॥ 
पूब्धदिग्वदनो भूत्वा लिपिज्रो केखकोत्तमः । 
निरोधो इस्तङाशोख मसौपन्राव्ारखे ६२ 
मक्छपएुराशष्ड। 
“प्रौ षोपितान् सखान् समसो गतान् 

समान् । 
आचरान् विशिखिट्यस्तु लेखकः ख परः 

ष्छतः ॥ 



विद्या 

माधौयोतैयनुडत्तौ मनुः । 
“रुधिरे चच खतिगाचात् शस््ण च परौचते।* 
रुधिरखदं विना शस्य चतमानेपि। दौपि- 
कायाम्। 

लघ्ुचरश्िवम्डलाधोसुखत्वष् पौष्य - 
प्रशिपु च हरिवोधे सुक्रजौवाकंवारे। 
उदितवति च जोध केन्रकोशेषु सौग्ये- 
रपठटनदिनवच्णे पाठयेत् पषमेग्दे \* 
मदनपारिनातै। 

५विद्यारम्म गुरुः द्ेष्टो मध्यमौ श्गुभास्छरौ । 
मर्यं प्रनिभौमाभ्यामविद्या बृधसोमयोः ॥ 
विन्चारम्भः सुरगुरखितचेष्वभौराधेदायौ 
कर्तश्चायुशिरमपि करोंश्ुमान् मध्यमोभच। 

नौह्ारांग्रौ भवति जडता पचता भूमिषु 
छायादनावपि च सुनयः कौतेयन्त् वमाद्याः 

रवेगंरोग्ेगोलेसे वत्स्यःकंएपोग्टह्ितः 
गरकेन्द्डु शौ च षिदारम्भः पश्नस्यति ॥५७॥ 
इष्ष्यतिः) 

^प्राङसखो गुरुरासीनो वरणाभिसुखं शिश्रम्। 
अध्यापय प्रथमं दिनाध्भिः प्रपूचिवम् ॥* 
कूम्भपुराणम् । 

< सखाध्यायस्य चयो मेदा वाचिकोपांशु- 
मानसा; ६” 

शिवधम्म । 

“संख्छतेः प्रालतोवाकयेये; शशव्यमशुरूपतः 

देप्रभाषादुपायेख बोधयेत् ख गुखः श्छतः 
चादि; सन्थकरणादिः। #। नन्दिपुराणम् । 
^प्र्स्तश्नन्दसंयोगे कुथ्यात् यतिविरामयम् |” 

विरामं वदिनप्ाठसमाभिम् ॥#॥ 

«समाप्रे वाचकाभीषटं कुखादेव विचच्ठशः। 

स्तं सव्रतं भूयादस्तु चाख्या तु निन्यदा॥ 
लोकः प्रवभैतां धम्मं राजा चास्तु सदा जयो। 
धम्भवाम् धनसम्यत्नो गुरखास्तु निरामयः \४। 

ति प्रोच्य यथायातं मनम्नख्यष् विभाविमै;। 

शिष्यैः परस्परं शाच्छं व्विन्तनोयं विचयः ॥ 
कथावस्तुप्रसङ्गेन नानाव्यास्थागसम्भवेः। 
क्तिभिख्च रेट् स्यं चिदटरेखापि खयं शसोः । 
खव दिभे दिने यासां दशयानधरियतो नरः ॥* 
विष्छुपुराखम् । 

^पुच्चेरध्यापिताये चवते पतन्ति भोजने 4” 
खत उवाच । 

^पामल्भ्यहौनस्य नरस्य विद्या 

स्रं यया कापुरुषस्य इस्तं । 

म दृप्रिसत्मादयते शरीरे 
अन्धस्य दारा इव दशंनोयाः ॥१४॥ 

लिङ्गपुराणम् । 
“यो गुरू" पूजयेयं तस्य विद्या प्रलौदति। 
तत्प्रसादेन यसात स प्राक्नते समयखम्यद; ४” 

इववासाः। 

^ खन्ध्यायां मच्िते मेधे श्ाण्छश्चिन्तां करोति 

यः| 

श्वलवारि वद्य नश्यन्ति चायुर्िदया यथ्रो बलम् ॥” 

३८९ 

बिद्या 

अधौतस्यार्थिने द्ानमावश्यकं तथा च शुतिः। 
योग्धौव्याधिभ्यो विद्यां ग प्रयच्छेत् स काष्यहा 
स्यात् श्रेयसो इारमाद्णयात् इति। #। 

तदान व्यध्यापनेन याख्थया " 

चच सम्भवतौद्यतो धोमद्धिनिवन्धः क्रियते ॥ # 
लथा चच विष्ण॒पुराखम् । 
^प्राणिनासुपकाराय यदेवेह पर श्। 

कम्मणा मनसा वाचा तदैव मतिमान् भेत् ४” 

इृषस्यरतिरपि । 

<^अज्ञानतिमिरोपेतान् सन्टेहपटलान्वितान् । 
जिरामयान् यः कुरुते शास्त्राञ्जनगश्लाकया ॥ 

इष्ट कक्तं राजपूणां लभते सहतिष्ड सः । 
धाश्साषिके तु खमथे भ्नाग्तिः सज्जायते यवः ॥ 

धाच्ाच्चराखि खद्ानि पचारूप्नन्यतः एरा। 

उपदेप्ागुमन्ता च लोके तुख्धपरलौ स्तौ ॥ 
श्वष्ड। रकलवयेनागुपदेरापिब्रोखाचायो गुरः 
शतः अतो गन्धकः उतरा गुरुत्वम् । थथा, 
महाभारते । 

भअआरणयमनुखंप्राप्य छल्वा रोकं मदोमथम्। 
सस्िन्नाचाथटत्तिष् परमासाश्ितस्तदा । 

इष्वष्मे योगमातस्ये परं निखथमामतः; १५५॥ 
्हलिखितौ । 

«न वैदमनधौतानां विद्यामधौयौतान्धच वेदाङ्ग 

स्छतिभ्यः ॥* #॥ ङ्गानि च। 
“शित्चाकष्यो याकरणं छन्दये ज्योतिषमेव च। 
निरुक्तष्यति चाङ्गानि वेदानां गदितानि षट् ॥“ 
श्छतिस्तु धम्भसंडितेत्मरः॥ #॥ भिष्मस्य 

शुर ऋणिलमाइ लद्धुहारौतः । 

^सकमप्य्रं यस्तु गुरः शिष्य निवेदयेत् । 
एिथां नाच्ति तदु खं यद्त्वा सोएहणो मवत् ॥* 
भन्डदिपुराखम्। 

«यश्च शरुत्वान्धतः शच्च संस्कारं प्राप्य परे इम् । 
च्यन्यस्य जनयेत् कौन्ति गुरोः स व्रह्मा भवेत् ॥ 
विरे तथा मौप्याद्योग्पि शाख मरुत्तमम्। 
ख याति नरकं घोरमच्यं भौमदध्ंगम् ॥७॥ 
चऋतरण्व रदहस्यादौोगामपि एगरध्ययममादइ 

आपस्तम्बः । यया विद्यया न विरोक्ैव पुरा- 
ाथसुपेय साधयेदिति + #॥ विष्छः। यच्च 

विद्यामासाद्य तथा जौवैत ग्व सा तस्य पर- 

सोकफलप्रदा भवति यच्च विद्यया परेषा यशो 
इन्तोति । # । देवलः । 
“दष्टं दत्तमधौतं यदिनश्चवबशुकोततैगात् । 
चाचाजुश्ोचनाभ्याख् भयतेजो विभिदते # 

क्लादालमलतं प दथा न परिकौतैयेत् १” 
अजुकोतेनं कथनम् । श्ञाघा प्रशंसा । अनु- 

श्रो चनं .धनद्चयेन पश्चातापः । भमतेवः कल 
खअनकश्मक्तिद्धोगम्। ठया रच्षादिप्रयोजगं 
विना ॥ पेवावाग्डते भविष्यपुराणम् । 
“+ङपाश्यायन्य यो उत्तिं दस्वाध्यापयति 

हिखान् । 

जिन्न दतं भवेत्तेन धम्भकामायेभिच्छवा ॥* 
इवि ज्योतिस्तस्वम् ४ 

| विद्याः, | ( विद्यबा वित्तः । 

विद्यादा 
विद्या+^तेन- 

विदाचुष्ः, | वित्त्कप्चयपौ ।” ५। ९. । २६। 
षति चप् चच्चुप् च ।) विद्यया स्यातः! इति 

शाकरयम् ॥ 
विद्यादलः, पै, भूष्णेटचः । इति श्रब्दमाला ४ 
विद्यादाता, [ ऋ | चि, (विद्या ददातौति । दा+ 
च । ) विदयादागकरत्ता । यथा.- 

५ न्नदाता भयज्राता पननौतातस्तयेव च । 
विद्यादाता जग्मदाता पचेते पितरो खाम् ॥* 

ति त्र्षतेवत्तं प्रम १० अध्यायः ॥ 
च्यपि श्च । 

भ्जवच्वु विद्यासमो बन्धुर्नास्ति कञ्चित् गुरोः 
परः । 

विद्ादासुः एचदारौ तल्मौ गाज संश्रयः ॥ 
इति ब्रह्मत्वे मयपतिखख 8४ अध्यायः ॥ 

विद्यादागं, कौ, (विद्याया दानम् ।) अध्यापनम् । 

पुस्तकदागम् । यथा,-- 
बि उवाच्च। 

<विद्यादामं प्रदच्छामि वाथातथ्यात्तवाधरुना । 
तथा देयं फलं यच तच्छशुष्व बपोत्तम।॥ 

एण्यएद्धि शुभनच्त्रं मण्डपं णुभवेदिकम्। 

चतुरस (वितानं वा छता तच्रोपशेपयेत् ५ 

गोमयेनोपजिपे तु पुष्यप्राकरश्ोभिते। 
तच्च न्धस्यासनं दिदं दिश्गन्धादिवाखितम् ॥ 

शंखाप्य पुस्तकं तज धम्भश्ाख्स्य धोमता । 

जाणान् वेदख पूर्णान् छन्दोलचण्पारगान् ॥ 
शेखयित्वातु ब्रेन सल्मम्ं शभाचरैः। 
शन्रदर््योपरागे वा खंक्राक्ययनवाखरे ४ 

पुशेएद्भि तत् स॒खंपूच्य वच्छालङ्कारभूषसे; । 
ृतधेन्वा युतं रमरेदेवयात् युवते ततः ॥ 
शाख सङ्धाषषिदुषै वाच्केठतिप्मियंवरे । 

तच्छाश्छं ऽटद्धतां जिद्धं जनानां गाश्रयन्यय। 
दातुस्त्ाञ्च वत्वं पलं तच्छ भूपते ॥ 

यत् पुण्यं खब्येतौर्थांगां विधिवदूयजतां तया । 
सत् पणय" खमवाभ्नोति विधिवच्छाख्छदः पुमान् ॥ 

कपिलानां खद्सेय सम्यम्द्तम यत् फलम् । 
सद्वाणन् सकलं केमे घम्भश्राच्छप्रदायकः ॥ 
पुराणं भारतं वापि रामायखमयापिषा। 

दश्वा यत् फलमाप्नोति म तत् खर्नेमंहामसेः॥ 
हेवानामालये निनं धम्भद्चाच्छाणि थः पुमान् । 
अध्यापयति घम्माल्मा तश्र दानफलं शश ॥ 
घमभूमिद्िराण्यानां दानेन यदवाप्यते। 

फलं सतु सकलं राजन् निलयं कारापकस्य च ॥ 

योभधोते घम्श्याश्छल्यि देवानां एरतो>नि्रम् । 
दिलो वौप्सरयार्थागामेवमेवा षेति शरम् ५ 
प्रातरुत्थाय यो वेदं वेदाङ्गं शाख्मेष वा.। 
एथिवौदागतुख्ं स्यात प्रलं तच्छ शृपोत्तम ॥ 

दाजेरयोपि विभक्त गनोषसषंम्भवतपरः 
हियं एयिवौदानात् फलं तस्य भवैच्रप ! 
यो श्टतं पठमाबानां करोखनुदिनं श्प! । 
स यञ्जफलमादत्त दानाच्छादटनभोजनः 

दिषैको जौषितं दोषे धममकामा्चं स्यद्; । 



विद्याध 

सते तिन भवषैदटततं शास्त्राणां पोषणे छते ॥ 
वाजपेधसदहस्स्य सम्यगिष्टस्य यत् पलम्। 

तत् फलं लषमवाभ्रोति विद्दादानान्र संशयः ॥ 

तस्भार्हवालये निव्यं धम्मे ग्रस्तस्य वा श्रुतैः । 

पठनं कारयेद्राजन् यदीच्छडम्भमाल्मनः॥ 

गोभूष्दिरर्यवासांसि शयनान्यासनानि च। 
परद्र तेन टत्तानि भवन्ति नृपसत्तम) ॥ 

धम्भाधम्मे न जानाति लोकोट्यं विद्यया विना। 
वस्मात् सदैव धमैात्मन् वियादानरतो भव १” 

इति बह््िपुरारी विद्याङ्ाननामाधच्यायः॥ 

विद्यादेवो, सौ, { विद्याया देवौ । ) लिनषोडश- 
देयन्तगं तदेवौ विश्रोषः;) इति हेमचन्द्र; ॥ सर्- 

सतौ च॥ 

विद्याधनं, ज्ञी, विद्यया अच्नितधनम्। यथा| 

विद्याधचनमाद कात्यायनः । 

, “उपन्यस्ते तु यल्लब्धं विद्यया परणपूञ्चकम् । 
विद्याधनन्तु तद्िव्यात् विभागे न नियोजयेत् ॥ 

शिष्यादालिंज्यतः प्रश्नान् सन्दिग्धप्रञ्ननिशेयात्। 
स्वन्नानशसनादाद्ाल्लब्धं प्राध्ययनात्तु यत् ॥ 

विद्याधनन्तु लत् प्राह्विभागे न प्रयोजयेत् । 
शिल्पेष्वपि दि ध्म्मोभ्ं खल्याद्यच्चाधिकं 

भवेत् ॥ 

परं निरस्य यक्लव्यं विद्यया दुतपू्येकम् । 
विद्याधनन्तु तद्धिद्यात् ने विभाव्यं इस्ति; ॥* 
यदि भवाद् भद्रस्पन्यस्यति तदा भवत रव 

यैतद्यमिति पितं यच्रोपन्यासं निस्तौण 

लभते तन्न विभान्यम्। चिव्याद्ध्यापितात् 

अतिविच्यतः यजमागाद्च्तिण्या लब्धं धनं न 
्ति्रहलखं वेतनरूपत्वात्तस्य । तथा थत्कि- 

खिद्धिद्यापरश्रे निस्तौरथेपणितं यदि कश्चित् 
परितोषाददाति। तथा यो छद्छिन् शाश््ार्ये 
अखाकं संश्यमपनयति तसौ धनमिदं ददा- 
मौद्यपस्थितस्य संशयमपनौय यक्लवब्यम् । तथा 

वादिनोन्वादसन्टेदे न्धायकरणाचमागतयोः 
सम्यड्निरूपयो यल्लं षष्ांशरादिकम्। तथा 
श्रास्तादिप्रलर्ज्ञानं सम्भा यत् प्रतियहा- 

दिना लब्धम् ¦ तथा श्ास्तरन्नानविवाटै अन्य 

चापि यच कुचचिदन्धोप्न्यज्नानविवादे निष्निंत्य 
यल्लब्म् । तथकस्सिन् देये बह्ूनासुपक्नवे येन 

प्रह्ृष्टात् यल्लब्वम् ¦! तथा श्िल्यादिविद्यया 

चिच्रकरसुवणकारादिभियल्ल्यम्। तथा दाते- 

नापि पर निल्निग्य यल्लब्धं तत् सव्वमविभाच्य- 

मितर; । तसू1दयया कयाचित् विद्यया लब्ध- 

मव्नकस्यव तन्न इतरेषामिति। प्रदरशनाथयन्तु 

काद्यायनेन वित्तारितभमिति दायभागः॥ 

नारद्ः। 
५कुट्म्बं विश्टयादृभ्रातुर्यो विद्यामधिगच्छतः। 

भागं विद्धाघनात्तस्नात् स लमेताश्चुतीण्पि 
खन् ॥* 

विष्टयादिद्येकवचननिदेश्ान्न बद्वः। यदि 
विद्यामभ्यस्यतो भ्रातु; कुटुग्बमपरो श्वाता 
खधनययश्ररोरायासाभ्यां संवह्वंयति तदा 

३९२ 
विद्धावा 

तदिद्याव्ितधने तस्याधिकारः । अश्चुतो शलः। 
कल्यतरमितात्तरादौोपकलिकासु कात्यायनः 

“परभक्तो पयोगेन विद्या प्राप्रान्यतस्तु या । 
तया लब्धं धनं यत्त॒ विद्यालब्धं सदुच्यते ॥“ 
अन्यतः पटमादक्लद्यतिरिक्तात्। 
विश्नेषयति स रव । 

“नाविद्यानान्तु वैदेन देयं विद्याधनं कचित् । 

समविद्याधिकानान्तु देयं वेदेन वह्वनम् ॥* 
तचरोचचरितविद्यापदसुभाभ्यां सम्बध्यते तैन 

समविद्याधिकविद्वानां भागोनतु न्धनविद्या- 

विदायोः। वेद्येन विदुषा । पुनविगरेषयति । 

^कुलते विनौतदिद्यानां आालणां पिद्टतोभषिवा। 

शौ य प्राप्न्तु यदत्तं विभाव्यं तदटूटस्यतिः 

कुले खकुशे पितामदपिटवयादिभ्यः पिद्टत रण्व 

वा पि्तितविद्यानां भातणां यहिद्याश्ौप्राप्र 
धनं तदिभजनौयमिति कल्पतररन्राकसै । 
ति द्ायतत्वम् ॥ 

ऋच्र 

विद्याधरः, पै, देवयोनिविश्नेषः। इत्यमरः ॥ विद्यां 

मन्त्रादिकं धरति प्वादित्ाद्;। पष्यदन्तादिः 

कामरूपो खेचरः। इति भरतः॥ (वधा, 

रु;ः। ₹२।६०। 
“तस्मिन् चष पालयतु; प्रलाना- 
सत्पश्यतः खिंइनिपातसुख्रम् । 

अवाद्युखस्योपरि पुष्यटष्टि 

पपात विद्याधरदस्तसुक्ता ॥* ) 
तस्योत्पत्ताादिर्यथा,-- 

^तेकेवचगसी्याप्ं चैलोक्यमद्मरोगसेः । 
तेषासुत्पादितान्योन्यं महागन्ववनायका, ॥ 
उत्पादिताः पुनस्ते विक्रान्ता बुद्न्भदाः । 
विव्याधरेन्धरास्ते तु खेचराः कामचारिणः ॥ 
हिरण्यरोमा कपिलः स॒लोमप माधवस्तथा । 

इ्रकेतुश्च पिङ्गाङ्गो नाद्व महावलः ॥ 
गण दथेवमादिस्तु दे च्वान्ये पै सुलोचने । 
ध्थिवा च समनाञ्ेव ताभ्यामपि च विश्रवाः ॥ 
एुनश्चोत्पादयामास विद्या सौमनसं गयम् । 
रतैर्याप्ो ह्ययं लोको िद्याधरगसे सभि; ॥ 
रुभ्योऽनेकानि जातानि वरान्तरचारिणाम्। 
लोके7खिन् गण्शस्तानि मन्तरविद्याविष्वारि- 

खाम्) 

विद्याधरास्तथान्धेएपि विदाबलसमन्विताः 

ति बह्धिपुराये काश्यपौयवंशः॥ =॥ 
घोड्शरतिवन्धान्तगंतचरमवन्धः। तस्य लद्णं 
यथा, रतिमञ्जथाम् । 
^नाथा ऊर्युगं टवा कराभ्यां ताडयेत 

पुनः । 
कामयेच्निभेरं कामौ बन्धो विद्याधरो मतः ४४ 

भिदयावान्, [ त् ] चि, ( विद्याख्यस्येति । विद्या + 
मतुप् । मस्यवः। ) विद्याविश्िष्टः। विदा- 
शब्दात् वतुप्र्येन विष्यन्नः॥ ( यथा, प्रवोघ- 
चन्रोद्ये । २।३१। 
^ विद्यावन्त्यपि कौततिमन्धपरि बदाचारावदा- 

ता्पि। 

विदधत्; 

विडुयत्, त्रि, 

बिद्यच्चा 

प्रोचे; पौरुषभूवणान्यपि कुलाग् र्त मीशः 
णात् ॥* )} 

विद्युच्लिष्ः, पु, ( विद्युदिव च्ला जिष्का यस्य 1) 
रात्तसविश्यषः। यथा,- 

“अभिकेतु दवरो रश्सिकेतुश्च वौवान् । 

विदुगन्निहो हिलिङख खयाश्रचचच राक्षसः ॥* 
स्ति रामायै उत्तरकार्डे ६० सगं; ॥ 

(सती, कुमारानुचरमाटढगण्वित्रोषः। यथा, 
महाभारते । ६।४६।८। 

“मेषस्वना भोगवतौ स॒भूख कमकावतौ । 

अलाताचौ.वोयवतौ विदुच्निह्ा च भारत! 1) 
विड्यच्छाला,) स्तौ, (विद्यत इव ज्वाला यस्याः ।) 

कलिकारौटच्चः। इति राजनिषंण्टः + (विदुलो 
ज्वाला । ) तङत्पिभा च ॥ । 

श्ल, ( विध्रैवेण द्योतते इति तच्छीला 
वा। षि+दुप्रत+“श्राजभासेति ।*३।२।१ ७७। 

इ्तिक्िप्।) खन्ध्या। इति गेदिनौ। ते, १५५ ॥ 

विद्योतते या । तत्पायः । शम्या २. ्तद्दार 
क्रादिनौ 8 रेरावतौ५ चणप्रभा ६ तङ्ति 9 
सौदाभिनौ < चष्ला६ चपला १०। दय 
मरः॥ वौपा ११ सौदाकी १२ व्िल- 
मौोलिका ९६ सच्ज; १४ अचिरप्रभा१५ 

खौदामनौ १६ अस्थिरा १७ मेषप्रभा १८ 
अश्रनिः ६६ । इतिश्नन्दरन्नावलौ ॥ चदुला२० 
चअचिररोचिः २९१ राधा २२ नीौलाञ्जना२३। 
इति लटाघरः॥ खा चतुिधा। यया,- 

“रिषटनेमिपनोनामपद्यानौड घोड्श्र । 
बद पुच्चस्य विदुषञ्चतखो विद्यत: च्छताः ॥” 

दति विष्छुपुरायै \ चंग १५ अध्यायः ४ 
तखो विदुयरतश्तु। 

५वाताय कपिला विडुदातपाय डि लोद्िता। 
पौता वर्षाय विक्गेया दुभिचायाखिता भवेत ॥* 
इति च्योति;्राच्त्र प्रसिद्धाः । इति तङ्ौका॥ 

( विगता इत् काश्ति्स्य।) 
निष्मभः। इति मेदिनौ । तै, १५५ ॥ (विशिरा 

इयत् दोप्रियेस्छति षियद्े। विशेषै दौपि- 
शालो । यथा, ऋण्बदे। ९।९६।१२। 
^+स्काराङिदुयतस्प्रयतो जाता अवन्तुनः ॥* 

“इस्कारात् दौप्रिकारात् बिदुयतो विद्चेषेण 

दीप्यमनात् ।* इति तडधाष्ये सायः ॥ ) 
विदुतृकेश्ः, पु, (विद्यत इव दौप्िशालिनः केषा 

यस्य । ) राच्चसखविश्ेषः । यया,-- 

“ख कालभगिनौं कान्यां भयं नाममहा- 

भयाम् । 
उदाव्दमेयाल्मा खयमेव महामतिः ॥ 
ख तस्यां जनयामास हेतौ राचखपृज्गवः। 
पुं एत्तवतां खेष्टो विदुयतके्ममिति श्चुतम् ॥? 

इति रामायै उत्तरकाख्छे 8 सगे; ॥ 

विदु्रतृपियं, कौ, ( विदुप्रतः प्रियम् । तदाकषेक- 
त्वात् । ) कांस्यम् । इति हेमचच;॥ 

विद्वान्, [ त् ] चि, ( बिड्रतः सनधस्ित्रिति । 

विडुयत् +मतुप् । ) विदुद्रहिथ्िषः। विडय 

एकज 
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विद्रधिः 
च्छन्दात् वतुप्रयेग निष्यन्नः॥ ( यया, 

दूति । ६६ । 
^ विडुयत्वन्तं ललितवनिताः चेष््रतच्तापं सचित्राः 

सङ्गोताय प्रइतसुरजाः ज्िग्धगम्भोरघोषम् ॥* 

धु, प्डतविश्चेषः । यथा, इरिवैषे ।२२८।६१। 

«विद्वान् पेतः ग्रीमानायतः ग्रतयोन- 

मम् । 

विद्यत यत्र खम्याता निपात्यन्ते नगोत्तमे १५) 

विदुप्रन्माला, स्तौ, अटाचरपादच्छन्दोविष्रेषः। 

यथा।भ्मोमोगोगो विदुन्माला ।* 
^वासो वक्लो विदुन्माला वक्ेश्रेणो शाक्रखापः। 
यस्िच्रास्तां त(पोच्छितीप मोमध्यख्य; छष्णा- 

म्भोट्; ॥* 
इति छन्दोमञ्जरौ ॥ 

चपि श्व । 

सर्के वणा दौरा यस्या विश्रामः स्वाह रेरे; 
विहद्ख्ष्टेवौणावाणि ! यास्बाता सा विदुय- 

न्माला॥* 

षति श्रुतबोधः 

विदुष्मालो, [न् ] प, राच्तसविग्रष;। वथा। 
विद्मन्मालौ नाम कशिद्राक्षसो माद्धेच्छरः; तसो 

सग्रेण सौद विमानं दत्तं तोकस्य एषतो 
मन् विमानदौप्रया राच्निं विलोपितवान् 

सतोरण निजतेजसा द्रावयित्वा तद् विमानं 
पातितं तच्छ्रत्वा कुपिते रुद्रे भयादकं; पराद्र- 
बत् ततो रुद्रस्य क्रया इया दन्दह्यमान 

पतन् वाराणस्यां पतितो लोलाकनान्ना 

विख्यात;। इति ग्रीभागवते ९ स्कन्वं 9 अध्याय- 

टौकायां ओरोधरस्वामोौ॥ अपिच । 
“धम्भस्य पुच्चो बलवान् सुषेण इति विश्रुतः 
ख विदुयन्मालिना साद्व अयुध्यत महाकपिः 

इति रामाये युडकाष्छ ४३ सगे; ॥ 
वित्रं, लौ, दिदम् । इति श्रब्दचन्द्रिका 

पु, रोगविश्चेषः। तत्पथायः । विद्रणम्२ 

दय्न्थिः ३ इद्व्रणः ४ । इति राजनिषेरट्ः। 

तच्च विद्रधे; संप्राभिपून्बकं खामाग्धं लत्तण 

माह! 

“त्व्रक्तर्मांखमेद्ांसि प्रदुष्यास्थिषमाभिताः। 

दोषाः शोथं श्नैर्घोरं जनयन्ता श्टशम् । 
महाग्लं रुजावन्तं ठत्तं म प्यतम् । 

ख विद्रधिरिति श्छातो विधेयः षड् वञ्च सः: \ 
चअखिखमाथ्िता दोषा इति व्ह पाणाद्व्रण- 
श्रोयादिन्रधेभंदार्धम् । यतो ब्रणः चे दोषा- 
आामख्िखमाञ्जयनियमो नास्ति गोरं ब्रण- 

` श्रोधाद्ारखम् । च्ायतं दौषेम् ॥ ॥ षड्- 
विधत्वं विकोति । 

एथग दोषे; समस्तेख नं 
षखामपि दि तेषान्तु ल्तणं खंप्रचच्यते ५५८३ 
सच बातिकस्य लच्तणमाद। । 

“छष्यो?खणो वा विषमो ग्मव्य्ेवे 4; । 
व्वि्ोत्थानपरपाकश्च विद्रधिख्ातसम्भवः ॥* 
विषमो शशं चयमल्य; चयं मदान् । ष्दि्ो- 
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विद्रधिः 
व्यानप्रपाकषः । चित्रौ नानाविधौ उन्गमप्रपाकौ 
यद्य सः ॥#4 पे त्तिकमाच । 
^ पक्तोडम्बर सङ्का; श्यावो वा च्वरदाषवान्। 

त्िप्रोद्थानप्रपाकञ्च विद्रधिः; पित्तसम्भवे;५ 

सैशरिकमादइ। 

^“श्रावसटश्रः पाण्डुः प्रौलच्िग्धोपख्यवेद्नः । 
चिरोत्यानप्रपाकश विद्रधि; श्ेष्मसम्भवः। 
ततुपीतनिताद्ेषामाखावा; क्रमध्रो मताः ॥* 
सान्निपातिकमादइ। 

भनानावणेरुजः खावो घाटालो विषमो महान् 
विमं पच्यते वापि विद्रधिः सान्निपातिकः \ 

नाना अनेकविधा; । वर्ण; कष्यरक्तपाणडरूपाः। 
रुजः तोददाकण्डारिरूपाः। खावा; तगु- 

पौतविता यस्य । चाटालः चाटः क््ाटिका- 

स्यास्ति इति षाटालः । अद्युच्छितागर इव्यय; 
विषमः निखोन्नतः। विषमं पच्यते चापि 

चिराचिरगभोरोत्तानोडांमेदेन. विषमं वथा 
स्यात्तथा प्रयते ॥ #॥ व्भिषातजस्यामन्तो; 

संप्रापिपूखकं लक्षणमाह । 

^सेस्तेभत्रिरभिष्दिते चति वापश्यकारिणः। 
्तोध्रा वायुषिद्धतः खर क्तं पित्तमोरयेत् ॥ 
ख्वरस्तपा च दादश्च जायते तस्य देहिनः 

चअागन्तुविद्रधिद्धय व पित्तविद्रधिलच्चणः 

लेस्त्भावेः काषलोशपाषाणादिभिदहेतै यथा 

रक्तसावो न भवति तथाभिहते चते छते वा । 
अथवा खड्गश्रूलादिभिः चते यथा रक्तख्ावो 

भवति तथा चते छते चतोश्रा अच्च चतश्ब्देन 
इतमाचसुच्यते । तेनाभिडतत्ततयोरप्यद्मवायु- 

बिष्तः। अभितः; अभिषातात् चते रक्त- 

चयात् कुपितेन वायुना प्रतः दैरयेत् कोष- 
चेत् ॥#॥ रक्तजमाछ । 

५*ल्षास्यो टाटतः भय वस्तौ व्रदा ह सजाख्वरः । 
पित्तधिद्रधिलिङ्गसतु रक्तविद्रधिरुच्यते ५४॥ 

चअधिष्टानविग्रेषेण लिङ्गविशरेषं बोधयितुमाभ्य- 

न्तरान् विद्रधौनाद। 

“वअभ्यन्तरानतस्तदं पिद्रधौन् परि च्छति । 
गु्साह्मविरहान्नगुव्कश्राकान्नभोजनात् ॥ 
चऋअतिसष्दौययायामवेगाषातविषदादह्िभिः। 
एथक सम्भूय बा दोषा; कुपिता गुल्मरूपि- 

शम् ॥ 

वद््मौकवत् ससत्रह्नमन्तः कुन्ति विद्रधिम् । 
गुडे वस्तिस॒खे नाभ्यां कुचौ वं्तण्योस्तथा 1 
बुङ्गयोः न्नौद्धि यक्षतिद्धदि वा क्तोन्नि वाप्यय। 
येषां चिद्धानि जानौयात् बाह्यविद्रधिलचसेः। 
सम्भय वा मिलित्वा वा ससुन्नह्वं तदुन्नतम् ॥*#। 

स्यार्मविश्रषेण रूपविश्रेषमा । 

+शु बातनिरोधस्तु वस्तौ लच्छरारूपण्डचसा । 
माभ्यां दिक्षा तथाटोपः कुच्तौ मारतकोपमम् ॥ 
कटौटपहस्तौप्रो व॑ णोत्ये च विद्रधौ । 
बु्योः पा॑संकोचः भदः चसनरोर्नम् 
समाङ्गप्रयश्स्तोत्रो इदि काखच्च जावते। 

श्वासो यञ्ठति खिक्षा च कोचि पेपौयते परय; ॥* चौरेण विद्रघौ ऽ. 

विद्रधिः 
खावमागेमाह। 
मामेरुपरिजाः पक्ता याज्त्यङंमिनरे वधः 

चऋधः सतेयुजोवेच तेष म जवति + 

नामेसपरिजःा बुक्रादिजाताः। यान्ति खवन्ति 

ऊदसुखात् । इतरे वद्त्यादिनाः। ऋध 
गुदात् । नाभिजस्तमाभ्यां मागभ्वाम् } तथा 
चवै हारीतः 

"“ऊङ्प्रभित्नेषु सखान्रराग 
प्रवतैतेग्डटकषष्ितो पूयः) 
अधःप्रभिन्नषुतु पायुमार्गाद्- 
भ्यां प्रटत्तिख्ि ड न!भिजेयु ।*%#॥ 

साध्यत्वादिकमा। 

“अघःसखतेषु जौवेत्त सुतेधृदधे न जोवति। 
व्राभिवस्तिपाये तेषु भि््रषु बाद्यत;। 

जोवेत् कदाचित् पुरषो नेतरेखु कदाचन ॥” 

छत्राभिवस्तिपाये छोदशोमादर्जातेषु । 

बाह्यतः शच्छपरेद्यापारेक भिन्नेषु पुरषः; 

कदाचित् जौवैत्। इतरेषु इन्नाभिषस्तिजेषु 

सथा भिन्नेषु न जौवेत् । हदादौनां मन्नल्ात् , 
ऋअतरुव भोजः। 

“असाध्यो मम्भनो जेयः पक्रोपक्षख विद्रधिः । 
शन्निपालोत्यितोभ्प्येवं पक्र रव हि वस्ति; ॥ 

व्ल) नामेरधोन्च साध्या मम्भसमीपतः;) 
ऋअपकदसोव पकश्च साध्यो नोपरि नाभितः ॥ 
अग्नं बह्वनिष्यन्दं करदििक्राढषान्वितम्। 
सजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिर्नाश्येन्नरम् ५ .५। 
बाद्यविद्रधौनां साध्याखाध्यत्वमादङ। 

“खाध्या विद्रधयः पश्च विवव्नैय; सान्निपातिकः । 

च्यामं पक्षं विदग्धत्वं तेषां शोधवदादिशेत् ४” 
शोथवत् वच्छमायव्रगश्योयवत् । # ॥ 
च्य विद्रधेश्िकित्या। 

“जलौकापातनं शस्तं सब्धस्िन्नपि विद्धौ । 
ष्डदुभ्विरेको लघ्वव्रं खदः पित्तोत्तरं विना + 
अपक्तविद्रधौ युञ्जाादूव्रगश्रोयवदौषधम् । 
वातन्नन्दलकल्वोन्धा वसाते लष्टला न्वते: ॥ 
सखोष्यो वलो लेपः प्रथोष्यो वातविद्रधौ । 
यवगोधमसङ्गेश्च पिषेराच्यन लेपयेत् ॥ 
षिखौयते चणेनव द्यविपकस्तु विद्रधिः 

पैत्तिकं विव्रधिं परेः प्रियात् सर्पिषा युतैः 
पयस्योशौरमधुक चन्द मेद ग्धपे चितेः 
पयस्यानेकाथेत्वात् अन्न चौरकाकोली गुखा- 
धिक्यात् । तस्या अलाभे अश्वगन्धा य्राद्या । 

^पश्चवस्कलकल्परन तमि शेपयेत् । 
पिवैहा लिफलाक्षायं चिटत्कर्का्षसं युतम् + 
दशिकासिकतालोहकौद् गोशलता सद । 

येः सखोषोरपन खेदयेत् क्च प्रविद्धम् ॥ 
श्न्दलोकषायथेख सक्छोदेग एतेन द । 

प्रोथ व्रणं वा कोष्णेन सूलं परिषि चयेत ॥ 
पित्तविद्रधिवत् सबा; क्रिया निरवश्नेषतः। 

विद्धौ कुशलः कुयात् रक्ताङ्गसु निमित्तयोः \ 

रक्तचन्दनमश्जिष्ठा विष्रमधुकगीरिकेः । 
गङ्गन्तु निमित्तके ॥ 



विद्रुमः 
छष्णाजाजौ विश्राला च धामागेवफलं तथां । 
पनं चयेत निद्धन्त्याशर विद्रधौन् कोष्टसम्भवान्॥" 

ध।मागेवफलं कोषातकौफलम् । 

“श्धलव््रासुवो खलं खलं वरुणकस्यम च । 

जलेन कितं पौतमन्तविद्रधिद्धत् परम् ॥ 
गायच्चौच्रिफलानिम्बकटुका मधुकं समम्। 
चिटत्पटोलद्धलाभ्यां चत्वारो? शा; एयक् 

एक् ॥ 

मखराचिस्तुषान् दद्यात् रष काथो ताच्जयेत् । 

विद्रधिगुद्यदौखपेदाहमोदज्वरापः । 

टण्मछाच्छदिद्धद्रोगपित्ताखककुरुकामलाः ५” 
वागभटात् । 
“शख श्लं जले धौतं पिष्टं दश्छरेश गालयेत् । 
तदलं मधुना पौत्वा इन्यन्तविद्रधिं नरः 

शोभाञ्चनकनिय् हो श्र न्धवसं युतः 
न्त्यन्तरविंद्रधिं जन्तोः प्रातः प्रातनिषेवितः ॥* 
निय इ; कायः । इति विद्रध्यधिकारः। इति 

भावप्रकाशः ॥ 

विद्रधिनाशनः, प, ( विद्रधिं रोगविशेष गाशय- 
तौति। नशर +णिच्+च्युः।) शोभाञ्जन- 

उच्चः । इति चिकाणगरेषः॥ 

विद्रवः, पै, ( विद्रवणमिति। वि+इ+^ऋदो- 

रप् 1५ ३।६।५०। दृत्यम् । ) पलायनम् । 
इत्यमरः + (वथा, मद्ाभारते ।७।१०६। ३८। 

^; शरैरूव सन्यस्य विद्रव; सुमहानभूत् ॥*) 
बुद्धिः। इति मेदिनौ। षे, ५१॥ जिन्दा) इति 
श्न्दरतावलौ॥ चरणम्। इति केचित् ॥ 

(दिनाश्रः। वचा, हृतं हितायाम् । ३४।६१३। 

भौमे कृमारवलपति- 
सन्धानं विद्रवोन्िशस््भयम् ॥) 

विद्रावः, पु, विद्रवः। विपूथ्छदुधातोधेम्प्रव्ययेन 
निष्यः ॥ 

विद्रावितं, चि, (वि+हइ+ णिच् + क्तः । ) पला- 

वितम्। वथा 

^विद्धावितै भूतगण ज्वरस्तु रिधिराभ्ययात् ॥* 
इति ओरोभागवति बाणयुद्धम् ॥ 

विहतः, चि, (वि+इ+क्तः। ) प्राप्तद्रवौभाव- 

छतादि;। तत्पथायः;। विलौनः२ इतः ३ 

द्व्यमरः ॥ प्लावित ॥ (यथा, रषुः।११।४६४। 
^विहूतक्रतु्दगानुसारिणं 

येन उारमखचत् ठषध्वजः ॥* 

पौड्ति;। यथा. मनु;। अ) रे। 

“अरे छि लोकेस्मिन् सन्तो विहते भयात्। 

रश्वाधमस्य सस्य राजनानमद्टनत् प्रसुः १) 

विदुमः, पृ, (विशिष्टो इमः। यहा, विशिष्टो 

इव त्तोटख्यस्येति। “दुदभ्यां म;।*५।२॥। 
१०८ । इति मरः; प्रवाल; । ( यथा) ऋतु- 

सकारे 1 ६।१७। 

^“च्ासलतो विदुमरागताश्नाः 
सपल्लव पृष्यचयं दधानाः। 
कुन्त्छश्)का दयं सश्रोकं 

निसौच्छमाखा नवयौवनानाम् ६) 

३८8४ 
विहेष 

रत्रटृत्तः। इति मेदिनौ। मे, ५६३॥ ( यथा, 

रघु; । १३।१३। 
“तवाधर स्यहिंषु विदुमेषु 
यथस्तमेतत् सदसो म्िवेगात् । 

ऊडाङकुरप्रोतसखं कथख्खित् 
केशरादपक्रामति शद्वयुयम् ॥*) 

विहमलता, स्रौ, ( विदम इव लता । ) नलौनाम- 
गन्धद्रयम् । इव्यमर; ॥ 

विहमललिका, स्त्री, ( विदहमलता । सखायं कन् । 
ठापि अत इत्वम्!) नलिका। इति राज- 

निघण्टः ॥ 
विहृत्कल्पः, चि, ( विहृस् + कल्यः । ) दैषदूनो 

विद्धान् । इति सुग्धवोध्चव्याकरखम् ॥ 
विह्वत्तमः, चि, ( विहृस् + तमः ।) ऋअयमेषामति- 

श्रायेन विद्भान्। इति याकरणम् ॥ 
विह्ृत्तरः, चि, ( विह्स् + तर । ) अयमनयोरति- 

प्रायेन विद्धान्) इति याकरणम् ॥ 

विदरश्ौयः, जि, ( दैषदूनो विद्वान् । विहस् + 
देश्रौयर् । ) विदत्करूपः । इति वाकरम् ॥ 

विदश्य, चि, ( देषदटूनो विदान् । विदस् + 
देश्य; । ) विदत्कल्प; । इति सुग्धवोधय्याकर- 
णम् ॥ 

विदान्, [ स् ] चि, (वैत्तौति। षिद् + श । «विदेः 
श्रतुवंसुः ।*७।१। ३९ । इति श्तुवंसुरादे श्रः ।) 
चात्मवित् । प्राज्ञः । पर्छित;। इति मेदिनौ ॥ 

(यया, मनु; । १।६७॥ 

^न्राक्षणेषु तु विदांसो विदत॒सु छतवृह्वयः । 

छतवुदिदु करतार; कषु ्र्षवेदिनः ॥*) 

विदिषः, पु, ( विदरेषैण इंरौति। वि+ हिष् + 

इगुपधैति, कः। ) श्रचरुः। विह्ेषके, चि। 
विपून्बकदिषधातोः. कप्रदययेन निष्यन्न 

विषः, पु, ( वि~+ दिष् + चम् । ) शचता। तत्- 

पराबः। वेरम् २ विरोधः; ३। इत्यमरः 
अनुश्रयः 8 इषः ५ ससुच्छ्रयः; ६ वोरत्वम् ७ । 
इति जटाधरः; ॥ हेषणम् ८। इति शब्दरता- 
बलो ॥ ( यथा, अथासप्रश्दयाम् । ६०२ । 

«सुभग खभवनभित्तौ भवता षंमदये पौड्ता 
सतनः । 

खा पौड़्येव जोकति दधतो व्रेदोषु विङगेषम् 
विद्धेषकः, चि, विष्टा । उेषकर्तां । विरोधकः । 

कैरौ। विदेषटौति विपून्बेदिषधघातोशेक(खल्) 
प्रत्ययेन निष्यन्न;॥ ( यथा, महाभारते । १३। 

७३ ।१४। 
५न मिचधुडनकतिकः छतन्न 
शठोपृजधेममे विदषक ख ॥*) 

विदेषणं, ज्ञौ, विद्धेषः। विपून्नेहिवधातोरनट 
(ल्युट्) प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ (यचा, महाभारते। 

३। १६५।३। 
शविदेषणं परमं जौवलोके 

कुान्न; पाधिव याच्यमानः) 
तत्त्वां एचछामि कथयन्तु राजन् 
दद्याद्ववान् देयितच मेष्य ॥") 

विहेषो 
अभिचारकमविश्नोषः। तस्य विद्ितदिनादि 

यथा,- 

खर्य्योदयं समारभ्य घटिकादश्कं क्रमात् । 
ऋतवः स्य अखन्ताद्या अद्ोराच्रं दिने दिने ॥ 

वसन्तयौष्मवषाञ शरद्वमन्तशशिराः 

खेमन्तः श्रान्तिके प्रोक्तो वसन्तो वश्यकम्भणि ॥ 
शिशिरः स्तम्भने सेयो विषे सौष्म इईरितः। 

पौणेमासौ मन्दभानुयुक्ता विदेषकम्भशि ॥ 
वश्ये पूर्वण मध्याद्धे विदषो्ाटनं तथा। 
श्ान्तिपुष्टौ दिनस्यान्त सन्ध्याकाले च मारणम्! 
कुच स्तम्भनं काय्य हयचटश्िकोदये। 
इषोचाटादिकं कम्म कुलौरे वा तुलोदये ॥” 
भूतोदयनियममाङ । 
“जलं शरान्तिविधौ शस्तं वश्ये वद्भिरुदौ रितः । 
स्तम्भे एथिवो ग्रस्ता विहवे योम कौर्चि- 

तम् 1 

दिर्नियममाहइ। 

“याज्ये रच्तसि विषं शान्तिं वारणवायवे ॥ 

नत्तच्रनियममाडइ। 

^[विद्धेषोचाटनं वद्भिवायुयोगे च कारयेत ॥४॥ 
अथ विद्धेषणं वच्छे भिधो विषयं रिपोः । 
करणौयं मद्धेशानि } यङुक्तं मालिनौमते ५ 

न्धोन्ययुह्संरम्भरुषितौ समरे युतौ । 
सदौयनखरोङ्खौनधलिमादाय साधकः ॥ 
लिना तेनं विदषस्ताडनादभिजायते ॥ # 1 

परस्परं रिपोव्वेरं मिचेण सह निश्चितम् । 
मददिषाश्वपुरौषाभ्यां गोगचेण समालिखेत् ॥ 

यस्य नाम तयो; शौघ्रं विदेषञ्च परस्यरम् । 
रक्तन म्दिषान शसशानवख्छके लिखेत् ॥ 
यस्य नाम भवैत्तस्य काकपच्चेण लेखितम् । 
वे्येत् हिज चाखालकेप्रोरेकतरेखतः ॥ 
गत्ते अमशराउन्तु पिढटकाननमध्यतः । 
षट्कोणचक्रमध्ये तु रिपोर्नामखमन्वितम् ॥ 

मन्त्रराजं प्रवच्यामि महामैरवसंन्चकम् । 
ॐ नमो" महामैरवाय रुद्ररूपाय श्शान- 
वासिने ्सुकासुकयोधिषं कुर कुर सुर 

सरु इ. हे णट्। 
खुतश्छरं शिखेत विषेवो जायते श्वम् ॥” 

इति षट् कम्भदौपिका ॥ 

( षि्ेषै द्े्टौति। वि + दिष+च्छुः। विरे 
धके, चि । यया, इरिने | २८। ३० । 

“नास्ति-वादाथेशाख्छं छि धम्मषिरेषणं परम् ॥” 
तथा च महाभारते । १३। १५६ ।२॥। 
“ब्राक्षशानां परौवादो मम विषं महत् । 
ब्राग; पूजितेनिदयं पूजितोणं ग संश्रयः ॥*) 

विद्धष(षि)णौ, सौ, स्तौ विद्नोष; । यथा,- 

^विदेषणौतुया कन्या श्कुटौकुटिलानना। 
तस्या ञौ तनयावास्तामयकारप्रकाश्रकौ ॥* 

ति माकंक्डयपुराणे इःसखदवंश्नोत्परतति; ॥ 

विषो, [न्] चि, (विगर रष्टौति। वि+हिष् 
+श्थिनिः।) यदा, विदषश्यम्दादस््ययें नृप्र 
चेव निष्यन्र;। विद्धेषविि्टः। वरैरौ। (ववा, 



विधवा 

म्ाभारते। १३ । १४५ । ५८। 

“अपरे खल्प विज्ञाना धम्भविहषिणो नराः । 

क्षणान् वेदविदुषो नेचन्ति परिखपितुम् १) 
विध, श्र विधौ। इति कविकर्पदमः॥ ( तुदा०- 

प्रर०-सक०-सेट् ।) विधिविधानम् । श, विघति 
वेधा जगत्। अनेकाधेत्वात् छ्िद्रकरणे?प्ययम्। 
विधितच्छदितौ विद्धे । इत्यमरः ॥ कयंवेधः। 
इति दुर्गादासः ॥ 

विधः, पु, ( विध्यते क्रियते इति । विध + चभणर्धे 
कः । ) विमानम् । इस्त्यन्नम् । प्रकारः । वेघ- 

नम् । ऋद्धि; । इति भरतश्टतरभसाजयौ ॥ 
विधवनं, जौ, कम्यनम् । विपून्बधुधातोभवि अनट् 

च्खट्)प्रद्यचे निष्यन्नम् ॥ 
विधवा, ख्व, (विगतो धवो भर्ता यस्या; ।) ग्टत- 

भर्चैका | तत्पर्यायः! विश्वस्ता २। इत्यमरः ॥ 
जालिका ३ रख £ यतिनौ\५ यति; ६ । दति 

्ब्दरन्रावलौ ॥ ( यथा, ऋग्वेदे ।९०।४०।२। 
भ्कोवां शयुत्रा विधवेव देवरं 
मय न योधा रश॒ते सधस्थ आ ॥*) 

तस्याः कतैव्याकरैयानि यथा। विष्णुः । 
“न्टतेभकैरि ब्रह्मच तद्न्वारोहण वाद्ति। 

जहाच्यं मैथनवच्नेनं ताम्बलादिव््लनख । 
यथा, प्रचेताः 

“ताम्बलाभ्यञ्जनं चेव कास्यपाचे च भोजनम् । 
यति ब्रह्मचारौ च विधवा च विवष्लैयेत् ५ 

अभ्यञ्जनं अयुवदोक्तं पारिभाषिकम् । च्छति 

“रकारः सदा कार्य्यो न हितीयः कद्ाचन। 
पथङकशायिनौ नारौ विधवा पातयेत् पतिम् ॥ 

गन्धद्र्यस्य सम्भोगो नेव कास्तया पनः 

तपरशं प्रत्यहं काथं भन्तः कुशतिलोदकेः 

श्तत्त तपैणं पुच्चपौच्चादयभाव इति मदनपारि- 
जात; 
“वेरा कारिते माधे विशेषनियमश्वरेत् । 
खानं दानं तौयेयात्रां विष्योर्नामयद्धं सुः ॥” 

इति शुद्धितत्त्वम् ॥#॥ 

चपि च। 

4ब्राह्मणी परतिद्ौना या भवैन्निष्कामिनौ सदा । 

खुकभक्ता दिनान्ते सा इविष्याच्ररता सदा ॥ 

म धत्ते दिथवस्त्रष्च गन्धद्रयं सुतलकम् । 
खज चन्दनसेव शहसिन्ट्रभूषणम् ॥ 
वयक्ता मलिनवस्छ्ा स्यान्निद्यं नाराययं सरेत् । 

नारायश्स्य सेवाख्च कुरुते निद्यमेव च ॥ 

तच्नामोचारणं शश्वत् कुरते?नन्यभक्तितः। 
एचतुच्यश्च परुषं खदा पश्यति धम्भतः ॥ 
मिष्टान्नं न च सेष्क्तेसान कु्याहिभवं व्रजम् । 
रुकादट्श्यां न भोक्तद्यं छष्यजन्माटमी दिने ॥ 
ओओीरामस्य नवम्याच्च शिवरा्ौ पविच्रया। 
अघोरायाच् प्रेतायां चन््रखर््योपरागयो, ॥ 
अश्रं पररिव्याज्यं सुच्यते परमेव व 

ताब्बृलं विधवाश्ौणां यतौनां जशचारियाम्। 
घञ्चासिनाष् गोमांसं सुरातुख्यं शषौ श्रुतम् । 
रक्वष्टाजं मद्र जम्बौरं पथेमेव च । 

३९५ 

विधवा 

अलादृवत्तंलाकारा वव्मैनोया च तरपि ॥ 
पथचङ्शायिनौ नारौ विधवा पातयेत् पतिम् । 

यान आरोहणं छत्वा विधवा नरकं ब्रजेत् ॥ 

न कुशात् केशसंस्कारं गाचसंस्कारमेव च। 
केशवेणौनटारूपं ततन्तौरं तोकं विना ॥ 
सैलाभ्यङ्गंन कुव्यौत न हि पश्यति दपेशम् 
सखश्च परपुखाख यात्रा बृ्यं महोत्छवम् ॥ 

नरकं गायन्वेव सुषेशं पुरषं शुभम् ॥ 
षति ब्रद्यरैवन्तं गरीन्नषालग्भखरडे =३े अध्यायः! 
( विधवायास्तु पद्यन्तर-गहणं निधिं न 
तद्दिवा शब्दवाच्य । तत्त वि्रषती विचा- 

रेण ग्रत्थविस्ततिभेवेदवस्तद्धौतः केवलं कलि- 

पयानि वचनान्यटूृ्द्य द्शयाभि तानि 

सधौभिख्िचारणौयानौति॥ तच्च याज्ञवल्कयः 

“अविन्ञतव्र्चर््यो लच्षण्थां च्तियस॒देत् । 

अनन्यपूिकां कान्तामसपिखां यवौयसौम्॥” 

अनन्यपून्निकां दानेनोपभोगेनवा पुरुषान्तरा- 

परिण्हौताम् ॥ यासः; ।२।३। 
^«सवर्णामसमानार्षाममाटटपिट गोनाम् । 

अनन्धपूथ्निकां लध्व युभलच्चण्सं युताम् ॥* 
गोतमः; । ४।१। 

^एडख्यः सश भायां विन्देतानन्यपूथि- 
काम् ॥* 

वशिष्ठः ।८।१। 

“सदस्यो विनौतक्रोधद्षों गुरुणानुज्ञात 

स्ञात्वा असमानाषां अस्यरमेयनां भायां 

विन्देत ॥” हारौतः। ४।१। 

५“+असमानाषगोच्रां छ कन्थां सभाटटकां खुभाम्। 

सर्व्वावयवसभ्यत्रां सुटत्तासुहडेन्नरः ४" 

पारस्करणुद्यटचम् । 

५असिसुपधघाय कुमाः 

चिष्ु चिघत्तरादिषु॥ 

कन्धाशन्दायेः कथ्यते । “कन्धा कुमारौ” इवय 

मरः। “कन्यापदस्यादत्तस्त्तौमाचवश्वनेन ।” 

षद्यादि दायभागटौकायां खाचाथेचुड़ा- 

मणि; । “कन्यापदस्यापरिणौतामाचवशचनात् ।* 

इति रघुनन्दनः॥ “अनपएालेन कन्धापदस्य 
खप्रतौकन्धा बोधकतया असुस्यतवप्रसक्त; तद्रूपे 

खव कन्धापदस्य शक्तेः!“ इति ओीलष्यसर्का 
लङ्कारः ॥ पूर्वोक्तो नचनेः कुमारोणामेव प्ररि- 
खये विवाहशन्दवाच्चतवं गतएानाम् ॥ 
मबु; । ५ ।९५१--१५२। 

“यस्त दद्यात् पिता लनां भाता बाजुमतै पितुः। 
तं शुश्रूषेत जौवन्तं संस्थितच्च म लङ्खयेत् ॥ 

मङ्गलाये खस्तययनं यञ्जस्तासां प्रजापतेः । 
प्रयुज्यते विवादेषु प्रदानं खाभ्यकारणम् ॥* 

तच्रेव । १६०-१६६। 
“हते भतैरि साध्नौ च्छौ ब्रह्मचर्ये यवद्धिता । 
खगे गच्छत्य पएृत्चतापि यथात ब्रं्षचचारिणः। 
पल्यशोभात् यातु खौ भत्तारमतिवन्तेवे । 
वेदनिन्दामवाप्रोति षतिशलोकाच हवते ॥ 
नाग्योकन्ना प्रणाद ने चाण परिये, 

पाखिं रक्ञौयात् 

विधवा 
न दितौीयश्च साध्वौनां कचिडर्तोपदिश्यते 1 

पतिं हित्वापषट्टं खसुतछ्टं या जिधैवते। 

निन्येव सा भवेल्लोके परपूर््ेति रहो्ते ॥* 
लघुहारीतः । 

५“ खगोच्राट् भ्रस्यते नारौ विवाद्ात् सप्नमे परदे 

पतिगोच्रेय क्या तस्या; पिष्छोदकक्रिया ॥” 
मनु; । ६1 ४७ । 

“सलछलद्शो निपतति सल्लतकन्धा प्रदौयते। 
सशदाहटेदागौति चरौर्येतानि सतां सत् ॥” 
तच्रेव । ५६--६५ । 
^देवरादा सपिण्डाहवा स्तिया सम्यक्नियुक्तया। 

प्रजेश्चिताधिगन्तदया सन्तानस्य परिचये ॥ 

विधवायां नियुक्तस्तु टताक्तो वाग्यतो निगि। 
रखुकसुतपादयेत् पुतन हितौयं कथष्चन। 
इितौयनमेके प्रजनं मन्यन्ते स्तोयु तदिद्; ॥ 

अनिटतं नियोगाे प्रतो धम्तस्तयोः ॥ 
विध्ववायां नियोगा जिन्वते तु यथाविधि। 
गुरुवच स्लषावच्च वत्तयातां परस्परम् ॥ 

निषक्तौ यौ विधिं हिला वत्तेयातान्तु कामतः) 
तावुभौ पतितौ स्यातां खुषामे-गुरतल्पगौ १ 
नान्धस्सिन् विधवा नारौ जियोक्तथा हिजा- 

तिभिः। 

अन्धस्िन् डि नियुञ्जाना धम्मे इन्धुः खना- 

तनम् 

नोदादिकेषठु मने नियोगः कौत्तेति कथित् । 
न विवाहइविधाधुक्तं विधवावेदनं कच्चित् ५” 

भन च्च विवाहविधायकश्ास्छे च्यन्धेन पुरषेण 
सष पुनन्विवाषह उक्तः ॥“ दति कुलकः + 

तत्रेव । ६८ ७० । 

“तवः प्रश्टति यो मोदात् प्रमौतपतिकां च्तियम् । 
. नियोजयद्यपव्याथे तं विगरन्ति साधवः ॥ 
यस्या न्ियेत कन्याया वाचा खथे छते पतिः; । 

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ।॥ 
यथाविधाभिगम्योनां श जवच्छां सुचिब्रताम् । 
भिथोभजेदाप्रखवात् सज्चत् सछडताषटतौ ॥? 
"ऋगभेयषणात् सकछलद्गमनोपरेशाश्च यसमै 
वाम्दत्ता तस्यैवापद्यं भवति ।» इति कुल्लक- 
भटः ॥ तच्रेव । ७९ । 

म दत्वा कस्यचित् कन्धां पुनरदाहि च्चः । 
दक्वा पमः प्रयच्छन् हि प्राप्रोति एुरुषागृतम् ॥* 

सच्रेव । ७&. । 

“उन्मत्त पतितं जौवमवौजं पापरोगिशम् । 

ग वागति दिषन्थाञ्च न्व दायापवसैगम् |” 
वज्रैव । ६७ । 
^कन्धार्यां दत्शुल्कायां न्यते यदिशुस्कदः । 
देवराय प्रदातद्या यदि कन्धानुमन्धते ॥” 

च्याश्वलायगरुद्यखन्नम् । ४ । २। २१। 
तासत्थापयेत् देवरः पतिख्थानौयः अन्तेवास्मे 

जरहासः। उदौग्ेगाखमि जौवलोकम् ४ 
अथ पनोसुत्यापयेत् कः देवरः पतिस्थानौयः 
ख पतिद्यानौब शग्य्ते। चनेन सञायते 

पतिकश्कं कनै दखवगादि प्र्यसम्भवे देवरः 



विधवा 
ङुष्यात् । चन्तेवासो शिष्यः सखवायो वहुकालं 

दास्यं छत्वा उदोम्भूत् सवा॥# ! पराशरः) 
8 । २५->६) 

^ज्येष्भाता यदा तिद्ेत् धानं मेव कारयेत् । 
्नुक्ञातस्तु कुर्वत श्रद्स्य वचनं यघा॥ 
मष्ट ग्टते प्रत्रजिते जीवै च पतिते पलौ। 

पञश्चस्वापतस्ु नारौशां पतिरन्यो विधीयते ॥* 

पराशरः । १०1 २५-३७। 
५वन्द्याद्धेयया सक्ता इत्वा बहावलाट्- 

भयात् । 
सलवा सान्तपनं रच्छं शुध्येत् पराशरो- 

मनवौत्॥ 
सञ्डुक्तातु या नारौ नेचछन्तौ पापकमभिः। 
प्राजापथेन शुडधोपत ऋतुप्रखवशेन तु ॥ 
पतव्यद्धं शरीरस्य थस्य भाग्या सुरां पिवेत् । 
पतिता ्सैरस्य निष्क(तिने विधीयते ॥ 
गायं जपमानस्तु छच्छं खान्तपनष्चरेत् । 

गोश्च भोमयं चौरं दधि खपिः कुशोदकम् ॥ 
, खुकरान्नोपवासञ्च शक्कर सान्तपनं श्नम् । 

जारे जनयेदूगभे गते व्यक्ते ते पतौ ॥ 
सां बजेदपरे रारे पतितां पापकारिणम्) 
्राद्यणौतु यद्ागच्छेत् परपुसा समध्चिता ॥ 
सातु मष्टा विजिद्दिष्टान तस्या ममनं पुनः 
कामान्मोडाद् यदा गच्छेत् यक्ता बन्धुः सुतान् 

पतिम् ॥ 

सातु नष्टा परे लोके मानुषेषु विश्चेषतः। 
दशमेतु दिने प्राप्ते प्रायधित्तंन विदटात + 
दशा ग व्बजेन्रारौ खचेन्न्खुता तथा । 
भभा सेव चरेतश्च्छरं श्राद्धे देव बान्धवाः ॥ 

. तेषां संक्रा च पौला च अ्ोराचेख खुध्यति। 

ब्राद्यणौ तु यदागच्छेत् परपुखा विच्जिता ४. 
गत्वा पुखां शतं याति अलेयुस्तास्तु गोल्िणः। 

पसो यदि रहं गच्छेत तदशुद्ं एदं भवेत् ॥ 

पिढमाढग्ं यस्य जारस्येवतु तदृण्हम्। 
उक्षिख्य तदूग्रङं पञ्चात् पश्चगयथेन शुहधयति॥* 

इडब्रारदौयम् । उड 1 इत्वे । 
नखसुदयाचराखोकारः कमण्डलुविधारमम्। 

दिभानामसवर्णास कन्धाखपयमस्तया ॥ 

देवरेक सतोत्पत्तिम्भधपरे पशो्धः । 
मांखदानं तथा शआाद्धं वामप्रश्याश्नमस्तथा ॥ 
दसायाच्धेव कज्यायाः पमन वरस्य च। 
दौषेकालं जश्च चं गरमेधाश्वमेधकौ ॥ 
मदाप्रश्यागगमनं गोमेध्च तथा मखम् । 

इमान् धर्म्मान् कजियुगे वच्यं ानाहुम्मनोषिकः॥” 
देमाद्विपराश्रभाष्ययोरादिनपुराणम्। 

“दौबकालं ब्र्चचयै घारयश्च कमखलोः। 
देवरेख इतोत्पिरेत्ता कन्धा प्रदोयते ४ 
कन्धानामसव्ानां विवाहश्च द्विजातिभिः) 
व्ाततायिदिजाययाणां षम्भेयुद्धं निष्डिंखमम् 1 
षानप्रख्याश्मसवापि प्रवेशो दिधिदेश्ितः। 

उत्तखाध्यायसाचेपभकषष्डोचनक्या॥ 

पावखत्तपिध्राकश्च विधां मरकान्तिकम्। 

३८६ 
विधवा 

खंखगेदोषः पापेषु मधुपक पश्रोग्येधः ॥ 
दसौरसेतरेषानतु पुच्रसेन परिह; । 
शूद्रेषु दासगो पालकलमिचाहवशरौरिणाम् ॥ 
भोव्यान्नता एहस्यस्य तौथेरेदातिदूरतः । 
्राहधणादिषु मूत्रस्य पकतादिक्रियापि चष 

उद्ादिमरयं त्था । 

रुतानि लोकगुप्रययं कलेरादौ महादमभिः ॥ 
निव्ितानि कर्म्माणि अवस्थापूथ्धकं चुप; । 
समयच्ापि साधुनां प्रमायं वैदवदधवेत् ५ 

याज्ञवल्कयः । १९। ६५ । 
^खक्लत् प्रदौयते कन्या हरंस्तां चौरदखूभाक् । 
दत्तामपि हरेत् कन्धां सयां खहर व्रजेत् ॥* 
गोतमः 1 
^प्रतिश्ुलाप्यम्भसं युक्ताय न ददात् १ 
वशि्धः। 

नकुलग्रोलविद्धौनस्य षण्डादिपतिदस्य च। 

च्पस्ञारिविधम्मस्य रोगिणां वेशधारिणाम्। 
दत्तामपि इरेत्कन्यां खगोचोष्र तचे वच्च ४ 

वशः उदाइतत्छवे । 
५“अद्धिर्न्वाचा प्रदत्तायां चिथेतोद्धे वरो यदि। 
नच मन््ोपनोना स्यात् कुमारौ पितुरेव खा ॥* 
उदा€तत्व । यमः । ४ 

५“नोदरकेन न वा वाचा कन्धाया, पतिरिष्यते। 
पाणि्रहणसं स्कारात् पतित्वं सपमे पदे ४ 

उडत काद्यायनः। ` 

अनेकेभ्योऽपि दत्ताया मनएायान्तु तच तरै । 
वरागमञ्च खव्ववां दत्तं पूत्छवरो इरेत् ॥ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तोड नचाप्यन्यपरिथडे। 

हितौयखख साध्वोनां कचिद्धर्तोपदिश्यते ॥ 

दभिचारात्त भ्त; च््रौ लोके प्राप्रोति जिन्दितिम्। 

्टगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगं ख पौच्यते ॥ 

नारदटसदिता। 

५'चऋञ्जातदोषेणोएाया निर्दोषा नान्यमाश्िता। 
बन्धुभिः खा नियोक्ता जिख्न्धुः स्वयमाश्रयेत् ॥ 

नद्ध ठते प्रव्रजिते क्ौवे च पतिते -पतौ । 
पष्चस्वापतसु नारोणां पठिरन्यो विधौयते ॥ 

च्यष्टौ वर्घांणयपेचेन बराद्षगे प्रोधितं पलिम् । 
च्यप्रखताचया नारौ पर्तोभन्धं समाश्रयेत् ॥ 

चच्रिया षट् अमाक्िद्धत् यप्रता समा 
चयम् । 

वेश्या प्रता चत्वारि डे व इतरा वेत् १ , 
ज शूद्रायाः; र्तः कालः; रुष प्रोषितयोषि- 

लाम् । 
जवति अयमाओेतु स्यादेव इिगुणो विधिः। 
अतोगन्धगमने स््ोणां रषु टोषो न विदाते + 

ऋगमेदे। १०।४०।२। 

नको वां शयुत्रा विक्षवेव देवरम् ॥” 

“त्र इष्टाभ्तं दशयति शयुत्रा यने विधवेव 
यथा टतमभक्ैका नारौ देवर भक्ैभासरं अभि- 
सखोकरोति 1” “वचाच याख्छः कचिद्रा्ौ 
भवथः क दिवा क्राभिप्रात्िं कुरयः क वसथः 

कोदां शयने विषवेव देवरं देवरः कखलाद्धितौयो 

विधाता 

। वर उष्यते । विधवा विधादका भवति विधव 

नाहा विधावनाङेति चम्भभ्रिरा अपिवा धव 

इति मनुष्यनाम तदियोगादिधवा दैवरो 

शोथतिकमा मर्यो मदुष्यो मरणथन्भा मोषा 
अौतेराङरते खखयाने इति + इति लद्धाद्ये 
सायकः; ४ 

प्रतौयते यत् विधवायाः विवाहो गान्ति किन्तु 
देवरादिना नियोगोऽच्ति ) लोऽयि कलौ चेच- 
ज7दिपच्वत् नाग्छ्येव । गेन्डते इ्यादि वचने 
अन्धवचनेरेकवाक्यतयः पतिश्रन्दस्य पालक - 
धत्वं वागदानपव्यथेलवं वा दत्तामपि इरेत्कन्धा- 
भिग्यादिवचने दत्ताश्रन्दस्य वागदत्तापरायंत्वष्च 
शतच सव्ये रधोभिर्भायमिति॥ ) 

विधा, श्तौ, ( विधानमिति वि+धा+किप्।) 
विधिः । प्रकारः। श्व्मरः॥ यथा. तैत्ति 
रौयोपनिषदि।३।६८।२) 

«तसात् यया कषा च विधया कहन्नं प्राप्न 

यात् ॥*) 

ऋद्धि; । गजाच्रम् । वैतनम् । इति मेदिनी 

शन्दरन्नावल्यौ ॥ कम्भ । इति हेमचन््र; ॥ 
वेधनम् । इति चिकाखशरेष; । (आपः । यथा, 
वानसनेयसं तायाम् । १४1 ७ । 

सजक्ेतुभिः घल विधाभिः सजवेसुभिः । 

दिति विधा चापल्लाभिः। आपो त्रै विधः 

खसर्नादौ इति च्छतेख ।” इति तद्वाष्ये मद्दो- 
घरः 1) । 

विधाः, [स्] पै, ब्रह्मा । इव्युणादिकोषः 1 
विधाता, [ऋ] पू, ( विदषातौति । वि+धा+ 

रच् । ) त्र्या । इव्यमरः;॥\ ( विष्ण; । यथा, 

महाभारते । १३ । १४६. । ९४ । ` 

*च्यविन्ञाता सहसरं शुषिधाता कतलशणः ६ 
*विद्धेषैख शेषदिम्गजभू भूधरात् समस्तभूलानि 
ष्व द्घातौति विधाता इति तच श्ाङ्कर- 

भाष्यम् ॥ # । सहेश्वरः। वथा, महाभारते । 

१६1 १९७ । १०४॥ 

“उषङ्कुख्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः॥*) 
कामदेवः) इति मेदिनी । ते, १६॥ मदिरा) 
इति राजनि; ॥ श्गुसनिएुचः) तस्य 
भाखा येरुकन्या नियति; । तस पुचः प्राखः; । 

तस्य पतः वेदशिरा; कदिख्च। इति ग्रीभाग- 

बतमतम् ॥ # ॥ विधातु्िचित्रा मतिकेया,-- 
कंस उवाच, 

भद्ध पतं इन्तु' शक्तो धाता च दवतः। 
कौटेन सिंेशचादूःलं मशकेन गजं तथा ॥ 

चिश्ना च महावौरं मद्धान्तं चुद्रलन्वभिः । 
भूषिकेण च माव्नारं मख्छकेन सेजङ्गमम् ॥ 
वं जन्ये जनकं च्यव चख भनच्तकम्। 
बह्धिगा च जलं भष्टं वद्धं शष्कटयोन च॥ 

पोता; घप्र सुजा हिजेनेकेन जद्धना। 

रतेन पूरव्वोकिखिलप्रमाण्पालो चजेन रुत् 

^ विधाभिर्या त्वे चजरसि विदधति सजन्ति जग- ` 

च्द्विहोद सव्ये विषडितमितिश्रुतेः। अपर्वः 
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विधाबा 

धातुम तिर्वि चतरा च दुद्धंया सुवनचये ॥» 
इति त्र्परवक्तँ गरोल्ष्णचन्मखण्डे 9 अध्यायः 
अपिच) 

भलन्दन उवाच । 

“सम्बन्धो हि विधिवश्ोनमे साध्यो ब्रजाधिप। 

प्रजापतिर्योगकक्ना जन्मद्ातादहमेव च ॥ 

काकस्य पनौ कन्या वा.वरः कोवा ससाघनः। 
कम्भानुरूपफलद्ः स्वेषां कारेण विधि; । 
भवितययं छतं कम्भ तद मोषं श्रुतौ श्रुतम् ॥ 
अन्यथा निष्फलं स्मनौश्रस्योदयमो वया। 

ठेषभानुपरिया धात्रा लिखिता चैत् सुता मम। 

पुरा भूमैव को वाहं केनान्येन निवाते ॥* 
इति त्रद्परै वत्तं ्रोीसष्यजन्सखण्ड ९७ अ; ॥४॥ 
न्धच्च । 

«द्याने दोषः काुकौनां शापभाक् पापभाक् 
ण्डो । 

त्मा जगद्धिधातापि न विरक्तः कलत्रवान् । 

त्यागे दोषस्तत् .कद्ाचित्रासाकं द्यक्तयोषि- 

ताम् ॥*#॥ 

अपरश्च । 

“खान्तदुः;खेन दुःखार्तो योयं श्रपति निञ्ितम्। 
तं शापं खख्डितु' शक्तो न विधाता जगत्- 

प्रस; ॥* 

इति त्रह्तरवत्ते ग्रोलव्यलन्भखण्डे २० वअ; ॥#1 
खौ जगतां परतियंधा,-- 
श्दौ घाता च विधाता च पौराणौ जगतां 

प्रतौ । 
डौ शास्तारौ चिलोकेएिन् धमाधम्नै प्रकौ- 

सितौ ॥* 
इति वद्धिपुराे गणमेदनामाध्यायः॥ 

(ति, मेषावौ। दति निषष्ु;। ३।९५॥ 
वि्डितकम्भानुषाता । यया, मनु; ।११।३५। 

«विधाता श्राखिता वक्ता सचनो ब्राक्मण उच्यते, 
तदी नाकुशलं बूयात् न शुष्कां गरमौरयेत्॥” 
खष्टा। सन्वषमथेः। यथा, रषु; । १। 9० । 

“लया छौनं विधातमेए कथं पश्यन्र दूयसे । 
सिक्तं खय मिव क्र हादन्यमाश्रमपादपम् ॥” 
जनयिता। दाता। वथा, कुमारे। १।५७। 

“सख्यं विधाता तपसः फलानां 

केनापि कामेन तपञ्श्वार ॥*) 

विघ्राढभूः, ए, ( विधातुत्रं णो भूरुत्पत्तियेस्य । ) 
नारदसुनिः। इति चिकाणग्रोषः॥ 

विधान्नायुः, [सृ] ए, ( विधातुरावुव्नीवित- 

कालपरिमाणं यात् । खग्क्रियां विना बत्ध- 
रादिन्नानाखम्भवादेवास्य तथुुत्वम् । ) खयः । 

यथा,-- 

भ्वेश्रदानो विधाच्रादुदियवश्छो दिवाकर; ॥” 
£ इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

कौ, ब्रह्मणो वयः। तदूयथा। चतुदश 
मन्वन्तर त्रं कणः रकं दिनं भवति। तन्मनुष्य- 
मानेनैकः कलश्यच्छिंश्रत्कल्पे ब्रह्मण रको 
माखो भवति। रखतादश्रदादश्रमासन्रे्चणः 
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विधायी 
संवत्यरो भवति । रवं वषेशतं नद्चण अयुः 
तच्र पच्चाग्रत् वर्षा यतोता;ः। रकपष्वाशदा- 

रम्मएधुना श्छेतवाराहकल्पः। अचर मन्वन्त- 
राणि यतौीलानि षट् अधुना बैवस्वतमन्वन्तरं 
वर्तेते । इति गरीभागवतमतम् ॥ 

विधाचौ, स्तो, (वि+धा+दच्। ङौप् ।) पिषप्यलौ। 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ विधानकन्तौं। यधा,-- 
“गतानां बाड्प्रकरछतकाच्चोपरिलस- 
ज्नितम्नां दिग्वस्त्रां चिभुवनविधा्ौं च्निनयनाम्। 

शरसशामस्थे तच्ये शवदह्कदि महाकालसुरत- 
प्रयुक्तां त्वां ध्यायन् जननि जडचेता अपि 

कविः ॥” 
षति तन््रसारे कपु रास्थसतोचम् ॥ 

पिधानं, ज्ञौ, ( वि+धा+च्छयुट् ।) विधिः । दति 

जटाघरः॥ ( यथा, मनुः। अ । १८१ । 

“यदातु यानमातिेत् परराषं प्रति प्रसुः। 
तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शतै; ॥* ) 
करगम्। दति नानार्थवधिश्रन्दटौकायां 
भरतः ॥ ( यथा, रुः । अ । १४। 

^परद्यरेण ष्य हयौय शोभं 
म चेदिदं ईन्दमयोजयिष्यत्। 
च््िन् इये रूपविधागयन्नः 

पदयुः प्रजानां वितयोएमविष्यत् ॥* ) 

करिकवलः। इति हारावलौ ।९६१ ॥ (वेदादि- 
श्रास््रम् । यथा, मनु;। १।३। 
“त्वमेको द्यस्य समयस्य विधानस्य खयम्भुवः । 
च चिन्त्यस्य प्रमेयस्य का अ तच्चाधेवित् प्रभो ! 4” 
नाटकाङ्गविश्रेष;। वथा, खाह्िद्दपेे। ६। 
३४६ । 
^सुखदु;खछतो योपयेस्तदविधानमिति श्छतम् ॥” 
यथा, बालचरिते। 

५उत्साद्ातिशयं बत्य तव वाज्यष्च पश्यः । 

मम इषेविषादाभ्यामाक्रान्तं दुगपन्मन; ॥” ) 
विधानकं, कौ, यथा। इति शन्द्रत्नावलौ ॥ 

( विधिः। यथा, कथाखरितृखागरे ।४६।१८०। 
«लतस्तुषटो भदन्तो५खौ तस्ञायादिय शम्यो । 
ददौ बलोचनामन््रमधितं खविधानकम् ५५) 
विधानवेत्तरि, चि॥ 

विधानगः, प, ( विधानं गायतौति । गै+टक |) 
पणितः । इति शन्दरब्रावलौ । 

विधायकः, ननि, विपून्नधाम्घातोणेक(खल्) प्र्- 
येन निष्यन्नः॥ विधानकक्ता। (यथा, राज- 

लरङ्गिण्णाम् । १। १६६ । 

“ख विहारस्य निम्भाता जुष्को चुष्कपुरस्ययः। 
जयस्वामिपुरस्यापि शुद्धौ; सख विधावकः॥*) 

विधिन्नापकः॥ 

विधायौ, [न्] चि, विधानक्रता । विपूनेकघाम्- 
धातोणिनृप्र्ययेन निष्यद्नः॥ (यथा, कथा- 
सरित्धागरे । ४२ । ११३ । 

“भाया कायालङ्कारां ताटक्काथेविधा- 
यिनौम्। 

भूरे स निविचेप पापा तां एतच्रवातिनौम् 1") 

विधिः 

विधायं, ज्ञो, कम्यनम् । विपूज्छधुधातो्यैण प्रत्ययेन 
निष्यन्नम् ॥ 

विधिः; प, ( विधति विदधाति विश्वमिति। विध 

विधाने + ^द्गुपधात् कित्!” उखा० ४।११६। 
शति ष्न्। सत्त कित्।) ब्रह्मा। {( वथा, 

नषधे। २२। ४७। 

^विधिविधक्ते विधुना वधनां 
किमाननं काष्नसश्वङेन ॥**॥ 

विधौयेते सुखदुःखे अनेनेति । वि+धा+ 

“प्रसरो घोः किः ।*३।३।६.२। इति किः । ) 
भाग्यम् । ( यथा, माकंर्ये ! ८। १८२ 

<साच्यनाशां सुह्ृत्यागो भायातनयविक्रयः। 

इरि न्द्रस्य राजे; कि विधे! न छतं तया ॥१) 

क्रमः| विधानम्) इयमरः ॥ कालः। इति 

मेदिनौ। घे, १७ ॥ विषिवाक्छम्! (यधा, 

गौतायाम् । १६ 1२३। 

«यः ग्रास्विधिसुतष्टव्य वतैते कामच्ारतः। 

नखसिद्धिमवाप्रोतिनसुखंन परां गतिम् ।>) 

भकारः । नियोगः । इति इेमचन्द्रः ॥ विष्णुः । 

इति दलायुधः। कम्मे । इति चिकाखशषः + 
( वथा, देवौपुराे । 

“लसनात् खय; शशाङ्कस्य चयटद्ध विधिः ॥*) 
गजान्नम्। इति जटाधरः॥ त्रेयः। इति 
राजनिधेशट; ॥ यागोपदेशकथन्थः। इति 
भरतष्टतकोषः॥ षड्विधखत्रलच्च णान्तगेत- 
लन्तणविशरेष; । यथा,-- 

न्संज्ञा च परिभाषा च विधिवियम खव च। 
अतिदेश्ोएधिकारश्च षड् विधं रुचल्चणम् ॥» 
चअप्राप्रप्रापको विधिः। सवु हविविधः। वर्गोति- 
पादनरूपोगभावरूपञ्च । वर्णोत्पादनरूपो यथा 
ख्ये घे इत्यादि) अभावरूपो दिविध; । 
नाशो निषेधरूपञ् । नाशविधियंया।. लोपो- 
भस्योमाङोरिव्यादि । निषैधविधि्यंधा। नाणनो- 
यन्त इत्यादि । सामान्यप्राप्रस्य विद्रोषावधारणंः 

नियमविधिः । यथा। रडो विः सुपिद्द्यादि। 

अन्यधम्भस्यान्यत्रारोपणमतिदेशविधिः .यथा। 

इन्वदिक् इव्यादि। पन्नेन्रस्थितपदस्य परर- 
खतरेषूपख्ितिरधिकारविधिः । सतु जिबिधः। 
^सिंहावलोकितास्यच्च मण्डकष्कुतिरेव च। 
गङ्गाश्रोत डति स्ातख्ाधिकाराच्छयो मताः 

सिंलावलोकिलो यया। वावगोान्त दत्यस््ात् 
दान्ते इति पदस्य ऋक्यगियन्तेषूपस्थितिः । 
मष्डूकशुतियेधा। टाभिस्ङंडसौ्सात् अत 
इति प्रदस्य आक्तिमभवि इव्यत्ोपद्ितिः; 
गङ्गाश्रोतो यथा। जेः सिचौ नस् इव्यक्तात् 
लेरिति पदस्य तद्वितपयेन्तेषूपस्थितिरिति । 

रवश्च । 
^का्यौँ काथं निमित्त चिभिः ख्चसुदा- 

तम् । 

कदाचित् काथिकाशाभ्यां कयित् कायनिमि- 

त्सः ॥ 
यस्य निदिश्यते काथं ख कायं गदितो दुतैः। 



विधिः 
क्रियते यत्तु तत् काग्यमादेशप्र्ययागमम्॥ 

यख्ात् परं परे यस्िन् तन्निमित्तं दिधा मतम् । 

काङ्खायान्तु सनंषामनुटत्ति; परे भवेत् ॥” 
इति। 

ख्वष्ड्। 
“बद्िरङ्गविधिभ्यः स्यादन्तरङ्गविधिन्लो। 
प्र्ययाञश्चितकाणन्तु बह्िरङ्गसुदाह्तम् ॥ 

प्रशशब्याञ्रितकायं स्यादन्तरङ्गमिति भ्रुवम् । 
प्रतेः पूमपून्य स्यादन्तरङ्गतर तथा ॥ 
सावकाशविधिभ्यः स्याहलो निरवकाश्कः। 

कस्य चिद्धिच्रकाथ्यस्य प्रथमे परतस्तथा । 
सम्भवेदिषयो यस्म स भवेत् सावकाशकः॥ 

आदौ हि विषयो यस्य परतो न हि संभवेत् । 
खस पखतगसेसक्तो विधिनिरवकाशकः॥ 
लया सामान्यकार्येभ्यो विद्धेषकविधिन्यलौ । 
बहवो विषया यस्यखसामाकपिधिभेवेत् ॥ 
स्वल्प; स्यादह्धिषयो यस्य स विग्रषविधिम्भतः। 

ऋअगमादेश्योग्भष्ये बलोयानागमो विधिः ॥ 

यछति प्रव्ययष्धापियोन दन्ति स अागमः। 

चऋअदेश उपघातो यः प्रते; प्रद्ययस्यवा॥ 

खकलेभ्यो विधिभ्यः स्ममाहलौ लोपविधिस्तया । 

शलोपखरादेशयोसतु खरादेश्ो विधिवेलौ ॥” 
इति सग्धबोधयाकरशटौकायां दुर्गादाखः ॥#॥ 
अथय विधिभेदा;। तन्न कित् प्रधानविधिः। 

खतु खतः पलद्धेतुक्रियाबोधकः। यथा । येत 

स्वगेकाम र्ग्यादि। कञ्चिदङ्गविधिः। सतु 
स्वत; फलद्ेतुक्रियायां कथमिव्याकाङ्कायां 
विधायकः! यथा। दृङ्ौ यलति दव्यादि। 
कश्चित् प्रयोगविधि;। खतु यावदङ्गयुक्तक्रिया- 
बोधकः । यथा । यावदङ्गयुक्तं यजेत विलच्षण- 
स्गकाम द्व्यादि। कञ्िदृगुणपलविधिः। 
खतु व्ाकाङ्ुनिटत्तौ अधिकपलाय प्राप्- 
कम्मण गुखविधिः। यया) गोदोहेनापः प्रणयेत् 
पशुकाम इ्व्यादि। प्रधागविधिश्च हिविधः। 
उत्यत्तिनियोग्चेति। तजोत्पर्तिस्तु कम्भसखरूप- 
बोधकः। यथा अेयाष्टाकपालः अमा- 

बास्यायां पौणेमास््ाच्ाच्यतो भवति दइयादि। 
नियोग खगे कामाद्यधिकारिबोघकः; । यथा । 
स्वगेकामो यजेत इत्यादि । च्यङ्गविधिस्तु काल- 
देशकनचैदिबोधकतया अनियत खव प्रघानाङ्- 
विष्योविधेयाप्राभिप्राक्निभ्यां चेविध्यम्। सच्र 
च्यप्राप्नितो रे विध्यम्। तत्राप्य्यन्ताप्रापौ 
अपून्येविधिः। पचलोप्प्राप्नौ नियमविधिः 
विधेयतत््रतिपच्योः प्राप्तौ पररिख्य1विधिः। 
अतरवोक्तम्। 

^विधिरन्तमप्राप्तौ नियमः पाचके खति। 
सत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिखन्नाा विधौयते ॥* 
तत्र प्रधानस्य विधिभमेदो यथा। अश्रः 
सन्धासपाखौत दव्यादिरपून्विधिः। अचर 

विधेयस्य खन्धादे; श्राश््तो रातो श्यायतो 
वा कविद्प्यप्रापेः। तथा ऋतौ भायासुषेयात् 
इदादिनियमविधिः। विधेयस्य भावामि- 

३८८ 
विधः 

# 1 

गमनस्य रागतः प्राप्नावपि रागाभावात् 

पच्चतोग्प्राप्न;ः। तथा । प्रोचितं मांसं सेन्नौत 
दूत्यादि; परिसद्धाविधि;ः। विधेयस्य प्रो्तित- 

मांसभक्षणस्य च रागतः प्राप्रः। अङ्गस्य 
विधिभेदो यथा । शारदौयप्ूजायामदम्या- 
सपवसेत् इत्यादिरपून्विधि;। अचर विधेयस्यो- 
पवासस्य ख्तदन्यशास््रतो रागतो न्धायतोवा 

कचिद्प्रामेः। तथा शाद्व भज्ञौत पिढस्तेवित- 
मिद्यादिनिथमविधिः। विधेयस्य आहग्रष- 

भोजनस्य रागतः प्राप्तावपि रागाभावात् 

परचतोप्प्रापरेः। तथा । टद्िश्राह्वं प्रातरामन्तरि- 
तान् विप्रान् दृ्व्यादि; परिसद्धयाविधिः। तत्र 

विधेयस्य प्रातनिंमन्नणस्य तत्प्रतिपच्चस्म पून्व- 
दिनखायं निमन्णस्य चव पाण्वन्यायतः 

प्राप्रेरिति श्छतेरदादहरणम्। इति धम्म 
दोपिका\# । न्यायमते विधिवेया,-- 
«प्रदत्तः क्षतिरेवाच्र सा चेच्छातो यतश्च सा। 
सलश्जानं विषयस्तस्य विधिस्तजन्नापको>यवा॥” 
विधिजन्यन्नानात् प्रत्त श्यते सा च्च्छातः 

चिकोर्षातः न्विकौेरषा च छतिखाध्यसेषटसाधनतव- 
कामात् तजञ्गानस्य विषयः कायत इष्टसाधन 

त्वष्च विधिरिति प्राचौनमतम् \॥ खमतमाद 
तज्ज्ञापकीोभ्यवेति इरटसाधनत्वानुमापक 

खाप्राभिप्रायो विधिप्रद्ययाधेः। इति इरि- 
दासमैयकुसुमाञ्जलिः ॥ #॥ अपि च आश्रयत्व 

सम्बन्धन प्रद्ययोपष्यापितेषटसाघनत्वान्वितसखाये- 
परपद चटितवाक्यतवं विधित्वम् । मौमांसकमते 

ष्साधमतवं छतिखाध्यतवख्च यग् विध्यथेः । 
षति गदाघरभट्ाचललतविधिखरूपः॥ 

विषिदथौं, [न् | प, ( विधिं द्रुः श्रौलमस्य। 
खश् +खिनि;। ) खदस्यः। इयमरः ॥ 

विधिदेशकः, प, ( विधिं दिश्तोति। दिश+ 
शल् । ) सदस्यः । इति श्न्दरतावलौ ॥ 

विधिवत्, य, यथाविधि । विध्यवुखारेण । यथा,- 

“लोषयेत् खततं भागां विधिवत् पाणिपौडि- 
ताम् ॥* 

इति कालिकापुराये १६ यध्यायः॥#॥ 
अपिच । 

“खन्धाासुपास्य विधिवत् विष्वपत्रादुपा- 

च्जेयेत् |” 
इति श्रिवराचिव्रतकथया॥#)॥ 

अन्यश्च । 

^पूजये दू त्र विष्यकंसद्रवखातमकं शि वम् । 
ब्रलोपवासे विधिवत् श्ष्वया च विमत्सरः 

इति मद्यपुराये योगमा हाल्मयम् ४६ अध्यायः 

अपरच्च) 

इति नच्चपुरुषसुपोष्य विधिवत् खयम् । 
सव्यान् कामानवाप्नोति विष्णलोके म्ोयते। 

इति तत्रेव ५१ अध्यायः 

विधुः, पु, ( विध्यति विरश्िणं विध्यते राहशेति 

वा। अध ताङ् + “भिदियधौति।* उथार 

१।२४। इति कु; ।) चद; । ( यथा, 

विधुः 
^पिक ! विधुस्तव हन्ति समं तम- 
सूलमपि चन्द्रविरोधिकुदूरव;। 
तदुभयोरनिगश्रं हि विरोधिता 
कथमहो समता मम तापने ॥#॥ 

विध्यति अघ्वरानिति। ) विष्छः। कप्ूरः। 
इति मेदिनौ। चे,९६॥ ब्रक्षा। इति शब्द 
रल्लावलो ॥ राचसः। इति विश्व; + आयुधः । 
वायुः। इति संच्तिप्रसारोणादिटत्ति;॥ # ॥ 
श्वन््रस्य इादश्रावस्थास्ततफलादिख यथा,- 
“चन्द्रस्य इादश्7वस्या भवन्ति ट्श ता खपि। 
चिषुचिषठ च ऋच्तेषु अश्विन्यादि वदाम्यहम् ॥ 

प्रवासस्थं पनन न्टतावस्थं जयावहम् । 
ास्यावस्थं क्रौडावस्थं प्रमोदावस्थमेव च । 
विषाद्ावख्भो गस्थे ज्वरावस्थं यवख्धितम् ॥ 
कम्यावस्थं सुस्थावस्थं दाद् श्रावस्थगं भवेत् ॥ 

प्रवासो हानिम् द्यश्च जयो हालो रति; सखम्। 
श्रोको भोगो ज्वरः; कम्य: सुख्यावस्थाक्रमात्- 

फलम् ॥ 
जन्मस्थः कुरते ठ्न दितोये नास्ति निवृतिः 

दृतौये राजसम्मानं चतुथ कलहागमः 

पच्चमेन ग्दगाङ्ण स्तोलाभो वे तच्चा भवेत् ॥ 
धनधान्यागमः षष रतिः पूजा च सप्मे। 
ष्म प्राणसन्देहो नवमे कोषसश्चयः 
दध्मे कायनिव्यत्तिभ्र॑वमेकादश्ने जयः। 

इादशेन शशाङ्कन ्टव्यरेव न संशयः 

इति गारुड । ६१ ।३-६॥#। 
न्द्रस्य चयटद्िकारगम् यया, 

ब्रर्लोवाश्व । 

राका चानुमतौ चेव दिविधापूणिमा मता। 
सिनौवालौ कुड्च्चव अमावास्या हिधेवतु) 

चमा नाम रवै रशसिश्न्द्रलोके प्रतिहिता। 

यस्मात् सोमो वसव्यस्याममावासौ ततः श्वा ॥ 

पूर्न्वोदितकलाभिन्नपौयेमास्या निश्चाकरे । 
पूणिमानुमतौ ज्ञेया पश्चास्तमितभास्करे ॥ 
यस्नात्तामनुमन्यन्ते देवता; पिट्टभिः खद्द। 

तस्ञादनुमतौ नाम पूणिमा प्रथमा च्छता ॥ 
यदा चास्तमिते ख्ये पूयं चन्द्रस्य चोहमः। 
य॒गपत् सोत्तरा रागस्तदानुमतिपूथिमा ॥ 
राकान्तामजुमन्पन्ते देवता; पिभिः षह । 
रञ्जनाजेव चन्द्रस्य राऊेति कवयोएदवन् ॥ 
जिनौवालोप्रमाण्नु क्ौग्धोषो निश्चाकर;। 
अमावास्यां विश्व्यकं खिनौवालौ ततः स्ता ॥ 
ङुदेति कोकिलेनोक्तो य; कालस्तु समाप्यते । 

वत्कालसंच्वा तवेषा पे अमावास्या कुदः स्छतः । 
च्नुमद्याश्वाः कार्या खिनौोयाच्छा, ङ्च 

विना। 

खतासां विरलः कालः कुमाचंति इह; खछता॥ 

कलाः षोडश सोमस्य मुक्ते बह्वंयते रविः । 
चऋण्टतेगाच्टतं ल्य पौयते देवते; कमात् ॥ 
प्रथमां पिबति बद्धिदितोयां पवनः कलाम् । 

वि्वदेवास्ततौयान्तु चतु्ौँगु प्रजाप्रतिः ॥ 
पर्मौं वरुयञ्चापि ष्टौ पिवति वासवः 



बिधुः 
सप्रमोषयो दिया वसवोणटौ तथाश्मौम् ॥ 
नवमीं छष्णपच्चस्य पिवतौन््र; कलामपि। 
द्रौं मरुतश्चापि रद्रा रखकारगौं कलाम्। 

इादशोनतु कलां विष्णुधेनदश्च चयोदशीम् । 
अतुदंश पश्चपतिः कलां पिबति निद्यश्रः। 
ततः पश्दश्रौ षदेव पिबन्ति पितरः कलाम् ॥ 
खलाषशिष्धो निष्यौतः प्रविष्ट; छयमणलम् । 
अमायां विशते रग्सौ अमावासी ततः खता । 
पूवाद विशते चाके मध्याद्धे तु वनस्पतिम् । 
अपराक्घे विशव्यपसु स्वयोनिवारिसम्भवः॥ 

अपः प्रविष्टः सोमस्य षया कलयकया। 

ढणगुद््लतारचासिष्यादयति चौषधोः ॥ 
तमोषधिं स्थितं मावञख्चरन्त्यापः पिवन्ति च। 

तदङ्खागुगतं गोभ्यः त्षौरत्वसु पगच्छति ॥ 

ततृक्तौरमन्टतं भूत्वा मन््भ्रूतं हिजातयः 
स्वाहाकारवषट्कारोलैङन्ाडतयः क्रमात् ॥ 

तमच्िषु देवाय एनः सोमं विवह्वयेत् । 

र्वं खच्षोयते सोमः चौयश्ाप्यायते पुनः 

तस्मात् खः शशाङ्स्य यट दि विधेव्विसुः॥* 

ति देवीपएराणे चन्रचयटहधिः॥ #। 

ज्र्मोवाच। 

“अद्यं वदते लोको वालिग्रलाण्मदामते। 
तदं सं प्रवच्यामि चन्रखर््योपरागिकम् ॥ 

यदि सद्चमयं गरस्तस्तजोराश्िदिवाकरः। 
तत्कथं नोदरस्धेन रागे भखसात् छत; ॥ 
अथवा राङ्णाक्रम्य शचवक्र प्रवैशितः। 

तत् कथं दशनौ च्छ; श्रतघा न विखख्ितः॥ 

विस॒क्तश्च पनदरुस्तथेवाखणखमण्डलः। 
न चास्याप्रहृतं तेनो न स्थानाद्पघारितः। 

यदिवा द्यष निष्यौतः कथं रौप्रतरोएभवत्। 
तान्न तेजसां राशौ राद्धोवेक्रं गमिष्यति ॥ 
भच्याथे सगदेवानां लोम; षट; स्वयम्भुवा । 
तच्रश्यमनग्टतष्डापि सम्भतं छयतेलसा ॥ 

पिबन्तयम्बमयं देवाः पितरञ्च स्वधान्टतम्। 

जयश्च चिशतश्चव च्रयच्िग्रत्तयव च ॥ 

यञ्च चिसहसख्राञ्चदेवाः भोमं पिबन्तिये। 

राहोरप्यण्टतं भाग्यं परा खट खयम्भ्,वा ॥ 
तस्ना्तद्राह्रागत्य पातुमिच्छति प्रव्सु। 
उडत पाथिवौं कायां मद्राकांरान्तमोमयः 

पातुमिच्छन् ततच्न्द्रमाच्छादयति छायया । 

शुके च चन्रमभ्यति छष्छं पववेणि भाख्छरम्॥ 

खअमखलसंस्थन्तु चन्द्रमेव जिधांसति। 

स्त पिबति तं राङ्स्तगुमस्याविनाशयन् ॥ 
चविद्िंखन् यथा पदं पिवति मरो मधरु) 

चन््रस्यमन्टतं तददमेदाद्राहूर्रुत ॥ 
चन््रकान्तो मणियदत्त्िनं चरते चणात् । 
चऋरत्रपिन ्ौयेत तेसा तेव सुश्यते ॥ 
चथा खथयमयिः खादता पावकं शुभम् । 
भ भष्यङ्गदहौनोफपि तेजसा नेव सुच्यते । 
शवं चन्द्रश्च ख्य क्छादितावपि राद्णा। 
सख्ते्नखा न् सुध्येत नाङ्ग्ौनौ बभूवतुः ॥ 
प्रमेखय च चष््रस्ड माखिक्छकलखाछ्चति;। 

खोमो टैवतलंयोगात् ावायोगाच पा्िंवात्। 

राङ्ोश्च वरलब्ध।रे परशरेदन्टतं श्यौ ॥ 
स्वदोहकाले संप्राप वतृखं दषा च गौयेया। 
श्वाङ्गादेव चरेत् चौरः तचन्हः चरते्टतम् । 

पितेव र्यो देवामां सोमो मातेव लच्छयते ॥ 

यथा मातु; स्तनं पीत्वा जोवन्ते खअलन्तवः । 
पौत्वान्टतं तथा सोमात् ृष्यन्तं खनेदेवता; ॥ 

सम्भ तं सन्वेयोगेषु तथायं च्षरते शौ। 
तं तरन्तं यथयाभागमुपजौवन्ति देवता; ॥ 

तकिन् काले समभ्यति राहूरप्यवकषति। 
सम्धेमदेन्ति भागश्च परां पादाहवमेवच। 
चाक्रम्य पाथिंवौ कराया यावतौ चन्रमणलम्। 
सखतः; स भागो राहोस्तु देवभागास्तु रेषकाः। 
पिं विधाय देवानां राद्धः पव्वगतस्य च। 
चन्द्रो न चयमायाति तैजखा नेव सुष्यते ॥ 

तिथिभागाश्च यावन्त; पुनन्धके प्रमाणतः । 
खम्पच्छायास्थितः कालस्तावानेव प्रकौितः॥ 

तो राहसनः सोमः सोमादूडदहं दिवाकरः। 

पञ्चका स्थितिस्छेवं विपरौता, पनः पनः; ॥ 
अतण्ादयते राद्ुरभवच्छरिभास्करौ। 
राङ्करभ्कसस्थान; सोममाचछाद्य तिति \ 
उदु पाथिवीं कायां धूममेव प्वोत्यितः । 
ष्वन्द्रस्य यद्वस्तव्धं राह्णा भास्करस्य च॥ 

माख्रावखद्डितं तस्य कीवल्यं यमलौ लतम् । 

कदंभेन यथा वस्तं गुक्ञमप्युपृदन्धते ॥ 
खकोहेग्रोम्य सब्येदया राह्णा चनद्रमास्तथा। 
प्रच्ालितं तदेवे पुन; शुक्ञतरं भवेत् ॥ 

राङयुक्तं भवेत्तदन्निम्भलं चन्र मण्डलम् । 
राहयाच्छादितौ वापि ददा चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
विप्राः श्ान्तिपरा श्रूत्वा एनराप्याययन्ति तम् । 

र्वं न गह्यते खथचखन््रमास्तच् रुद्यते ॥ 

अबुधास्तं न पश्यन्ति मानुषा मांसचच्चुषः। 

जगत्सम्मोहनं येतत् य्रणं चन्द्रग्योः ॥* 
चद्याद्ये देवौएराथे ग्रहणविकल्यः॥ #।॥ 
विधोदेवपित्रादयन्नकारणलं राजयष्यादिकार- 
यत्व कालिकापुराये २०।२१ च्यध्याययोद्रे्- 
अम् ॥#॥ ( कततेरि,चि। यचा, ऋग्वेदे । 
१०।५५।५। 

५ विधु" दङ्राशं समने बहूनां 
युवानं सन्तं पलितो जगार ॥* 

^ विषुः विधातारं शवस युद्ादेः कीरं 
विपूर्ननों दधाति; करोगे |” दति तद्खाष्य 
सायखः॥) 

विधुतः, चि, (विग॑-घु+क्तः।) वक्त; । इ्य- 

मरः; ॥( वथा, भागवते । ६।.९६ । २५ । 

^ख तत्र निम्ब ्तषमस्तसन्ग 
च्ालावुभ्रूद्या विघरुतच्रिलिङ्गः। 
परेएमक्ञे बद्चणि वासुदेवे 
लेभे गतिं भागवतीं प्रतीतः ॥*) 

कम्यित्च ॥ 

विधुतिः, च्छ, कम्यनम् । विपूनेधुश्रातोः क्िप्रत्य- 
चेन निव्यन्ना ॥ ( यधा, भागवते ।१०।६३।८। 

विधूतं 
परादन्यारेभजविधुतिभिः स्त भःविलामै- 

भेष्यन्लध्येखलकुचपटे; कुणलेगेखलौने; ॥ 

निराकृति; । यथा, तच्रेव । 8 । २२। ३८ । 

«यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति- 

मायावितेकविधुतिखजि वाहिबुद्धिः ॥*) 

विधुननं, क्तौ, (वि+ घू+णिन्च्। ल्यट् । नुक 
च । एषोदरादिलात् इख; । ) कम्यनम् । इति 
लटाधरः॥ 

विधन्तदः, प, (विष्व तदति पौड्यतौति । विधु + 
तुद + ̂ विध्वरुखोस्तुदः ।” ३।२।३५। दति 

खश | सम् ।) राहः। दव्यमरः॥ (यथा, 
माचे। ९।६१। 

“नौतिरापदि यङ्ग्यः परस्तष्मानिनो हये । 
विधुविधुनुदस्येव पृंस्तस्योत्यवाय ख; ॥*) 

विधुपञ्नरः, पु, ( विधोः पञ्जरः वक्राख्ि द्व तत्- 
खाटश्यात् । ) खड़गः। इति शब्दमाला ॥ 

विधुप्रिवा, स्तौ, ( विधोखन्रस्य भ्रिया।) चन 
पतौ । यया। दा्षायणयो विधुप्रिया। शति 
कोषान्तरम् 1 

विधुरं, ञौ, ( विगता घुर्भारो यद््ात् ! घमासे 
अ;।) प्रविद्येषः। इयमरः ॥ के वच्छम् । इति 
चिकाणगेषः;॥ ( प्रत्यवायः। कष्टम् । यथा, 

किरातटोकायां मल्िनाचष्टतत्रैजयन्तौ । 
^विधुरं प्रद्यवाये स्यात् कषटविष्श्चयोरपि ५” 
तथाच किराते।२। 9) 

“विधुरं किमतः परं पर. 
रवगौतां गमिते दगाभिमाम्। 

खवसयोदति यत् सुरैरपि 
व्यि खम्भादितटत्ति पौ खषम् ५” ) 

विध्ठरः, चि, ( विगताषुः कायभारो थस्नात। 

ऋकपूरि्यः।) विकलः। दति मेदिनौ। रे, 

५१६ ॥ ( यथा, कुमारे; 81 ६९ । 
«तदिदं क्रियतामनम्नरं 

भवता वन्सुननप्रयोजनम् । 

विधुरां ज्वलनातिसच्नेनात् 
ननु मां प्रापय पद्युरन्तिकम् ॥* } 

विधुरा, ष्ठो, रखाला। दति मेदिगौ। रे, २१६॥ 

( जचद लायुमम्भ । यथा, सुश्वते । २। ६। 
“जच बँ मम्भाणि चतखो धमन्धोऽटौ मादक्षा 
छकाटिके द्र विधुरे ॥*) 

विषुषनं, जौ, (षि+धु+च्छुट्। कृटादित्वास् 

घाधुः।) कम्यनम् ।दधमरः।३। ९।४॥ 

पिषूतं, चि, (वि+ धू+ क्तः ।) कभ्ितम् ! ( यथा, 

कलाविलासे। २।९८। 

^तं वदति सोऽन्यटटटिः सभूभङ्गं षिधुलदष्ताथः। 
षष्ठकवचनः प्रापो उत्तिचौखः ज्ञतोभ्यमा- 

यातः; ॥* ) 
व्यक्तम् । इति हेमचन्धः॥ (बथा; महागण 

पतिस्ते । १। 

“योगं चोगविष्टां विधतविविषयाशक्गुहाशय- 
श्रादुभर तप्तधारसप्रदटमरभ्यानाशराष्याधिः 

भाम् ।*) 



विध्वंसः 
विधूतिः, सलौ, कस्यनम् । विपूधुधातो; क्तिप्र्- 

येन निष्यन्नमिति॥ 

विधृननं, कौ, (वि+ धु + णिच् + च्छट । लुक् च्च) 

कस्यनम् । तत्प्रथायः।! विधुवनम् २) दद्य 

मरः; । ३।२। ४ ॥ विध्रुननम् ३। इतिशब्द 

रत्ावलौ \( यया, साद्िद्यदपंणे। ३। १४२। 
“के श्रस्तनाघरादौनां सदे इपे५पि सम्भमात्। 
प्राहः कुटृमितं नामशिरःकरविधूननम् ॥*) 

पिधूनितं, चि, कभ्ितम् । विपून्वणयन्तधृूधातोः 
क्तप्रयेद्यन निष्यत्नम् ॥ ` 

विष्टतं, कौ, विशेषेण तम् । यथया,-- 

“अथावकष्य विण्मचं लोका ढणादिना । 

उदस्तवाखा उत्ति विष्टतमेहनः ॥” 
इव्याद्धिकतत्वम् ॥ 

विधेयः, चि, विधातु" शक्य; । (वि+धा+“अन्तो 

यत् ।*३।१।६७। इति यत् । ^ईैदूयति 1 ६।४। 
६५ । इति अत ईत् ।) वाक्चस्थ; । तत्पायः । 
विनययाहौ २ वच्दनेस्थितः; ३ अश्रवः४। इत्य- 

मरः ॥ ( यथा, महाभारते। ५।२३।१३। 

^कर्णोभमाद्यः कुशलौ तात कचित् 

सयोधनो यस्य मन्दो विधेयः ॥*) 

विधिजन्धवोधविषयः। यया,- 

“चऋनुवादयमरुक्रातु न विधेयसदौरयेत्। 

म ह्यलब्ध द्यदं किचित् क्रचित् प्रतितिडति॥” 
इयेकादशौतत्चम् ॥ 

अपिच । प्रमाणान्तरासन्निदितं कम्मे प्रथमं 

बुद्धौ न विषयौभवति शब्दादेव तस्य कम्मण 
उपस्थितिरिलयुपादेये विधेये कम्भणि पूनादौ 

शुचितत्कालजौ विनः करम्माधिकारात् प्रमाणा- 

न्तरलभ्यत्वेनाविधेयतवात्ति्यादि्गणः। इति 
तिश्यादितत््वम् । ( क्यम् । यथा, इदत्- 

संहितायाम् । ६५ । ४६ । 
^हइतिं्रतृप्रविभक्तं दिकचक्रो यद्यथा ससु- 

दिम ॥ 

तत्तथा विधेयं गुणदोषफलं यियाखनाम् ।*#। 

ऋअधोनः। यथा, रदु; । १६ । ४। 

«सन्निवेश्य सचिवेष्वत; परं 

च्छ विधेयनवयौवनो7भवत् ६” 
सथा च तत्रैव । 9 । ६२। 

“तस्यौ ्वजस्तम्भनिषखदेनं 
जिद्राविचेयं गरदैवसेन्यम् ॥* ) 

विधेयता, स्तौ, (विधेयस्य भावः । विधेय + तल् ।) 
विधेयत्वम् । विधिजन्यवोघविषथत्वम् | यथा। 

यथा ब्रक्षवधादिषु पापस्य निषिह्तयोपदुक्त- 

आाक्षणादिन्नाने रेगुणयं तथा गङ्गाखानादिषु 
पुण्यस्य विधैयतावच्छेदकग ङग 7दिज्नाने रगु ण्यम् । 
इति प्रायखित्ततत्वम् ॥ ( अधौनता। वया, 
किराते। ११।३३। 

^परवानधंसं सिद्धौ नौ पडत्तिरपच्रपः । 
अ विधेचेन्छियः पुखां गौरिपरैति विधेयताम् ॥” ) 

विध्वंखः, प, (वि+ध्वंस+ घम.) विनाश्रः। 
बथा, तिश्यादितच्वं । 
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विनयः 

“रिते रोगोभ्नुतापः शस्यानामौतिभिश् 
विध्वंसः । 

कपिले शौप्रगसत्वन्बेच्छध्वंसो7य दभिंचम् ६ 
(अपकारः यथा, किराते। ३।१६। 

विधाय विध्वं समनात्मनौनं 

श्मेकठत्तभेवतभ्कलेन । 
प्रकाश्ितत्न्मतिप्रौौलसाराः 

कछतोपकारा इव विदिषस्ते \" ) 

विनतः, चि, (वि +नम~+क्तः।) प्रयतः। (यथा, 

अथासप्रश्द्याम् । ६१६। 

“सखि दुरवगाइगनो विदधानो विरियं 
परियजनेभपि। 

खल दव दुलंच्यस्तव विनतसुखस्योपरि स्थितः 
कोपः 1”) 

सः । (यथा, इहतसंहितायाम् । ६९ । ३ । 

दश्सप्रचतुदेन्यः प्रलम्बसुणडानना विनता 
सखस्थलग्रौवा यवमधा दारितखुराच ॥*) 

शि्वितः। इति मेदिनौ । ते, १५६ 1 ( सहु 
चितः । यथा, रामायये। १.।४३।२४। 

^विनतं कचिदुह्ूतं कचिद्याति शने: शनेः। 
सलिलमेव सलिलं ्षन्विदभ्याषतं पनः 

ए, खनामस्यातवानरविश्रेषः। यथः, भहि;। 

® | ५२ । 

५प्राचचौं तावद्धिर्ययः कपिभिविनतो ययौ । 
्यप्रमादहेरिवादि्ो वाजिभिद् रपातिभिः॥*) 

विनता, खौ, गरुडमाता । (सातु दच्षप्रजापतेः 

कन्या । यथा, महाभारते । १।६५।१२। 

“क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिला 
सनिः। 

कदुख मनुजव्याघ्र दचकन्येव भारत ॥") 
पिडकाभेद्ः। इति मेदिनौ। तै, १५६ 
( यथा, सुश्रुते । २।६। 

«मदहतौ पिडका नौला पिडका विनता खछता॥*) 

विनताद्धनु;, पं, ( विनतायाः खनु; पतच; । ) 

अरणः) इति हेमचन््रः॥ गरुडश्च ॥ 

विनदः, पु, ( विश्रोषेख नदति शब्दायते पच्च 

पलादिनेति । नद् +अच् ।) विन्याकटठचः। 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ छातियान् इति ख्यातः} 

विनन्नकं, ज्ञी, तगरपुष्यम्। दति राज- 

निषेणटः ॥ 
विनयः, चि, बणिक् । चिप्र; । निश्टत; । विजिते- 

दिय । इव्यजयपालः॥ ( विश्येषैण नयतौति। 

नौ +चच्। विशरत्रैण प्रापकः। एकता । 
यथा, ऋग्वेदे । २।२४।६। 

«स संनयः ख विनयः पुरोहितः 

ससुतः; खयुधि ब्रह्मणस्पतिः ॥* 

^विनयः संगतानां विविधं नेता एक्का स 
ख्व ।* इति तद्धाश्ये सायणः ॥) 

विनयः, पु, ( वि+नौ+ अच् । ) शिचा । (यथा, 

रषु;। १।२४। 

“प्रजानां विनयाध्ानाद्र्तगद्धरणादपि। 

ख परिता पितरस्ताखां केवलं जन्मद्धेतव; ॥*) 

विनष्टिः 
प्रयतिः। इति मेदिनौ। ये, १०५ 1#॥ (यया, 

^ जितिन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं 

गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते 
जनानुरागप्रभवा डि सम्यद्ः ॥* 

इद्यद्धटः; ॥ ) 
अथ विनयप्रशंसा। 

^ठृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान् वेदविदः शुचीन् । 

तेभ्यो दि शिखेत विनयं विनौताह्मा हि 
जित्यः ॥ 

मसरा वश्रगां कुथ्ात् ए थवौन्राच्र संशयः । 

बदवोएविनयादृश्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
वनख्याद्धेव राज्यानि विनयात् प्रतिपेदिरे ।” 

इति मत्स्यपुराणे ९८६. अध्यायः ॥#॥ 

( विशिष्टो नय;।) दण्डः । यथा। “यत्तु। 

पपूब्जमाचारयेदयस्तु नियतं स्यात् ख दोष- 
भाक) 

पश्चाद्यः सोप्यत्कारौ पूवे तु विनयो 
गुरु; ॥' 

इति भारदवशच्चनम् ॥ 

ततुपूवापच्चया परस्याधिकवाक्पारब्योत्या- 

कस्यापि खक्पदण विधायकम् । युगपल्छप्रव- 

सेने अधिकदराभावमाहइसरव। 

'पारष्यो साहसे चेव युगपतसं वकनेयोः । 
विदेष्चन्र लभ्येत विनयः स्यात् समस्रयोः॥' 
विनयो दणड; ।» इति अवार तत्त्वम् ॥ 

विनयग्रादह्धौ, [न्] चि, ( विनयं गज्ञातीति। ग्रह 

+ णिनिः। ) वचनेस्थित; । इत्यमरः; ॥ 

विनयस्थः, चि, (विनये तिष्टतीति । स्था +कः ।) 

चअञ्चाकारीौ । तत्प्रायः । विधेयः; २ आश्व; 

३ वतच्चनख्थितः ४ वश्य; ५ प्रणेयः ६। इति 

देमच्वन्द्रः। २।६६॥ 

विनया, स्री, बाद्मालकः | इति मेदिनी ॥ 

विनशनं, कै, ( विनश्यति अन्तदेधाति सरस्य 
चेति । वि+ नश् +अधिकरये च्यट् । ) कुर- 

चेच् । तच्च इस्तिनाया उत्तरपश्चिमरे वर्ते । 

इति चिकाशडगरषः॥ (यथा, महाभारते । ३। 

८२। १०५ । 
“ततो विनश्रनं गच्छेन्नियतो भियताशनः। 
गच्छ्न्तद्दिवा यत्र मेर सरख्वतौ ॥* 
वि+नश् +भावे च्युट् । ) विनाश्रञ्च। 

विनष्टः, चि, (वि+नगश्+क्तः। ) गाश्राञ्चयः। 

ध्वंसविश्यष्ट;। यथा। श्िखो विनष्टः पुरषो न 

नष्ट; । इति विश्चेषवयाभिटौकायां मथुरानाथः 

पतितः । यथा नारदः) 

«विने वाप्यश्यरओे पितदपरतस्ु हे 4” 

विनष्टे प्रतिते । षति दायभागः 

विनष्टिः, च्छ, विनाश्रः। इति विपून्वेनश्धातोभाषि 
क्िप्र्ययेन निष्यन्नमिवि। इति सिद्वान्त 

कौसदौ ॥ (यथा, भागवते ३।१९।२०। 

^“तच्चाथ शुश्राव सुद्धदिनद्ि 

वैनं यथा वैग्लवद्धिसं यम् । 



विनाय 

संस्यद्वंया जग्धमयानुप्रोचन् 

सरस्वतीं प्र्यगियाय तूष्णोम् ॥*) 
विनसः, चि, (विगता नासिका यस्य । 

गतनासिकेः। तत्पथायः;। विय; २ विख; इ 

विनाखकः ४ । इति जटाधरः ॥ 

विना, य, ( वि +-“विनम्भ्यां नानाभौ न सद ।* 
५।२। २७। इति ना।) वच्नेनम् । तत्पथायः। 
एथकं २ अन्तरेण ऋते 8 खिरक भ नाना 

ई । इत्यमरः ॥ ( शन्न निन योगे “एयग- 
विनेति ।* ९। ३ ।३२। इनेन इतौया पष्वमो 
न्व स्यात्। र्वं “ए्दहिना नानाभिरिति 

योगविभागो दितौयाथेः ॥ इति काश्िकोक्ा 
दितीयापि । यथा, तच्रैव। 
^विना वातं विना वषे विदुत्प्रपतनं विना। 
विना हस्तिकछतान्दोषान् केनेमौ पातितौ हुमौ 1" 
इृतौयाप्रयोगो यथा, सषु ९।१४। 

«< श्रश्ाम टंद्ापि विना दवान्ि; ॥* 

प्रशमी प्रयोगो यथा, सांस्यकारिकायाम् ।४१। 
«चिं यथाश्चयन्डते 

श्थाखादिभ्यो विना यथा चाया । 

तद्दिन! वि्ेमै- 
म तिष्टति निराश्रयं लिङ्गम् ॥*) 

विनाश्शतं, {जि, (विना अन्तरेण छतम् ।) व्यक्तम् । 

इति चिकाणखषरोषः॥ 

विनायकः.पु, (विशिष्टो नायकः ।) बह: । गणेशः । 
इछमरः; ॥ (यथा, कथासरित्यागरे ।३०।५५ । 

“अस्तौ द प्रमदोद्याने तरमण लमध्यगः । 
डटप्रभावो वरदो देवदेवो विनायकः ॥*} 

गरुडः । विन्नः । (यथा, हरिव ।१८१।६५॥ 

^राचसाश्च पिखाचाश्च भूतानि च विना- 
यका; ॥*) 

शुरु; । इति मेदिनौ । के, ११२ ॥ # ॥ विना- 
यकगणो यथा,-- 
«गाङ्गेयो विष्यवद्धेव हौ विन्नेयौ विनायकौ ॥” 

इति वद्धिपुराशे गणमेद्नामाध्यायः, ॥#॥ 

विनायकस्योत्पत्तियेया,-- 
प्रजापाल उवाच। 

“कथं गणपतेजेग्म म(तिम्वष्ठ सत्तम ! । 
सुतन्ते संशयं दिन्धि टेतिकष्टं यवद्ितम् ॥ 

महातपा उवाच) 
पूवे देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः । 
काशारम्मे यया प्राप्राः सिद्धिंते चच नसंश्रयः। 
खन्माग{वस्थिवु यथा सिध्यन्ते विप्रः; क्रिया; । 
अशत्कारिषु सर्ववु तहृदेवमविघ्नतः ॥ 
ततो देवाः सपितरश्विन्तयामासरोजसा। 

सत्कार्येषु विघ्नार्थे सन्य रवाभ्यमन््रयन् ॥ 
वसस्तषां तद्! मन्वं कुतं चिदिवौकषाम् । 
बभूव बुद्धिगेमने खरं प्रति मद्ामते॥ 
ते तजर शद्रमामन््ा कैलासनिलयं गुरुम् । 
ऊचु; सविनयं खन प्रयिपातपुरःधरम् । 

देवा ऊचुः । 

दैवरेवे मदादेष श्रलपारै चिजोचन। 

1. 101 

०९१ 

विनाय 

विघ्नाथेमविश्िष्टानां उत्मादयितुमेति । 
रवसुक्तस्तदा देषेभेवः परमयः सुदा । 
उमां निरौचयामास चन्लुषानिमिषेण इ ॥ 

देवानां सन्निधौ तस्य पश्यतो मां महाह्मनः। 
चिन्ताभ्रूदोन्ि सरत्तेभ्यो श्यते केन हेतुना ॥ 
एथिद्या विद्यते खन्तिरपां ्दततिस्तयेव च । 
तेजसः श्वसनस्यापि सन्भिरेषा तु श्यते ॥ 

अकाशस्य कथं नेति मत्वा देवो जहास च। 
्ानश्रक्तिः परान् उष्टा यद्र योनि शम्भुना 
यचोक्तं ब्रह्मणा पू ् ररौरन्तु शरौरिणाम्। 
यच्चापि इसितं तेन दैवेन. परमेषिना ॥ 

रखुतत॒काय चतुष्क एथियादि चतुष्वैपि। 
सक्निमानतितेजस्वौ इस्तः परमेष्टिनः ॥ 

प्रदोप्रास्यो महादौप्रः कुमारो भासयन् दिश्म्। 

परमेषगुरोवु्तः साचाह इवापरः ॥ 
उत्पच्रमाच्नो देवानं योषितः संप्रमोहयन् । 

कान्त्या दीप्या तथा मतया रूपेख च 
महात्मवान् ॥ 

तं दष्टा परमं रूपं कुमारस्य महाल्मनः। 

उमा निमिषनेच्राभ्यां तमपश्यत भामिनौ ॥ 

तं दष्टा कुपितो देवस्तौव्रकोपसमन्वितः । 
मतवा कुमाररूपन्तु शोभनं मोशनं दशाम् । 

वतः श्शापतं दैवो गणेशं परमेश्वरः; ॥ 

कुमार गजवक्रस्तं प्रलम्बजठरस्तया । 

भविष्यति तथा सर्पेरपवौतगति्ैवम् ॥ 
रवं शशाप तं दैवस्तौत्रकोपसमन्वितः। 

धुन्वन् श्रौरसृत्थाय ततो देवो रुषान्वितः ॥ 
यथा यथासौ स श्ररौरमादां 
धुनोति दैवच्तिशिखास्तपाणिः। 
तथा तथा चाङ्गरुहाचकास 

जलं चितौ संन्धपतंस्तथान्धे । 
विनायकानेकसुखा गजास्या- 

स्तमालनौलाञ्जनसन्रिकाशाः । 

ऊतस्थरकेविं विधास्तरदखता- 
स्वतस्तु देवा मनसाङुशेन॥ 

किभेतदि्ङ्धुतकम्भकारौ 

द्येक; करोत्यप्रतिमं मदश्च । 
कार्ये सराण लतमेतदिष्टं 
भवषेत्तयतं परितं श्॒तस्तत् ॥ 

दिवौकसां चिन्तयत तथा तु 
विनायकः च्छा च्चुभिता बभूव । 
चतु व खाप्रतिमो विमान- 

मारुद्य खे वाक्यमिदं जगाद् ॥ 

धन्यास्तु देवा सुरनायकेन 

चिलो चनेनाद्तरूपिशा च । 
अनुगीता; परमेश्वरेण 

चछरदिषां विघ्नन्नतां नतौ च। 
द्येवसुक्रा प्रपरितामश्स्त- 

जुवाच दैवस्विशिखंस्वपाणिम् ॥ 
यस्ते विभो वक्रससुद्धवः प्रभु- 

: विनायका भाम वसण्लितेएचगाः। 
भवन्त वास्याह्मवरेय चाम्बरे 

विनायं 

त्वया च तुरस्तु शरीरष्ारौ। 
अकाश्र्रेतद्वक्धा यवस्थितं 

खया चैको वदतां ते प्रयाताः । 

प्रभुभेवत्वपरतिमाख््रपाणिना 

इमान् हि चाद्रे; स्वर देहि ॥ 

इ्टवसुक्राभिगते पितामहे 

चिलोचनश्चात्मभवं जगाद । 

विनायको विन्नकरो गजास्यो 

गशेश्नामा तु भवस्य पचः ॥ 

र्ते चच सर्के त्वपयाशुश्यया 
विनायकाः क्ररडश; प्रचण्डा; । 

उच्छश्मदानादिविड्हदेदहाः 

कार्येषु सिद्धं प्रतिपादयन्तः ॥ 

भवांश वेदेषु तथा मखेषु 

कार्येषु चान्येषु महानुभावात्। 
अयेषु पूजां लभतेधन्यथा च 
विनागशविष्यस्यथ कासिद्िम् ॥ 

इ्येवसुक्तः परमेश्वरेण 
सरैः समं काचनकम्भसंरोः। 
सलेस्तथासावभिषिक्तगाचो 

रराज राले; विनायकानाम्॥ 

इष्ाभिष्िचमानं तु देवास्तं गरनायकम्। 

तुष्टु; प्रयताः सं चिमूलाश्वस्य सम्रिधौ ॥ 
देवा कतचुः। 

भमस्ते गजवक्राय नमस्ते गणनायक । 
विनायक नमस्तेस्तु नमस्ते चखविक्रम॥ 
नमोस्तुते विप्रक नमन्ते स्ंमेखल । 
भमस्ते रद्रवक्रोत्य प्रलम्बनटराश्चित। 
सव्देवगमस्कारादविष्नं कुर सवयदा ॥ 

शवं स्तुतस्तदा देपरमंहात्मा गणनायकः । 
अभिषित्तस्तु सद्रेण सोमस्यापव्यतां गतः ॥ 
रुतच्चतुर्यां सम्पन्नं गणाध्यच्चस्य पाथिष। 
यतस्ततोण्यं महतौ तिथीनां परमा तिथिः ॥ 

शतस्य यस्तिलान् भक्रया सेक्तवा गणपतिं बृप । 
आराधयति तस्याशु तुष्यते नाच संशयः॥ 

यश्ेतत् पठते स्तोत्रं यद्चेततं इटशुया्तथा । 
तस्य विघ्ना न जायन्ते न पापं खया बृप ॥ 

श्द्धादि वारा विनायकोत्पत्तिनामाध्यायः५*#॥ 
विनावकस्य नामार्कस्तोच्रं यथा,- 

ओीविष्यरवान्व; 
«गथग्रमेकष्ग्तश्छं हेरम्बं विप्ननायकम्। 
लम्बोदरं खपेकणे गजवक्रं गु दायम् ॥ 
नामाशटकाथे पुचस्य ऽश मन्तो इर प्रिये । 
स्तोजाणां सारभूतख् सन्येवित्रहरं परम् ॥ 
जाना्वाष्वको गञ्च शश्च निर्व्वाण्वाषकः। 
तयोरौश्ं पर बरह्म गणशें प्रणमाभ्यरम् ॥१॥ 

रकश्रन्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः। 
बलं प्रधानं सब्येखादेकदन्तं नमान्यहम् ॥२॥ 

दौनाधवाचको दश्च रम्ब: पालनवाचकः । 
परिपालकं तं दौनानां हेरम्बं प्रणमाम्यष्टम्॥३॥ 
विपत्तिवाचको विघ्नो गायकः खखनार्धकः । 
विपतृखणडगकारन्तं नमामि विन्ननायकम् ॥४॥ 



विनाय 
विष्यद्सेख नवैदोयस्य लम्बोदरं पएुरा। 
प्रा दत्ते विविधेवेन्दे लम्बोदरश्च तम् ॥\५॥ 

भूर्पाकारौ च तत्कर्यो विप्रवारणकारणौ। 
सम्यद्ास्फालरत्पौ च खपेकणे नमाम्यहम् ॥६॥ 
विष्युप्रसादपुष्यञ्च यन्मधु सुनिदत्तकम्। 
तद्जेन््रवक्कयुक्तं गजवक्रं नमाम्यहम् \ ७ ॥ 

गुहस्यामरे च जातोभ्यमाविभरोतो इरगदे। 
चन्दे गुद्धामजं देवं सब्यदेवायरपूलजितम् ॥ ८॥ 
खतन्नामाश्कं दुर्गे नामाधेखंयुतं परम् । 
पचस पश्यवेटे च तदा कोपं ठया कुर ॥ 

रुतन्नामाश्कं स्तोत्रं नामायंसंयुतं शुभम्। 

चिखन्धयं यः पठेन्रिद्यं स सुखो सब्देतो जयौ ॥ 
लतो विना; पलायन्ते वेनतैयादूययोरगाः । 
गेश्वरप्रखादेन महान्नानौ भवैदुवम् ॥ 
पच्ाचौं लभते एं भाग्याय विपुलां च्तियम्। 
मदधाजखः कवौन्दरश्च विद्यावांश्च भवेटूभधवम् ॥ 

इति ब्रह्षवेवत्तगणपतिखण्ड ४४ अध्यायः ॥ 

च्पस्य कवव्वं यथा, 
मारद् उवाच। 

^संखारमोचनस्य्ास्य कवचस्य प्रजापतिः । 

ऋषिण्डन्दश्च दतो देवो लम्बोदरः खयम् ॥ 
धम्भायेकाममोचैषठ विनियोगः प्रकोनिवः। 
शर्षं कवचचागाश्च खारभूतमिदं सुने ॥ 
ॐगमौः ते" ओ गथेश्ाय खाषहामेपातु 

मस्तकम् । 
इाजिंशद्चरो मको ललाटं मे सदावतु । 
भ््टौडो शरी ममिति च खततं पातु 

लोचनम् । 
लारकां पातु विकरे खततं धरणोतके ॥ 
ङो गरी कोमिति सततं पातु माखिकाम्। 
ॐ गौ गं खपेकांय खा] पालधरं मम ॥ 
दन्तांश्च सारुकां जिं पातुमे षोडशाच्चरः) 
ॐ ओ लम्बोदरायेति स्ठाङा गङ्ूं सदावतु । 
ॐ गा गं गजागमायेति खादहा स्कन्धं सदा- 

वतु ॥ 
श्रील स्छौमिति कङ्ालं पातु वचतःख्थलद्चगं 
पाखौ पादौ खदा पातु सन्धाङ्गं विघ्रनिघ्नष्त् ॥ 
प्रायां लम्बोदरः पातु अआसय्यां वित्ननाथकः। 
दथ पातु विक्नेथो नेशरेदयामु गजानन; । 
पञ्चमे प्राखतौपु्लो बायश्यां शङ्राल्मलः। 
रष्यस्शरखोत्तरेतु परिपूशेतमस्य च ॥ 
रेशाग्धामेकदन्तश्च हेरम्बः पातु चोदत । 
गयाधिपोप्प्यधः पातु खनेपूज्यञ्च स्यतः । 
खभ्रे जागरथे चैव पातुमे योगिनां गुरः । 
ष्तिति कथितं वतृल ! समन्तरौषविगरहम् । 
संखारमीहनं नाम कवचं परमाद्ुतम् ॥ 
ओकष्छेन परा दत्तं गोलोके रासमखले। 

ठन्दावने विनौताय मह्यं दिनकराल्मज॥ 

मया दत्तश्च तुभ्यष् यसौ कसी न दास्यचि। 
प॑रं बरं सबपूज्धं सनसङ्टतारयम् ॥ 
गुरुमभ्यग्ैय विधिवत् कवचं धारयेन्त य, 

कणे बा दिये बाहौ सोभ्य विष्यनं संद्रयः 

8०२ 
विनाय 

चश्वमेघसद्ख्ाशि राजखयग्रतानि च्। 

रेदकवचस्यास्य कलं नादन्ति षोङ्गशौम् ॥ 
ष्टं कवत्तमन्नाल्वा यो भजेच्छङुरात्मजम् । 

श्रतलचप्रजप्रोए्यि न मनः सिडदायकः॥” 

दति ज्वर व्तं गणपतिखस्छे गेश्रकवचं नाम 
१६ अध्यायः॥ # ॥ अथ विनायकशान्तिः। 

याञ्जवल्कय उवाच । 
५विमायकोपद्टश्स्य चयानि निबोधत । 

ष्वमेएवगाषहते7 तथे चरं सुखां ख पश्यति । 
विभना विष्रलारम्भः;ख सौद्त्यनिमित्ततः। 

राजा राच्यं कुमारौ च पतिं एच्च गुजिणे। 
माप्नयात् खपनन्तस्य पुण्येद्भि विधिपून्नकम् ॥ 

गौरसषेपकर्मन सथेनोतखारितस्य च । 
सर्व्वौषपे; खमेग सेव्िलिप्रध्िरसस्तया ॥ 
भद्रासनोपविषटस्य खस्तिवाच्य दिजान् भान् । 

ग्टत्तिकां रोचनां गन्धान् गुग गुलु चापस 
निचिषेत् 

याच्याह्ृता दयोकवयेंखतुभिः कलसेद्रेदात् । 
चम्भण्यानुखदे रक्ते स्थाप्यं भासनं तथा ॥ 
खष्खास्तं शतधारं ऋषिभि; पारणं छरतम्। 
तेन त्वामभिषिश्चामि पावमान्यः पुनन्तुते॥ 

भगन्तु वरुणो राजा भगं ख्यो दृडस्यतिः। 

भगमिन्रख वायुख भगं सप्रषेयो ददुः। 
यत्ते कोषसुखौभाग्यं सौमन्ते यच्च बदधंनि। 
ललाटे कणंयोर क्णो रापत्तत् प्रन्तु ते खदा ॥ 
खातस्य साषेपं तेलं श्ुषेणौडग्बरेण तु । 
सुहयानृमडेनि कुशान् स्येन परिणय च+ 
मितच्च संमितद्धेव तथा शालकटंकटा; । 
क्राणा राजपुतचताञ्व्यन्ते खाहाखमन्वितै; ॥ 
दाचतुष्यये खपे कश्ानास्तौय समशः । 
शताशतांसतष्छलां चच पललौदनमेव च ॥ 
पुष्यं चित्रं सगन्षिश्च सुराखख चिविधामपि। 

म्धलकं पूरिका पूपास्तयेपरेरण्डिकाः खलः । 
दधि पायसमन्रख् गुडपिष्टं समोदकम् । 

रुतान् सराबुपाहृद्य भूमौ शत्वा ततः शिरः 
अभ्निकासुपतिषच्र ददादध्ये छताञ्जलिः। 
दूासषेपपुष्येशच पएच्तजन्भिरन्ततः॥ 
शतस्वस्त्ययनं चैव प्राधंयेदन्निक। सतीम् । 
स््पं देष यशो ददि भगं भगवति देहिमे) 

एत्चान् देष्ि भियं देहि सब्यकामांखदेष्िमे। 

बञ्चणान् भोजयेत् पञ्चात् शुक्तवस्त्रानु- 

लेपने; ॥ 

वच््रयुग्मं गुरोदंद्ादाखंपूष्य यदांस्तथा । 
श्रेयःकम्भफलं विद्यात् खन्याचैनरतस्तथा ॥* 

श्ति गारुड १०० अध्यायः ॥#। 
अथ गशेगशमन््रा; । 

^पच्ान्तकं श्रशिधरं बौजं गणपतेविंडु; 1” 
पञ्चन्तको गकारः। ध्यानन्तु गेशन्दे 

ख्यम् । अस्य पुरखरणं चतुलेचजपः। # ॥ 
अथ महागण्पतिमन््ः। निबन्धे । 

“ग्रोशक्तिखरभूवित्तवौजानि प्रथमं वदेत् । 
उपनतं गणपतिं पश्चात् वरान्ते वरदं पदम् । 

विनाय 
उक्का सञ्जनं मेएम्ते वशमानय ठदयम्। 

अष्टारविं्रयच्तरोभ्यं ताराद्यो मुरौरितः॥* 
भूवौलमाइ। 
^ चछ तिरं मां समौ विन्डयुक्तं भूबौ जभौ रितम् 1” 
स्तिगेकारः। मांसं शलकारः\#।॥ अस्य 

ध्यानम्) 

^नवरत्रमयं ह्वौपं ऊरेदिच्चुरखाम्बुधौ । 
तदौचिधौतपग्यन्तंः मन्दमाङतसेवितम ॥ 
मन्दारपारिनजाताटिकल्यटच्चलताकुलम् | 

उद्गुतरन्नच्छायाभिररकौक्चतभूतलम् । 
उद्यदिनकरेन्डभ्यासुद्धाषितदिगन्तरम् + 

सस्य मध्ये पारिजातं नवं रब्रमयं रेत 
ऋतुभिः सेवितं षड्भिरनिशं प्रौतिवष्ठंमम् ॥ 
सस्याधस्तात् महापौठं रचिते माढकाम्नुले । 
षटकोणान्तस्तिकोण्स्थं मरागणपतिं खरेत् ॥ 
इस्तोनदरागनमिन्दूचुङ्मरुशच्छायं चनें रसा. 
द्डिष्टं प्रियया सपद्मकरया खाङ्गख्यया 

सन्ततम् । 
मौलापूरगराधरुच्छिशिखयुकचक्राजपाध्ोत्- 

पलं 
ब्रौद्यपखविषाणगणकलसान् इस्तेगन्तं 

भके ॥ 

गखपाणिगलदह्ानपूरलालसमागसान् । 

हिरेफान् कणेतालाभ्यां वारयन्तं सुस इः ॥ 
करास्रशतमाणिक्यङुम्भवक्रविनिःखटतः। 

रतरव्पै; प्रोययन्तं घाधकं मदविष्टलम् ॥ 
माणिक्ष॒ङ्कटोपेतं रन्नाभरणभूषितम् ।* 
चस्य पुरञ्चरणं चतुलेचजपः \४॥ अपि च । 
^शरक्तिर्निजं वौजं महागणपतिं वदेत् । 
रेण्तमस्िवधुरोक्तो मननोभ्यं दादथाच्चरः॥* 
चस्य ध्यानम् । 
सक्तागौरं मदगजसुखं चन्र चड़ चिनेतरं 

इस्तः खोयेदेधतमर विन्दौ रतङ्म्भम् । 
अङ्कस्थायाः तरसिजरुचेसद्नालम्विपाये- 

दथा योनौ विनिहितकर रबमौलिं 
भजामि 1” 

स्य पुरश्चरणं लच्चजपः ॥#॥ मन्त्रान्तरम् । 

^श्रक्तिरुद्वं निजं बोजं वशमानय ठदयम्। 

लाराद्यो मबुराख्यातो ख्ख स्यमाचरान्वितः +” 
अस्य ध्थानम्) 

“इसे विभतमिच्चदखवरदौ पाथराङुशौ पुष्वर- 
षपद्खप्रमदावराङ्गमनयाश्चषटं ध्वजाद्या] । 

श्यामाश्या विष्टतालया च्रियनं चन्राह चु 
जवा- 

रक्तं इस्तिसुखं रामि सततं भोगातिलोक्तं 

विचम्॥* 
अस्य पुरञ्चरणं ल्धचयनपः।॥*॥ अथदेरब्ब- 

मन्तरः। ख च कऊकारयुक्तो गकारः सविन्दरः ' 

प्रणवादिनमोगन्तच्चतुरच्चरः। निबन्धे । 
^पञचान्तको विन््रवुक्तो वामक विभूषितः । 
तारादिद्दयान्तोभ्यं हेरब्बमनुरौरितः। 

चतुव हमको नु यां चतुगेफलपद्; ॥” 



विनाशं 

चस्य ध्यानम् । 
^सुक्तकाष्भगोलकफुम्द घुखटगच्छःा ये स्तिनेचा- 

न्विते- 
मागास्येदेरिवाहगं प्रशिधर हेरम्बमकप्रभम् । 
प्रं दाबमभौतिमोदकरदान् टङ् शिरोचा- 

सिका 

मालां सङरमङ्कं चिश्रिखकं दोभिदेधानं 
भजे ॥” 

अत्य पुरश्चरणं चिलचसंखकनपः ॥*#॥ मन््रा- 

भ्तरम्। गं च्विप्रप्रसादनाय त् । तथा ष 
जिवन । 

«सं वेको नेचयुतः पाशो वद्यसने स्थितः । 

प्रसादनाय न्मन; खबोजादयो दश्ाच्चरः॥* 

च्यस्य ध्यानम् । 
“पाशाङ्कुशौ कर्यलतां विषाशं 
दधत् खशुखूाषहितवौजपूरः। 
रक्त्िनेजस्तरुेन्द्रमौलि- 
ईारोव्वुलो स्तितखोएवताच्रः 1” 

चयस्य पुरश्चरणं लचजपः॥ #। अथय रिद्रा- 
गखेशमन्नः । 

^पञश्चान्तको घरासंस्णो विन्भूषितमस्तकः । 
रखुकाश्चरो महामनः सजकामपरलप्रदः॥* 
ध्यानन्तु। 

 ५इरिद्राभं चतुग्ब ह्" हारिदवसनं विधम् । 
पाश्चाङक्रधरं देवं मोदकं दन्तमेव च ॥* 
च्यस्य पुरश्चरणं चतुलच्षजपः। इति तन्त्र 
खार;ः॥ #॥ ( पौटस्यानविश्येषः;। यथा, 

देवौभागवते। 91 ३० ।.७१। 

“करवीरे मदालच्छौरमादेवौ विनाथके। 

आरोग्य) परेयभाे तु महाकाले महेश्वरी ॥* 
विगतो नायको यस्येति विग्रहे अनाये, चि॥ ) 

विनायका, श्रौ, ( विनायकस्य च्छो। भावार्थे 
ङोप् । ) गरुडपतरौ । इति श्न्दमाला॥ 

विनाख्हा, ख्लौ, ( विना आश्रयं रोहतौति। 
ख्द+कः। च्वियां टाप् | ) चिपर्थिका। दति 
राजनिधंरटः ^ 

विनाश्यः, प, ( विनश्रनमिति। वि+नश्् + घम् ।) 

विनशनम् । ( यया, गौतायाम् । २।९०। 
` “अविनाशि तु तद्िद्धियेग सब्भेमिदं ततम् । 
विगाश्रम्ययस्यास्् व कश्चित् करतंमद्ेति ॥*) 
सत्प वः । अदश्रेनम् २। इयमरः । छष्कट् 
३। यथा, ओभागवते। 

“र्वा घोरतमा सन्या लोकक््छटकरौ 

विभो॥* 
ष्क्दिग्यययं विनाशे वतैते दति त्रीषर- 
स्वासो ॥ । 

विनाशकः; जि, विनाशक । विपूनकनशधातो- 
शेक(रलल्)प्र्चेन निष्यन्न; ॥ ( यथा, मदा- 
भारते। १२६९ ६। 

“राजेव कतै भूतानां राजैव च विनाशकः । 
धम्नान्ना यः ख कत्त ष्यादधम्म विना- 

कः 1") 

४०२ 

षिनिपा 

विभमाश्रौ, [न्] चि, विनाश्रकरणश्रौलः। विपूमय- 
नश्धातोयिन् प्रययेन निष्यन्न; + (वचा, महा- 

भारते । १२ । १०७। ९१ । 

“लोभमेको (हि टणते ततोगमषेममन्तरम् । 
तौ चयथयसंयुक्तावन्धोन्यद् विनाशिनौ ॥* 
यथाच मगौ।१।२७। 
५अखःो माच्राचिनाश्िन्यो दशाब्ावाखु याः 

ष्छताः। 
साभि: खाद्धं मिदं सवव सम्भवग्यनुपूमश्रः ५१) 

विनाश्रोप्ृखं, चि, ( विनाश्राय परसनाव उम्मु- 

खम् । ) प्रकषम् । ष्धमरः॥ नाशोदतस्त। 

विनाखकः, चि, (विगता नाखा यस्य । वडब्रौौ 
कन् इष्ठच्च ।) गतनासिकः । दति जटाधरः ॥ 

विगादः, पु. ( विद्चेषैण गह्यते अनेन । वि+ मद 
+ “लख ।* ३।६। १२९.। एति घण ॥) 

कूपाननपिघधागक्रः । इति शब्दरक्रावलौ ॥ 

विनिचिप्तः) जि, विनिच्धेपाख्मयः। परिद्यक्तः। 

विनिपून्वेकश्षिपधातोः क्तप्रद्ययेन निष्यन्न;॥ 
( वचा, देवौभागवते । ९।८। ९७। 

«पितुः कश्छण्टयने येन विनिचिप्तोषटतो- 
र्गः 1) 

विजिगम्मगा, श्वौ, रखकतरपचपातिनौ युक्तिः। 

रखुकतरावधारथा। यया । उचते । रकदेणो- 
पात्तस्यैव भूष्िरण्यादादुतपन्नस्य खल्वस्य विनि- 
गमनाप्रमाणाभावैन वैश्चेषिकयवद्ारानद्धेतया 
चअयवस्थितस्य गुटिकापातादिना यज्नं 

विभागः! शति दायभागः;॥ उच्यत इति 

भरूषिरण्यादावृत्पन्रस्य रकदेशोपात्तस्य तत्तद 
प्रावच्छछिन्नस्य विनिगमना ₹रदट्मस्षुकस्य गान्य- 

स्ये्यवधारणरूपा तत्प्रमायभावेन वरग्रेषिक- 
अवष्टारः परच्यरमेरपेदेय दानविक्रयादि- 

लक्षणस्तदगदेतया अवस्थितस्य सतोऽप्यखत्- 
कर्पस्य गुटिकापातादिना ञ्जनं इदं असुक- 

स्येद्यवधारणं विभाग द्व्ययै;। इति तट्ौकायां 
ओरीलष्यतकालक्रुारः ॥ 

विनिद्रः; चति) ( विगता निद्रा सुद्रना यस्य ।) 

उन्भौलितः। ति श्ब्दमाला॥ (यथा, नेषधे। 

१। ३४। 
%विनिद्ररोमाजनि श्टखतौ मलम् ॥* 

वथा च सादिद्यदपेशे। १० परिच्छेदे। 
“उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फसोव 
इष्टा विनिद्रा बलिनौ नयेन ॥) 

निद्रारषह्ितः। (यथा, मद्धाभारते। ३। 
२८८५ । २१। 
“खख्मासौनमययरं विनिद्रं राश्चसाधिपः। 

ततोभ्त्रवौदशसोबः कुम्भके महाबलम् ॥*) 

षिभिद्रलवं, ज्ञौ, ( विनिद्रस्य भावः।) प्रबोघः। 
इति हेमचन्द्रः ॥ निद्रारद्ितत्श्च॥ 

विनिपातः, प, (विश्चेषेण निपतनम् । वि+नि-+ 

-पत + घम ।)- निपातः । रेषादि्खनम् । दति 
 भेदिनौ। तै, २१७ ॥ अवमानः। रति-हेम- 

चन्र; ॥ ( यथा, मनौ । ४। १४६। 

विनीतः 
^मङ्गलाचारयुक्तानां निश्च प्रयताद्मनाम् । 

जपतां जुहृताच्योव विनिपातो न विद्यते ५५) 
विनिमयः, प, (वि+जि+मौो+खप् । ) परि- 

दानम्। प्रतिदागम्। इति शन्दरत्रावलौ॥ 
(यथा, रघुः। १९।२६। 

“इदो गां स यन्चाय शस्याय मघवा दिवम् । 
खमभ्यद्धिनिमयेनोभौ दधतुभुंवनदवम् ॥१) 
बन्धकः | एति शब्दमाला ॥ यया, 

^ विक्र्चेगे। विनिमैदंच्वा गोमांसखादके । 
रतं चाखरायशं कुयेाहइधे साचादधी भवेत् 1” 

इति प्रायश्छित्ततच्चष्टतगोभिलव चनम् । 

विनियोगः, धु, ( वि+जि+ मुष् +घण.। ) पले 
्पपेणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ विनियोजनम् । 
यचा,- 
“च्पनेनेदनतु केयं विनियोगः प्रकोपितः ॥*» 

इ्क्ाद्िकतस्वम् ॥ 

( थथा, खन्थाविधौ । 

ऊकारस्य व्रस ऋ षिर्गायत्तौच्छन्द; सविता 
देवता प्राणायामे विनियोगः ॥* ) 

विनियोजितः, चि, विनियक्तः। विनिपूननयन्त- 
अजधातोः क्तप्रद्ययेन निष्यत्नः॥ 

विनिषृतः, जि, (वि+भिर्+घ्+्तः।) दुरव- 

सश्यया चलितः । यथा,-- 

“लतो देवां विनिधूंता अष्टरान्याः परा- 

लिता; । 
छताधिकाराख्िदशास्ताभ्यां सँ निरा- 

छता; ५ 
इति माकंरूये देवौमाङालयम् ॥ 

विनिभेयः, पु, ( विशचिषैख निर्गास्ति भयं यस्य । ) 
साध्यगशविशेषः। यथा,- 
“मनो मन्ता तथा शानो गरो यागच् वौय- 

वान् । 
विनिभेयो गयद्धैव शलो गाराययो ठषः । 
प्रथेश्चति समाख्याताः बाध्या: इादश 

पौनिकाः ॥* 
दति बह्धिपुराओे काश्यपौबवंशः। 

भयरद्ितश्। 

विनिर्भ्नोकः, पै, अतिरेकः । वथा । दिवाकरवार- 
विनिन्लोकि तु गगेः। इति चुकाप्रकरओै ण्योति- 
स्तत्वम् ॥ (विगतो निम्ोको यण्दम दति वियद 
सक्तकश्चुके, चि ५} 

विनिवृत्तः, जि, खम्राप्तः। निब्यन्नः। विनिर् 
पून्वकटतृधातोः क्तप्रययेन निष्पन्न; ॥ 

विनिषत्तः; चि, निरृत्तिविश्िष्टः। ्षान्तः;। 
निरस्तः विनिपून्वकटत॒घातोः क्तप्रत्ययेन 
निष्यत्नः॥ ( यथा, गौतायाम् । १५।५। 

^निम्मानमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्याल्मनित्या विनिटत्तकामाः ॥*) 

विजितः, चि, विनष्टः। विनिपूबकडइनधातोः 
क्त प्र्येन निष्यत्रः ॥ 

विनौवः, चि, ( वि +नौ + क्तः । ) विनयान्वितः । 

विनयः शाच््रत; संस्कार; इन्द्रिवियमोवा। 



विनोदः 
सत्प्रथायः। निश्टतः २ परञितः३)। शद्यमर- 
भरतौ ॥ ( यथा, रघुवंशे १४ । ७५। 

। ^“सपख्िखं सगं विगभैतखन््े 
लमोवने बौतभया वसाक्िन् ॥*) 

जितेद्धियः। ( यथा, तन््रसारे । 

^श्रागतो दान्तः कुलोनख विनौतः युहवेश- 
वान् ॥*) 

अपनौतः | (यथा, महाभारते ।9।११०।५५। 
“विनौतशल्याँस्तुर मश्चितुरो हेममालिनः ॥*) 
तः। इति मेदिनौकारडेमचन्द्रौ ॥ चिप्र; । 
इत्यजयपालः ॥ कछतद्खडः। इति ख्छति; ॥ 

( अगुहत; । यथा, मनौ । ६ । 8१। 
«सत्प्रा्तेन विनौतेन जानविच्चानवेदिना)*) 

विनौतः, पु, (वि+नौ+क्तः।) सवहाश्चः। 
तत्पर्यायः । साधुवादो ९। दद्यमरः। सषु 
बाहनश्ौलकः ३) इति शब्दरन्नावलौ ॥ (वया, 

सहाभारते। अ 1 ९१० ।५६। 

^ तांस्तदा रूप्यव्णभान् विनौतान् श्रो र- 

मासिनः |) 

बणिक् | इति मेदिनौ। ते, १५४॥ दमनकटच्चः। 
{ अश्य पयायो वथा, 

“उक्तो दमनको दान्तो सजिपुच्रस्तपोधनः। 
गन्धोत्कडो ब्रह्मजटो विनौतः फलपचकः ५» 
इति भावध्रकाश्रस्य पूञ्खक्छ प्रथमे भागे \ ) 
प्िश्वितडषभादिः। इति राजनिभेगटः ॥ 

विगौतकं, ङौ पु, उेनीतकम् । परस्यरावाहनम् । 
श्द्मरटौकायां रायसुक्घटः ॥. 

विगौयः, पु, (वि+ नी + ^“विपूयविनोयलिद्येति ।* 
३।१९।११७। ऋपप्रद्ययेन निपातितः।) 
कल्कः. । इति सुग्घबोधयाकरणम् ॥ (यथा,- 

एकातुरुष्कलष्घुलाभतया विनौयः; ।* 

शति वेदाकचक्रपाणिसंग्द्े वातयाधौ रख्ला- 
लेके ॥ ) पापम् । एति सिद्ान्तकौसुदौ ॥ 

विनेता, [ऋ] द, (वि+नौ~+च् |) राजा। 
अदेशके, चि। इति मेदिनौ। तै, १५६॥ 
( यथा, रष्ुवेश्चे। १४।२३। 

“तेनास लोकः पिटटमान् विनेत्रा 1 

गुरः । श्रिच्कः; । यथा, महाभारते ।११।२६। 

“अच्छ नस्य विनेतारमाचा्ये साद्यकेस्तथा । 
तं पश्य पतितं द्रोणं कुरूणां हिनसत्तमम् ॥* 
यथाच रघुवंशे! ८।६१५। 

“ख तयति विनेतुरुदारमतेः 

प्रतिरद्धय त्तो विससच्लं सुनिम् ॥*) 

विनेयः, चि, (वि+नौ+घत्।) नेतः । पिपून्बे- 
नैधातोयप्रल्ययेन निष्यत्रः॥ दचनौौयः 1 वचा, 

“षयो तिन्न[नं तथोत्पातम विदित्वा तु ये बृणाम् । 
श्रावयन््ययलोमेन विनेवाक्तेएपि यन्त; ॥* 
चिनेया; दण्डनोया; । इति च्योतिसतत्वम् ॥ 

विनोदः, पु, ( वि+नुद+षम ।) कौतूहलम् । 
स्ति हलायुधः ॥ (यथा, कथासरिल्षागरे। 

१५ । १२५ । 
“वाधते वञ्च नैकञ्चात् खमे ख मगधेश्वरः; । 
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विन्द् 
तत्तत्र रच्षादहेतो विनोदायतनस्य ताम् ॥*} 

क्रोडा । इति भूरिप्रयोगः॥ (चथा, भाग- 

वते ।३।१६।२४। 

५नेतावता चाधिपतेवेत विष्ठभत्त- 

स्तजः चतं तव न तस्य सते विनोदः 
च्पनयनम् । यथा, शिश्ुपालवधे। १।४८॥ 

^विनोदमिच्छन्रथय दपंजन्मनो 
रणेन कण्डाच्छिदरः समं पुनः; ॥” 

प्रमोदः । यथा, हितोपदेशे) 

^का्यश्रस्त्रविनोदेन कालो गच्छति धौमताम्। 

वसनेन च श्र्खाणां निद्रया कलद्ेन वा ॥) 

अलिङ्खनविष्रोषः। 

नायिकाया दच्चिणपादं वामपादं वा खमध्य- 

देशे खदच्तिणपादं वामपादं वा नायिकामध्य- 

देशे निधाय वच्चसि व्च; ओष्ठं ओष्ठं दत्वा 
यष्टाञ्िषति तत् । इति कामश्ाच््रम् ॥ राज- 

खहविशेषः। यथा, 

“दौ चयो राजशस्ताः प्रसरे हौ प्रतिष्ठितौ । 
विनोद णव इाराणि िंशत् कोष्टद्धयं भवेत् ॥” 

इति युक््िकल्पतर; ॥ 

ष्डवादप्रौते णान् वच्छ तेषां लचण्मयतः । 
सनन्द; सञतोभद्रो भवो नान्दौसुखस्तया ॥ 

विनोदश्च विलासश्च विजयो विमलस्तथा । 

रङ्ग; केलिेयो वौरो इादगरीते प्रकोक्तिता; ॥” 

इति भविष्योत्तरपुराण्म् ॥ 

वि(विोन्दः, पै, ( बिदि अवयवे + बाहलकादु; । ) 

जलकणा। ततुपर््यायः। षत् २ एषतः; ३ 
विप्रट् 81 इत्यमरः ॥ एषन्ति ५ विन्नदट्६। इति 

तङ्ौका ॥ ( यथा, पञ्चतन्त्र । 

जलविन्डप्रपातेन क्रमशः पूयते घटः। 
स हेतु; सव्ये शास्रस्य धम्भस्य च धनस्य च ॥*) 
दन्तचतविद्रोषः। शुवोमेध्यम् । रूपकाये- 
प्रतिः । इति मेदिनौ। दे,१०-११॥अनुखारः। 

यथा ।^विद्दविन्द्माचौ वर्णौ कमाचुवौ सं जौ 
स्त; ।” इति सुग्धबोधबयाकरणम् ॥ अपि च । 

«शिवो वद्भिसमायुक्तो वामाच्िविन्दुभूषितः। 
रुका्चरो महामनः ग्रोखयस्य प्रकौ्तितः ॥” 

इति ग्यकवचम् । 
बिन्ट्तृपत्तियेया,-- 
“«सच्िद्ानन्दविभवात् सकलात् परमेश्वरात् । 

असो च्छक्तिस्ततो नादो नादाद्धिन्द्ससलद्धवः ५” 

रति सारदातिल्लके १ पटलः 1 

अपि च। 

“चासौ द्विन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्तिः ससुद्धवा। 
नादरूपा मदेशानौ चिद्रूपा परमा कला । 

नादाचैव समुत्पन्नः ह्व बन्दमंदेच्ठरि । 
खाद्वंचितयविन्डभ्यो भुजङ्गो कुलकुण लौ ॥ 

इति कुलिकातन््े ५ पटलः ॥ 

^बिन्दुर्नादो बोजमिति तस्य मेदा;-समीरिता;। 

बिन्दू; श्रिवात्मको बौजं शरक्तिरनादस्तयोभिधः + 
समवाय; खमास्बातः सव्धागमविश्चारदै; +» 

द्रति सखारद्ातिलकः ॥ 

तल्लं यथा । नायको 

विन्धप 
अन्यच्च । 

«विन्द; शि वात्मकसतच बीजं शक्रात्मकं सटतम् । 
तयोयोगि भवैन्नादस्ताभ्यो जाताच्तिशक्तयः ॥” 

दूति क्रियासारः ॥ 

वि(बि)न्ड्ः, चि, ( वेत्ति तच्छौलः;। बिदज्ञाने+ 

^जिन्दरि छं; ।* ३।२। १६६ । इति उप्र्यो 
नुमागमञ्च निपाद्यते।) ज्ञाता। इत्यमरः ॥ 

दाता) इव्यजयपालः॥ वैदित्यः। इति 

्रन्दरत्नावलौ ॥ 

वि(बि)न्द्चिच्रकः, पु, (विन्दभिखिङूविशेते शिकः 

इव । ) ग्टगभेद्; । इति शब्द्रन्नादलौ ॥ 

वि(बि)न्डजालं, क्तौ, ( विन्द्नां जालम् । ) इस्ति- 

शुखोपरिविचिच्रचिन्दसम्दह्ः। इति ेमचन्द्रः॥ 

वि(बिग)न्दजालकं, करौ, ( विण्द्नां जालकम् ।) 

गजस्य सुखादिस्थो बिन्द्सम्दह; । ततुपर्थ्यायः 
पद्मकम् २। इतमरः प्रद्मम्३। अतर्व 

पद्मौ स्तौति भरतः ॥ 

वि(बि)न्दतन्वः, पु, ( विन्दश्चिद्धं तन्तं यस्य। ) 

चचतः । इति हारावलो॥ तुरङ्गकः। यथा.- 
^ विन्हरतन््; पुमान् शारिफलके च तुरङ्गके ॥” | 

इति पवगौँंयवादौ मेदिनौ॥ 
वि(वि)न्द्पच्ः, पु, (जिन्डः पत्रे यस्य ।) भटः । 

इति रत्नमाला ॥ 

वि(बि)न्द्रेखकः, प, ( बिन्द्विशिष्टा रेखा यच । 
कन् ।) पचिभेदः । इति शन्दचस्िका॥ 

वि(वि)न्द्वाखरः, पु, ( विन्दरपातस्य वाखर्; ।) गभ 
सन्तानोत्परतिकारकश्ुक्रपातदिनम्। 

च्योतिषम् ॥ 
वि(बि)न्द्रसरः, [स्] कौ, ( बिन्डनामकं खर; ।) 

सरोवरविशेषः। यथा, 
अभ्यत्तरेण फोलासं शिवं सर्व्वौषधिं गिरिम् । 

गौरन्तु प्चतशरष्ं हरितालमयं प्रति ॥ 
िरणयण्टङ्गः सुमहान् दियौषधिमयो 

गिरि;।ः 

तस्य पादै महदिव सर; काष्चनसन्रिभम् ॥ 
रम्यं विन्द्सरो नाम यच्च राजा भगौरथयः। 
गङ्गा्यंस तु राजधिरुवाख बहुलाः समाः ॥ 
दियं यास्यन्ति मे पूर्नं गङ्गातोयपरिञ्ुता। 
तच्र चिपथगा देवौ प्रथमस्तु प्रतिष्टिता ॥ 

सोमपादात् प्रता सा सप्तधा प्रतिभव्यते। 
यपा मणिमयास्तत्र चितयञ्च हिरण्मयाः ॥ 

तचरष्ा क्रतुभिः सिद्व; शक्र; सुरगणः खद । 

दिखश्कायापथस्तच नचतचाणान्तु मण्डलम् ॥ 

इश्यते भाखर रातौ देबो चिपथगातुखा। 
अन्तरत दिवसेव भावयित्वा सुवं गताः ॥ 
भवस्य खाङ्कं पतिता संरद्रा योगमायया 1 
तस्या ये बिन्दव; केचित् चुब्ाया; पविता 

सवि। 

छतस्तु तेचिन्दसरस्ततो विन्हसर; स्छतम् ॥ 
इति मच्छ । १२० । २७३३४ 

विन्धपच्चौ, चौ. ज्वरापद्धा। इति शन्द्चन्दरिका। 

वेलब्रुटा इति भाषा) 

वि 



विन्ध्यः 
विन्धसः, पै, चन्द्रः । इति चिकाणशोघः 1 

विन्ध्यः, प, पव्वतविशयेषः। इत्यमरः; ॥ (यथा, 

मनौ ।२।२१। 
“हिमवदिव्ययोमेध्यं यः प्राग्विनशना- 

द्पि। 

प्रत्यगेव प्रयगाच मध्यदेशः प्रकौतितः \*) 

अाधः। इति मेदिनौ ॥ विश्यपर्बतस्य निम्न- 

इङ्गत्वकारणम् । यथा,-- 
नारद् उवाच। 

किमेमि भगवानगस्त्व- 
स्तं निन्वश्टङ्गं छतवान् महषः) 
को छते केन च कारणेन 

 गस्तदद्स्वाखिलसत्वटत्ते ॥ 
पुलस्त्य उवाच 1 

पुरा दि विन्ध्येन दिवाकरस्य 
शतिन्निंरद्वा-गगनेचरस्य । 
एविस्ततः कुम्भभवं समेव्य 

होमावसाने वच्चनं वभाषे ॥ 
खमागतोमइश्च दिजपेभ त्वा 
कुरुष्व मण्द्धरयं सुनौन्र। 

ददस्व दानं मम यन्मनौषितं 
` रामि येन चिदिवे सुनिठतः ॥ 

शत्यं दिवाकरवचो गुशसङ्गयोगि 
शरुत्वा ता कलसजो वचनं वभाषे । 
दानं ददामि तव यन्मनसा त्वभीष्टं 
नाथौ प्रयाति विसुखो मम किदेव ॥ 

श्रुत्वा वचोभन्डतमयं कलखलोद्धवस्य 

प्रा प्रस; करपुटंप्रगिधाय षं । 
शघोण्य मे गिरिवरः प्ररणद्धि मामे 
विन्ध्यस्य निख्रकरणे भगवान् यतस्व ॥ 

इति रविवचनाद्वाच कुम्भलन्मा 

छतमिति तद्धि मया हि नौचश्दङ्गम् । 

लव किरण्जितो भविष्यतोनि महौभ्रौ 

ममद्िशरणसमागतस्य कादयथातै।॥ 

इरेवसुक्रा कलसोद्धव्स्तु 

खच्च संस्तूय विनम्य भक्ा। 
अगाम संव्यच्य हि द्खकंद्डि 

विन्ध्याचलं उड वपुमे इ धि ॥ 
गत्वा वचः प्राह सुनिमेहौधरं 

यास्ये महातौधेवरं स॒एुणयम् । 
उषोप्प्यशक्त लवाधिरोषटु' 

त्ाद्वान् नौ चतरोभ्स्तु सद्यः ॥ 
श्येवस॒क्तो सुनिखकप्रेन 
ख नौचश्टङ्गख्वभवन् महौधः। 

खमाक्रमच्रापि मद्धिसुस्ः 
पोक्लश्य विन्ध्यं हिज व्याह दलम् । 
यावन्न भूयो निजमाव्रलामि 
महाश्रम धौतवपुः सतौत । 
त्वया न तावत्ति् वद्धितथ्यं 

नचेत् शरपिच्धेऽहमवच्चया ति ॥ 
श्खेवसक्रा भगवान् जगाम 
दिशं ख यार्मौं सदसान्तरौचम्। 
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विन््याव 

च्क्रम्य तष्यौस दिता तदाशां ` 

काले व्रजाम्यच्र यदा सुनौन््र॥ 

तचाश्रमं रम्यतरं हि लत्वा 

सं गृहजाम्बनदरतोरणान्तम् । 

तत्राथ निः्षिप्य विदभंपुर्चीं 
स्वमाश्रमं सौम्बसुपालगाम ॥ 

ऋताठतौ काशपरो द्यगद्यो 
जिद्यं तदा खाश्रममावखत् सः । 

शोष कालं सदि दख्कस्थ- 
स्तपश्चचारामितकान्तिमान्सुनिः॥ 

विन्ध्योभपि दष्टा गगने महाश्रम 

इद्धं न यादेव भवान्मे; | 
नासौ निटठततेभिमतिं निधाय 
ख खंस्थितो नौचतराग्रष्टङ्ग; १ 

श्वं त्वगस्त्येन महा चलेन््रः. 
ख नौचष्दङ्गो शि खतो मर्ये । 

तस्योदेग्टश्गे सुनिखंस्तुता सा 
इग स्थिता दानवश्रासनार्थे + 
देवाख सिद्धाश्च मद्ोरगाख 
विन्याधरा भूतगणाश्च सर्वँ । 
खम्भा्छरोभिः सद्िना दिवानिशं 
काद्यायनौं तस्थुरपेतश्ोका; ॥” 

ति वामनपुराये देवीमा) १च्अध्यायः ॥ 

“आयवे; प रभूमिमेध्यं विन्ध्य िमागयोः।” 
"` इद्यमरः।॥ 

“विन्ध्यस्य पच्चिमे भागे मतृस्छञ्चक पतितो 
भवेत् ॥* 

इति प्राचौमाः॥ 

विन्ध्क्रटः, पै, ( विन्धे करटं माया केतव वा यस्य । 
वालेन वस्यावम्तौकरणादस्य तथात्म् । ) 
चअगस्त्यसुभिः। इति निकाखशरोषः॥ 

विन्धववाम्णौ, [न् | पु, ( विन्ध्यं वसतौति। व+ 
खिनिः।) याड्सतनिः। दति देमचनर;॥ 

विन्ध्यवासिनी, खौ , (विन्ध्ये वसतौति। वसृ + णिनिः। 
वतच्ियां डौप् । ) दुर्गां । वथा,- 
“«सदखाक्तोएपि तां गद्य विन्ध्यं वेगाष्वगाम इ। 

तत्र गत्वा तथोवाच तिष्ट्लाचर महावने ॥ 

पूष्यमागा सुरनांखा स्याता ववं विन्धयवाचिनौ ॥ 
सच स्थाप्य रिदं दत्वा सिं दष्च वानम् । 
भवामरारिष्न्नौति द्युक्रा खगे मवाश्रुयात् \* 

इति वामने ५१ अध्यायः;॥ #॥ 

अन्ध देवौपुराणे ३५ अध्याये । 

^ विन्धे५वतोय देवाय इतो चोरो महाभटः । 
अद्यापि तत्र सखावासा तैन सा विन्ष्ववासिनौ ॥" 

विन्धयस्थः, पु, ( विन्ध्ये विन्ध्य पते तिषतोति । ख्या 

+कः। ) चाडद्युनिः। इति नटाधरः॥ 

विन्ध्या, ख्ख, लवलोठच्ः। इति मेदिनौ ॥ चुटिः। 
इति हेमचन्द्रः 1 र्लाच्वि दति भाषा॥ 

विन्धधावलौ, स्तौ, बलिपनत्रौ) वाखराजमाता। 
वि पराणम् ॥ (यथा, भागव्ते। <।२०। 

१७ ) 

“विन्धावलौ तदागब्य पत्रौनालकमाकिनौ +”) । 

विपत्तः 
विन्धधावलौपुचः, पै, ( विन्यावल्या; एचः ।) वाय- 

राजः । इति चिकाशडगरोषः॥ 

विन्धधावलौसुतः, पै, ( विन्ष्यावस्याः सुतः ।) वाण- 

राजः । इति नटाधरः॥ 

विन्नः, चि, (विद् + क्तः । ^जुदविदेति ।*८।२।५६। 
नत्वम् |) विचारितः; प्राप्नः। इद्यमर;॥ 

त्रातः । स्थितः। ईति विश्व; ॥ 

विन्यस्त, चि, ( वि+नि+अख~+क्त;ः) ) छस- 
विन्यासः । यया,- 

“खदूद्र्या गुण्गुम्फिता सुकछतिनां सत्कम्भयां 

न्रापिका 

खत्यामाच्यविग्रेषनि्यमिलिता भावप्रकर्षोज्- 

च्वला । 
विष्योवेचलि विश्वनायछ्तिना सिद्ान्तसक्ता- 

- वलं 

विन्यस्ता मनसो सदं वितनुतां सदूयक्तिरेषा 

चिरम् ५५ 

इति सिद्धान्तसुक्तावले ॥ 

विन्धाकः, पै, ( वि+नि+अक+ चन् । ) विड 
इच्तः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ छातियान् इति 

भाषा ॥ 

विन्परासः, पु, ( वि+नि+ अस + घम् । ) श्थाप- 

भम् । रचनम् । यथा, ज्ञानारेवे । पैष्छवे तु । 

^रकेकवणेसुचखाय गला धारा च्छरोएन्तकम् । 
नमोन्तमिति विन्धाख आन्तरः पररिकौितः॥” 
च्यपिच। 

भयखोम्यन्तो नमोन्तो वा खविन्डर विन््वव्थिंतः। 
पष्वा्रहयेविन्यासः करमादुक्तो मनीषिभिः ॥ 

शति भङ;। इति तन््रसारः॥ 

च्यन्धच्च | 

“गदेषु मखिविन्धासो विश्धेयो न च दखवतं। 
विश्वद्शौर कन्धासो विधेयः सद्नोपरि । 

तैन खनाखि गश्यन्ति अरिष्टानि मशौ- 

सनाम् ॥” 

इति युक्तिकक्पतख; $ 

किष्। 

“तया कवितया किंवा तथा वनितया च किम्। 
पदविन्धासमाच्रेख यया नापद्कतं मनः ॥* 

चखयद्धटः ॥ 

विप, केप । इति कविकण्पहुमः॥ (चुरा०-पर° 

खक-सेट् । ) क, वैपयति। इति दुर्गादासः । 
विपच, पै. (विख; पचो यस्य) शचुः। रय 

मर; ॥ (यया, इरिवंये। ५२।१५४। 

तच वंशा विभण्यन्तां विपच्य; प्च रव च| 

एुच्राशं दि तयो राज्ञो भविता विदो 

म्ान् ४” 

यथाचरषुवंशे। १७।७५। 

“इन्दोरगतयः पद खस्य कुस दे2'वः। 
गुणास्तस्य विपरक्ेएपि गुणन सेभिरेण्न्त- 

रम् ॥» 
न्यायमते साध्याभादवत्पस्च;। यथा, भाषा- 
परिच्छदे । 9३। 



१०€ 

विपये 
विपो, श्लौ, ( विपरयि+वा डौष् । ) शः एति 

दिरूपकोषः॥ (वथा, कथासरित्पागरे ।२०।६५। 

“ययौ भोजनग्ल्या्थौं विपणौमात्तखलकः ॥») 

विपाकः 

घोडङ्ग्ररतिवन्धान्तगेतद् शमवन्बः । यथा,-- , 
^ पादमेकग्धसौ शला दितौयं कटिसंखितम् । 
नारौष् रमते कामी विपरौतस्तु बन्धकः ५” 

विपणौ 
भयः सप्रे विपद च भवेत् खाधारणस्तु खः।” 
“सपच्चविप्रचटरतिः साधारखः। स्पत्चः 

खाध्यवान् । विपश्च; खाध्याभाववान् ।* इति 

सक्तावलो॥ विकख्यः पच्चः। उक्ताकरणम् । | विपत्तिः, च्छौ, (वि+पद्+क्तिन् ।) आपत्) इति रतिमञ्जरी 

यथा, अयाखप्रशव्याम् । ३५४ । विपत् । इवमरः॥ यातना। इति्मेदनौ।| अपिच 

“प्रतिभूः शुको विपचे दख: ङ्गारसंकथा तै, १५९६ । वथा, ^पाद्मेकम्परौ सत्वा हितौयं स्कन्धखं सितम् । 
शुरुष॒ ॥” ग्टगुङवाच। कामिन्धाः कामयेत् कामौ बन्धः ख्यादिपरौ- 

विगतः पक्तौ यस्य । पच्च होने, चि ।) ५श्ुतं सन सुरश्रे मारोदो खच्नं श्ण । तकः ६” 
विपश्विका, च्छो, (वि+ पनि वि्तारे +खल् । | म कातरो छि नौतिन्चो विपत्तौ च कदाचनं ॥ इति खरदौोपिका॥ 

च्छियां टाप् त इत्व्च।) वौखा। इति खम्यत्तिन्वां विपत्तिा नश्वर! खश्ररूपिथौ । | विपरौता, सलौ, कासुकौ। इति धनञ्जयः ॥ 

छन्दरल्नावलौ ॥ पूस्कम्भायत्ता च ख्यं कक्षा तयोरपि ॥” | विपयेकः, पु, (विशिष्टानि पर्णानि यस्य ।) पलाश 
दिपण्डौ, श्लौ, ( वि + पश्च + व्यच् । च्छियां गौरा- इति बरह्षपरेवत्ते प्रलतिखखे ३४ ध्यायः ॥ | उचः । इति शन्दचन्िका ॥(पयेर हिते, चि ॥: 

डिलाव् डौष् ।) बौखा। इव्यमर;॥ ( यथा,| विनाश; । यथा, विपयः, प, (षवि+परि+ई+^र्रच् 1 
ऋथाखरित्यागरे । ४६.। २० । «यिन राश्िगते भानौ विपत्तिं यान्ति ष्च ।) यतिक्रमः । तत्पायः । यद्यास; ९ 
“अष योेतदिलानामि सन्तौ माङ्कारलत्तयेः ॥ मानवाः । विपासः; ३ अत्यय; 8 । इव्मरः;॥ विपर्यायः 

ष्युक्रा ुखशम्भाङ्कात्ं वपश्चो समोच सः॥५) 
केलिः । इतिमेदिनो। चे, १७॥ 

भिपखः, ध, ( वि+ पय यवहारे + घम् । संज्ना- 

पूम्बकलत्वात् न इदधि;। ) विक्रयः;। इव्यमर;॥ 

(यथा, मनौ । ३ । १५२। 
^विपेन च लोवन्तो वव्नेपाःस्यु यकयोः ॥* 
विशेषै परयतेग्स्िचिति । विप्रि;ः। वधा, 

महाभारत । ९९ । ६६ ।५३। 

< दिश्चालान् राजमागे1ख कारयेत मराधिपः। 

विपथः, पै, ( विरह; पन्था;। “ऋ क्पूरब्धूःपथा - 

तेषां तत्रेव करै! पिखदानोदकक्रिया \* 
इति मलमाखतत्वम् ॥ 

मानच्चे।” ५।8। 98। इद्यकारप्र्ययः।) 

जिन्दितिपथः । तत्प्रायः । अध्वः २ दुरष्वः; दे 
कदध्वा 8 कापथः ५। इयमरः; ॥ कुपथ; द 

असत्पथ; ॐ कुल्छितवल्मं < । इति शब्दरत्रा- 
वलो ॥ (यथा, महाभारते । १९ । ३५६ । ९१ 

“सत्प्रथं कथप्त्द्टश्य यास्यामि विपथं वद् ॥*) 

५। दति भरत;॥ (यथा, भागवते ।१०। 

१।५०। 
^“विपश्चयो वाकिन स्याटगतिर्घातुडुर्या । 
उपस्थितो निवत्तत निटत्तः पुनरापतेत् ५५ 
सांसयनये विपया; पश्च । ते च सांस्मकारि- 
कायां श्या; ॥) 

विपथ्यायः, प, ( विगतः पायो यस्य यहा, 

वि+परि+इ+घम. |) विपरौतमयनम्। 
अन्धस्यान्धरूपगरदेगम् । इति भरतः ॥ 

“विपये कुलं नास्ति न कुलं रपित्तयो; ।* 

इति कुला चाग्येकारिका॥ 
विपाखः, प, (वि-+परि+अख + घ् ।) विप. 

विपत् } स्तौ, (वि+ पद् + सखम्पदादिलात् किप् ।) 

विपद् ¬ विपत्तिः । इव्यमरः + ( यथा, 
^“केवतैककोशरकरात् खषरशचु्तोऽपि 

प्रपा विपां देव थोर शं खमा दिद्येत् \*) 
विपथः, पुखौ, ( विपर्यतेएस्िन्निति। वि+ 

धय + “स्षातुभ्य इन् ।* उणा० 8 ।११७। न का कका 

` इति इन् } ) पण्यविक्रयश्ाङः । इति इला- 

इधः॥ ड़ः! इव्यन्ये। विक्रयायेप्रवारित- देवात्ततो विगलितो गिलिलो वकेन “पुरा वन्न खोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
भानागथायां बखिगिवौश्यां वाशियाविथौ वामे विधौ बद् कथं विपदां निडत्ति; \* विपां यातो घनविरलभावः चितिरुहाम् । 

इति बाजार इति च स्यातायाभिति केचित्। इदयुद्गटः ४ बहो कालादपरमिव मन्ध वनमिदं 
ङुमखपः। इति केचित् । इङ्मध्यख्यपर्य- 

विक्रषवौयौ । इति केच्चित् । इति भरतः \ | “यच घन्भञ्तो राजा गदापाणिन्बौकोररः। अप्रमाढ्मकवद्धिमेदः। यथा, भाषापरिच्छेद । 
तत्पायः । पण्यवौधिका ९८। ध्व्यमरः+| छब्योऽच्ौ गाण्डिवं चापं सुद्धत् छष्यसततो “तचछन्यं तन्तिर्यास्यादप्रमा सा निरूपिता । । 
पशः ह पणणवौधौ $ पण्यम् ५। इति विपत् ॥५) | तत्प्रपश्ो विपाखः खंश्योठ़ेपि प्रकोर्चितः। । 
रभखः ॥ निशया ६ बणिक्पथम् 9 । इव्यमर- | विषदा, च्छो, ( विपद् + भागुरिमते हलन्तानां | अदयो ददे दयालवः शडादौ पौतता- 
दत्तः ॥ विप्खम् स वौयी ६) इति कोषः; ॥ टाप् ।) विपत् । इव्मरटौ कायां रायसुङ्टः ॥ मति; ॥* 
निषद्या विपि; पण्यवौधिका लापरणिस्तया । 

पण्यविक्रयश्ालायां भवेदेतचतुदटयम् ॥* 
इति शन्दरनावलौ ॥ 

रविपचिः पर्यवौच्याच् अवेदापयपरयोः ।* 
इति मेदिनौ। ओे, अ८<॥ 

(वथा, मद्धाभारते 1 ६1 ३५ ।३०। 

®विपरापयपर्यानां नानाजनग्रतेनुःत; ॥* 
अआणिच्यम् । यथा, सनौ । १०1 ११६९। 
विद्या शिल्पं ग्टति; ठेवा गोर्च्छं विपखिः 

छंषिः 1 

छतिर्मैच्यं कुलौदश् दश जौ वग देतव; ॥*) 
विपणौ, [न्]. प, ( विपः विक्रयोऽस्यास्तौति । 

जाले पुमनिंपतितः खफरो विपाकः । 

यथाच मागवते।.१।६।१५। 

विपन्नः, चि, ( वि+पद-~+ क्तः । ) विषदाक्रान्तः) 

इति मेदिनौ। ने, १३४ ॥ ग्ट; । इति शन्द- 

रन्रावली ॥ 

विपन्नः, प, खपे;। इति मेदिनी । जे, १३४ ॥ 
विपरोतः, चि, (वि+परि+इ+क्तः। ) विष- 

शयः। उलटा इति भाषा॥ तत्प्थायः। 
प्रतिखद्यः; ९ प्रतिकूलः ९ पद्यः 8 अपदः 

५ विलोमकः ६। इति जटाधरः; \ प्रसथ्म् 
ॐ पराश्वौनम् <= प्रतौपम् ६ । इति शन्दरना- 

बलौ ॥ ( यथाच शङुरदिषिजये । 

“मत्तो जातः कलक्जा्ौ विपरौतानि भाषसे । 

खद ब्रवौषि पिष्टवत् लत्तो जातः कलञ्जसेक् ४ 

्ययः। इयमरः; ॥( यथा, उत्तरचरिते। २ 

निषे श्रौलानां तदिदमिति बुद्धं ग्रप्रवति ॥* 

“चादयो विपदाखः।* इति सुक्तावलौ ॥) 
विपच, जि, (वि+पू+^्चोयत्।” इति 

यत् । ) श्ोधनौयम्। विपूखपूधातोयेप्र्येन 
जिष्यन्नम् ॥ 

विषश्च, [न्] पु, ब॒ह्नमेदः। इति हेमचन्द्र; ॥ 
विपश्चित्, चि, (व््िषं पश्यति विप्रज्ष्टं चेतति 

चिनोति च्विन्तयति वा। एषोद्रादित्ात् 

खाघरुः। ) प्छितः। इन्यमरः + (वधा, मनौ । 
ॐ । ५८॥ 
“सर्वषान्तु विशिरन बाह्येन विपश्चिता ॥”) 

विपाकः, पु, (वि + पच + भावै कन्मेणि वा घम् |) 
पचनम् । (यथा, भागवते । ५।१६।२०। 

& 

विष + इनिः । ) वणिक् । इति जटाधर; + | समः । यथा, रामाये । ६। १७ । १५।| “तावड्भयोरपि रोषशोर्या चडत्तिका सत्रसेनाद- | 
( यथा, श्रि्ुपालवधे ! ५। २४ । ^खच्वनप्रतिजयाडइ रावयः कालचोदितः। | विभ्वमाना बायुकंखंयोगविपाकेन खदामर- | 
पू्यापया विपयिनो विषयो वमे; ॥*) उथ्यमानं छितं वाकं विपरोव इवौषधम् ॥*) । लोकामरथं जाभनूनदं नाम सवे भवति ॥*) / 

नी 

49. अ) 



विपाकः 
स्वेदः । कम्भणो विखटकफलम्। इति मेदिनौ 
( फलमाच्रम् । यथा, भागवते । १०।७१।१०। 

जरासन्धवधः छवा भू थर्थायोपकख्पते । 
भ्रायःपाकविपाकेन तव चाभिमतः कतुः ६ 

चरमोत्कषेः । यथा, तच्चैव 8।६।२। 
«सगरे धिया योगविपाकतीव्रया 
छत्यद्मकोषे स्फारितं तडितप्रभम् ॥) 

परिणामः। दुगंतिः। स्वादुः इति हेम 
चन्द्रः॥ जातिः) अयुः! भोगः। इति 

कृसमाञ्नलिः ४ #॥ ( ककमषलरूपस्योव विपा- 
कस्य चरैविध्यम् । यथानच्त पातघ्ले । २।६३। 
“सति खले तह्िपाको जाव्यायुर्भोगा, ॥* 

“सतस लेश्ेषठ कम्भाशयो विपाकारम्भौ भवति 

नोच्छित्रकेणमलोध्पि । ययैव तुषावनगदाः 
शाजलितष्छला दग्धवौजभावाः प्ररोहसमर्था 
भवन्ति मापनौततुषा दग्धवौजभावा वा। तथा 

लोशावनढः; कम्भाश्यो विपाकप्ररोषौ भवति 
भापनौतक्तेशोगप्रसंस्थागदग्धबोजभगवो वैति । 

सच विपाकस्िषिधो लातिरायुर्भोगखति ॥” 
इति तद्धाष्यम् ॥) 

“चाठरेणासिना योगात् वदुदेति रसाग्त- 

रम्। 
रसानां परिणामान्ते च विपाक इति श्छतः॥” 

इति श्चुतः ॥ 

चपि श्व) 
“मिष्टः कट मधुरमन्डोटश्डं पच्यति रसः 
कटतिक्तकषायायां पाकः स्यात् प्रायशः 

+ #% 

कडु 
तथा च वाग्भटः। 
“चधा रसानां पाकः स्यात् खाह्न्वकट्का- 

हकः ४५ 
प्रायः पैन ब्रौष्ठिः ख्वादुरण्बविपाकः। शिवा 
कषाया मधुपाका। अच्छो कटुकमधुरपाङे- 
व्यादिः \॥ #॥ अथ विपाकानां गुणाः) 
«ज प्रल्ष्लधुरः पाको वातपित्तरो मतः । 
अन्स्तु करते पित्तं वातङ् श्रगदापहः ॥ 
कटः करोति पचनं कफं पित्तश्च नाशयेत्) 
विदचेष ष रखतो विपाकानां निद्रितः 

इति भावप्रकाशः 

( लथास्य विषरणम् । 
^नेलयादरन्ये। विपाकः प्रधामभिति कसमात् 
सम्यदमिच्याविपाकत्वादिद्ध सबेद्रयारयभ्यव- 
तानि सम्बङ्मिश्याविपकानि गुख दोषवा 
जणयन्ति। सच्राष्ुरन्धे प्रतिरसं पाक इति। 
केन्ित्िविधमिच्छुन्ति मधुरमच्डं कट्कश्धेति 
सत्त न सम्यक शूतगुणादागमाचाख्ञो विपाको 
मास्ति पित्तं हदि विद्ग्धमनच््रतासुपेव्यलनमन्द- 

श्वात्। यद्येवं लबरशोटप्यन्ध; पाको भविष्यति 
ध द्ाष्िविदग्धो छवणतासुपेति मधुरो मधुर- 

सर्वेषामिति। केचिदादुडंशान्तं 
चोपदिश्यन्ति वथा तावत् चौरं स्थालौगत- 

मनिमानं मधुरमेवस्यात्तथा एलियवसुङ्गादयः 

विपाट्. [ण ] च्वौ, विपाश्चागदौ। शइव्यमरः 

विपा(टोठः, प, बाणः। इति लिकाखशचषः ॥ 

विपादिका, सलौ, पादस्फोदः । इव्मरः ॥ ( यचा, 

विपाशा, चौ, ( पाशं षिमोचयतौति | पाश्च+ 

४० 

विपाशा 

प्रकौर्णाः स्वभावसत्तरकालेएपि ज परियन्ति 
तदिति ।* 

“किञिद्रसविपाकाभ्यां दोषं इन्ति करोति 

वा ४ 

इति सुश्रुते चस्थाने 8० अः ॥) 

( यथा, ऋग्वेदे । ३।३३। १। 
«गावेव शख मातरा रिदा 
विपाट्द्कतुजौ पयसा जयेति *” 

“विपाट् क्लविप्राटमात् विपाशनात् शतदुच्च- 
मरणोडततमोडतेम्न वोप शिष्टस्य पाश्रा शस्या 
अपास्यन्त विमो चनादा विपाट् । शुतुतरौ शुचिप्रं 
मुन्ना तुन्नेव बवति गच्छतोति शुतुद्रौ रखत- 
न्नारके नद्यौ ॥ प्रजवेते खसत्रं प्रति श्रौष 
गच्छतः । ##% विपाट् पटगतौ। पश्वाघन- 
स्पशेनयोरितिवा खयन्तावेसौ पिपूर्नो कारस्य 
व्रश्चादिना षत्वम् ॥* इति सद्धाष्ये सायखः ॥ ) 

(वथा, महाभारते । ३। २७० । १७ | 

^रपोकेन विपाठेन णप्त माद्रवतीसुतः ॥* 

च्छो, इगेमराजभाथा। यथा, माकं । 
७५ । ४६ । 
“विपाठा गण्दिनौप्ेव वैद्म भाथा खे 

हिज ॥*) 

राजतरङ्गिरयाम् । = । ११७ । 

न द्िन्नोपानत कश्रावन्धे शतं चम्भशतेएपिंतम् । 
विपादिकाछतै दास्या गौतं पच्वाश्नतो इवम् १५) 
न्वपादिकं पाखिपाडे स्फटनं तौत्रवेदनम् । 

कण्डमञ्धि; सरागो ग्ेरकखकां नितम् \* 
विपादिका वातद्धेश्नोद्धवा। इति माथवकरः । 
अयं कुरोगः ५ (अस्था लवणम् । यथा,- 

“कद्छमतौ दाइदलोपपन्ना 
विपादिका पादगतेयमेव #” 

इति सश्चते निदागख्याने पश्चपेरष्याये + ) 
प्रेलिका। इति शब्दमाला ॥ # ॥ 

“खद्वापपारचेति ।” ३।१।२५ । विमो चने खिष्व् । 
तत; पचाद्यच् । ) गदौविद्धेष. । इव्यमरः ॥ 
एच्चश्ोकादैव मखे पां बहा प्रविष्टं वशिष्ठ 
पाश्च्दात् विपाधथितवतौ विसक्षपाशं छष 
वतौति विपाशा नि; कच्छयादेरिवि पाथं 

विमोचयति दव्य भि; पचादित्वादन् खाप । 
ख्व किपि विपाट् । इवि वह्नौ काथां भरतः॥#! 
(यथा, हरिवंशे । १६६ । २०। 
^द्ररावतो विपाशा खरययेहना तथा ६० ) 
सस्या जलगुणाः । 

^श्रतद्रोविंपाश्रायुजः सिन्धुना; 
सौतं लघु खादु खनामयघ्नम् । 
जलं निम्भेलं रौपनं पाचन 
प्रदे वलं बुदह्धिमेधादष्च ॥* 

इति राजजिषण्टः । 

विपुला 

{ अस्या नामनिखक्यादि विेषविवरशं मद्ा- 

भारते । १।९१७८ । अध्याये तश्व्यम् + अस्या- 

स्तोरे पौठस्याने अमोघान्नोदेवौ वतत । बधा, 

देवौभागवते । । ३० । ६५ । 

^विपाश्चाथाममोषान्चौ पाटला पृष्डबहने ४ 
सथा अच यश्स्छग्नामकदिष्णुष्धरतिरपि व्चैतै। , 
अथा, नरसिंदपुरायै ६२ अध्याये), 

“यशस्करं विपाशायां माद्िद्मयां हतान 
भम् ॥ 1.1 

विमतः पाश्नो यस्य ) पाशवष्णिते, चि; इति 
घरणिः॥ ( यथा, मद्धाभारते ।६।९३०।६। 
“च्च पे पृ्न्ोकेन वशो भगवाशेषि; + 

बहाल्मानं निप्रसितो विपा एूनखत्ितः ॥* 
पाशाख्तष्टोगेष्व चि॥ यथा, हरिते, ४9 । 

४८। 

^निर्यापारः छवस्ेन विपा्रो वरुणो शूप ॥*) 

विपिनं, ज्ञो, ( वेपन्ते जना यच्रति। “ेपिवुद्धो- 
दख” उथा० २८।५२। इनन् । दख 

त्वच ।) वनम् । इव्मरः+ (यया, महानाटके । 

चचिन्तित वद्ध दूरतरं प्रयाति 

अच्चतसा न गखितं तरटिद्धाभ्यप्रति, 

प्रातभेवामि वसुधाधिपश्चक्रवत्तौं 

खों व्रजामि विपिने चटिलस्तपष्डौ ४” 
भौतिप्रे, चि। यथा, भागवते ।६।१५।२द। 
भख र्कदातुःब्टगयां विच्वरब् विपिने बने! ` 

अडच्छयाश्चमपदं जमदसेरुपाविध्यत् ५५ 
विजने वने इश्यपि कचित् प्राठः +} 

विपुलः, चि, ( धिद्धेषेय मोखतोति। दि+ पुल 
मत्ये +कः) ठदत् | इव्रमदः॥ (यथा, 
सादिद्यद्पेे। १०। 

^ विपएेन सामर श्यस्य कुचा 1) 
शअगाधम्। इति मेदिनो । के, १३२. + 

विपः, पै, (वि + एष + कः ।) मेरुपल्िमभूधरः ¦ 
इति मेदिनौ । के, १९२ ॥ ( अयं छि समेरो- 

विविष्कम्भपन्यैतानामन्यतमः। बधा, विपुर ङे । 
९।३।१०। 
“विपुलः पच्चिमे प्राशं सपाच्येोत्रे श्छतः ४१ 
अश्िंस्तु पोटस्यने षिपलेति पौठदेदी उत्तेते। 
थथा, देवौभागवति । ॐ । १० । ६६ । 

^विपएरखे विला देवौ कल्यायौ मलयाश्वे ४२) 
उमेर; । शिमा ष्कः । इति घरि; ॥ (बडुदेव- 

फुचः; । यथा, भागवते । ६ । २४ । 8६ । 
“बलं गदं सारश्च दुम्मेदं पिल भरुषच । 
बष्ठदेषद्यु रोहिण्यां छतादौुदपादयव् \*} 

विप्रः, ध, ( षिषएखो रसो चच । ) इचः । 
इति केचित् ॥ 

विपा, खौ, (षि + एर मत्यं + कः । सतच्ियां 
डाप्!) एथिबौ। आओाच्छन्दोमेदः । इति 
हेम्नः । अस्या कच्चयादियेया,- 
“पश्या विदुला चप्रजा छखष्पङा जच्व- 

पा च । 
गौशुपगोबु टूमौवय अआथागौतिख गवधागरा॥ 



विप्रः 

संलद्धा गशत्रयमादिमं सकलयोदंयोभवति 
पादः । 

यस्यास्तां पिङ्गलनागो विपलाभिति समा- 
ख्याति ॥ 

पैलं कलिकालयाल हतानां गाख्धुपहतिर- 
ख्पापि। 

बौशविपुला सुखे चेत् स्यात् गोविन्दास्यमन्- 
केला ॥ 

इति कन्दोमञ्जरौ ॥ 

{ विपलपञ्तख्यादेवौ । इति दैदौभागवतम् । 

91 ३० ।६६॥) 
विपुलाख्वा, श्लौ, (विपुलं रसं अआख्वतौति। च्या 

+ख +अच् । टाप् ।) णदक्न्या। इति राज- 
जिषं यट; ॥ 

विपूयः, पै, ( वि+पू + ̂ विपूयविनौयेति ।*३।१। 

११७ । एति कम्मेणि कयवन्तनिपातः ।) सुञ्ज;। 
इति सग्धबोध्याकरणम्॥ यथा,-- 
“वाखागां वल्के शुद्धे विपूय; लतमेखलाम् । 
छामामञ्जनपिखाभां दख्िनोमनिनास्तराम् +” 

इति भटड्ि; ।६।६०॥ 

विप्रः, ,(वप + “ऋ चेन्रायवच्ेति।” उ्ा० २।२८। 
निपातनात् रप्र्ययेन खाधु; ।) ब्राक्चणः। इय 
सरः ।  विश्चेषेख पाति पूरयति षट् कम्मायि 
विप्रः। प्रालपूर्तौ इएयस्नात् उपत्ययः। किवा। 
खष्यमे घम्भवोजमच्र इति वपेर्नाश्बौति रे 
जिपातनादत इत्वम् । इवि भरत; तस्य 

ल्यं यथा,-- 

“अन्ना ब्राद्चणो सेय: खं सकार द'ज उच्यत । 
विद्यया वाति विप्रलं चिभिः ्ोचिवलचणम् ॥ 

इति प्रायञ्ित्तविवैकः॥ 

{ यथाच मनौ। १।६३। 
“ड तृप्तिरेव विप्रस्य तिथं सस्य शाश्वतो । 
ख हि घमायेसत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥* 
अद्ध पादोदकमाहालंग बथा, ब्रह्मवैवर्ते । १। 
११ । २६३२) 

नएयिदां-यानि तीर्थानि तानि तौर्थानि खागरे। 

खामरे यानि तौर्थानि विप्रपादेषु तानि च ॥ 
विप्रपादोदकल्जिन्ना यावत्तिषति मेदिनौ। 

सावत् पुष्कर पाचेषु पिवन्ति पितरो जलम् । 

विप्रपादोदकं पण्यं भक्तियुक्तश्च यः पिवैत् ॥ 
ख खातः सन्यतौर्ये्ठ सव्ययस्नेषु दौचितः। 
महडारोगौ यदि पिकैत् विप्रपादोदकं हिज । 
सश्चते खब्वरोगेभ्यो मासमेकन्तु भक्तितः ॥ 

च्विद्यो वा खविदो वाख्न्थापूतोदह्िवो 
हिचः। 

ख शव विष्छुषडभ्ो मा दरौ पिसखो यदि॥ 
ब्रभ्त विप्रं शपन्तं वान इन्धान्नच तं शपेत् 
गोभ्यः ्रतगुयं पूण्यो हरिभक्त त्राक्चणः ॥ 
पादोदक मैवेदं शेर्क्ते पिप्रस्ययो दिल । 
नितं मैवेद्यभोली यो राजखयपलं लभेत् ॥ 

खकादष्नां न सुग्क्तेयो निशं विष्णु" खमचैयेत्। 
तद्ड पादोदकं प्राप्य स्थलं ते भवैदधुवम् 1“) 

ण्ट 

विप्रति 

अश्वत्थः । इति राजनिषेटः ॥ ( चि, मेधावी । 
यथा, ऋगवेद । १० ।११२।।६। 
५“ जनिषुसौद गणपते गेषु तवा माहुविवप्रतमं 

कवौनाम् ॥*) 

^ विप्रतमं अतिशयेन मेधाविनम् ।” इति तद्धाष्ये 
सायणः ॥ स्तवकरत्ता। यथा, ऋग्वेदे! १०। 
४० । ९४ । 

भ्विप्रस्य वा यजमानस्य वा रदम् ॥” 

^विष्ठस्य मेधाविनः स्तोतुं ।” इति तद्धाष्ये 
सायणः ॥) 

विप्रकारः, पै, (वि-+प्र+छश+भावै घन 1) 
अपकारः। तत्पायः निकारः २ इत्य 

मरः ॥ ( यथा, महाभारते । ९) ६२। १४। 

भ्तेषान्तु विप्रकारेषु तेषु तेषु मह्ामतिः। 

मोच्य प्रतिकारे च विद् रो५वद्ितोरभवत् ॥*) 
खलौकारः। इति खामौ। तिरस्कारः इति 

देमचन्रः॥ ( विविधप्रकारः। यथा, महाः 

भारते । ३।२७५। ३ । 

“स वाधते प्रजा; सन्धा विप्रकारेमहावलः। 

ततो नच््रातु भगवाच्रान्यस्तराता हि विद्यते 1“) 

विप्रकाष, लौ, तूलदच्चः। इति राजनिषंश्टः 1 

विप्रकछतः, चि, (वि+प्र+छ +क्त ।) तिरस्कतः। 

सत्पथायः;। कन्तः; २। इति हेमचन्द्रः ॥ 
( यथा, कुमारसम्भवे । २।१। 

तस्जिन् विप्रता: काले तारके दिवौकसः । 

तुराषाहं एरोधाय घाम खायम्भ्,वं ययुः ॥*) 

विप्रलतिः, च््ौ, विप्रकारः। विप्रपूकछछधातोः 
क्ति प्रत्ययेन निष्यन्नमिद्म् ॥ 

विप्रः; चि, ( वि+प्र+कछंष~+क्तः। ) दूरः 
इति हलायुधः ॥ ( वथा,-- 
“सन्निजद्टविप्रखश्यभिचारिप्राघानिकमेदाच- 

तुरा इति। नच ते चयादिकमपे्तन्ते। विप्र- 
छष्टो यथा हेमन्ते निचितः शरेष्ठा वसन्ते 
कफरोगलत्। किंवा सन्निक्लष्टो ज्वरस्य रुचादि 
सेवा विप्रन्रष्टो रद्रकोपः।* इति माधवक्लत 

रुग्विनिश्चयय्ाख्याने विलयः १) 

विप्रणश्कं, चि, ( विप्रश्ट णव । खार्यं कन् । ) 
दूरम् । स्व्मरः॥ 

विप्रचित्तिः. प, दनुपुचः। यथा,- 

खत उवाच । 
“चऋअभवद्नुपुच्ाच्च वंशे ख्याता महासुराः) 

विप्रचित्तिप्रधानास्ते शतं तौव्रपराक्रमाः॥” . 
दति वद्धिपुराशे काश्यपौयवंश्ः ॥ 

( वथा महाभारते । १।६५।२१। 

५चत्वारिंशडनोः पत्ता; स्थाता; स्च 

भारत। 
लैषां प्रथमजो रानां विप्रचित्तिमेडायश्चाः ॥*) 

विप्रतिपत्तिः, चौ, ( वि+प्रति+पद+ क्तिन्) 

विरोधः । वथा,-- 

<परस्यरं मनुष्याणं स्वायेविप्रतिपत्तिषु। 
वाक्याच्यायादयवस्थानं यवहार उदातः १ 

भाषोत्तरक्रियासाध्यसिद्धिभिः करमदद्धिभिः। 

विप्रलं 
च्ात्तिप्रचतुरंशस्तु चतुष्याद्भिधौयते ॥* 

इति मिताक्ररायां यवदह्ारमादका ।॥#॥ 

विक्रति;। यथा प्रथमाध्याये काव्यायनखच्म् । 

श्न्द५ विप्रतिपत्तिरिति । प्रतिनिष्ितद्रये श्रुत 

छन्द; प्रयोच्यः। श्ुतद्र्यवुद्धया प्रतिनिध्येपादा- 

नात् श्रब्दान्तरप्रयोगे द्रदयान्तरवुद्धिप्रसङ्गात् । 

इ्येकादश्रौतत्वम् ॥ ( अन्धथाभावः। अरिष्ट 
विशनोषः। यथा, सश्चते ।१।३०। ^ अथान; पष्ये- 

न्द्रिया्धंविप्रतिपत्तिमध्यायं चयाख्यास्यामः |“ 

र्वं छायाविप्रतिपत्तिः। सखभावविप्रति- 

पत्ति; ॥ } 

विप्रतिखारः) पु, (वि+प्रति+षखट+चमन.।) 

विप्रतौखारः। स्यमरटौका्यां रायष्कुटः ॥ 
( यथा, शिशरुपालधधै । १०।२०॥ 

प्रापि चैतसि ख विप्रतिखारे 
स॒श्नुवामवस्रः; सरकेण ॥” 

^विप्रतिखारे पञात्तापयुक्त। पञ्चान्तापोजुता- 
पञ्च विप्रतौसार इव्यपि। इद्यमर;।* इति 

तद्रौकायां मलिनाथ: ॥) 
विप्रतिषिद्धं, नि, ( वि+प्रति+षिध+क्तः)) 

निधिम् ) इति खतिः॥ 

विप्रतौसारः, पु, अनुतापः। रवमरः॥ कौश्यम् । 
चऋनुश्यः। रोषः । इति मेदिनौ । रे, ३०७ ॥ 

विप्रदद्दः, पु, ( विश्येषेण प्रलर््ं दह्यते इति। 

द्द+-चघः।) पलमलादिशुष्कद्रयम्। इति 

शब्दचन्द्रिका ॥ 

विप्रप्रियः, प, ( विप्राणां पियः। यज्नौयहमलात्।) 
परलाश्ट्च्चः। इति केचित् ॥ ब्रा्धशवल्लमे, चि। 
यथा,-- 

“रामं लच्य्रणपून्वेलं रषुवरं सौतापतिं न्दर 
काकुतुस्धं करुणामयं गुखनिधिं विप्रधियं 

 धाम्निकम्।* 
इति रामायणम् ॥ 

विप्रयाशं, क, (विश्रोषेय प्रयाणम् ।) पलायनम् । 

इति केचित् ॥ 

विप्रयुक्तः, चि, (प्र+अुन् +भावे क्त; । विगतं 

युक्तं प्रयोगो यस््ात् । ) विच्खिष्टः। विभिन्नः । 
इति केचित् ॥ 

विप्रयोगः, पु, ( विगतः प्रकषटो योगो यच्र।) 
विप्रलम्भः । इव्यमरः॥ विरदो विसंवादोवा। 

ति खामौ\ रागिणोविंच्छेदः। एति स्भूतिः। 
(यथा, मनौ ।६।१। 
पुरुषस्य च्वि याद्धेव धर्ममय बह्म {ग विषतो; । 
संयोगे विप्रयोगे च धम्मान् व्च्यामि शाश्च ककु 

संयोगाभावः । यथा, सादि्यदपंै । २। 
“संयोगो विप्रयोगश्च साच्यं विरोधिता ॥*) 

विप्रलब्धः, चि, (वि+प्र+लभ+क्तः।) बाश्त;। 
दति हेमचन्द्रः ॥ ( वथा, मदहाभारते। ५। 

१६९ । २१ । 

“दश्ाशंराजो राजंस्लामिदंदचनमव्रवौत्। 
अभिषङ्गात् प्रकुपितो विप्रलब्धस्लतयानच ॥) 



विप्रल 

षिप्रलब्धा, श्छ, ( विश्रोषैण प्रलब्धा प्रतारिता। ) 
स्वनैयादिनायिकामेद्ः। तस्या लक्तणं यथा.- 

.सखद्रतनिकेतने परियमनवलोक्य समाकृलददया 

विप्रलब्धा च्यस्याद्धष्टा निर्वेदनिश्वासखखखो- 
अनोपालम्भभयस्च्छाचिन्ताश्रुपाताद्यः॥ #॥ 
दग्धा पिप्रलब्धा वथधा,-- 

नआलोभि; शपयेरनेककपटः कु्चोदरं नौतया 
ज्यं तच्च नरौच्य विन्तुभितया न प्रस्थितं न 

स्थितम् । 

स्ता; किन्तु नवोपएनौरनदश्ा कुञ्नोपक्छ 
स्वा 

भ्वाग्यदृषङ्गकदम्बडम्बरचमतकारस्यो 
इदटय;॥*#॥ 

मध्या विप्रलब्धा वथा,+-- 

«सङ्कुतके लिख इमेत्य निरौच्छ मून्य- 
मेणोदृशो निष्टतनिश्वसिताधरायाः। 
आह्व चरः वच्वनमह्व विकाशि नेचं 
सानूलमहं कवलौरतमेव तस्यौ ॥**॥ 

प्रगल्भा विप्रलब्ा यया,-- 

“न्यं कुञ्जणद्ं निरौच् कुटिलं विन्नात- 
चेतोभवं 

दूतौ नापि निवेदिता खचरौ षडटापिनोवा 
तया । 

शम्भो शङ्कर चन्द्रशेखर इरग्रीकण्ड गूलिन् 
भिव 

जायख्ति परन्तु पङकनडशा भगस्य चक्रे 
स्तुति; ॥*# । 

परकौया विप्रलबा यथा, 

“दत्वा पैसनङ्गख द्धः चर यावुक्लद्य लव्ना- 
नदौ 

मङ्गौशव्य घनान्धकारपटलं तन्वान डटः 

प्रियः । 
खन्तापाङ्कलया तया च परितः पाथोधरे 

मव्नंति ` 
कोधाक्रानछतान्तमत्तम{इषथान्या दग्नौ 

योजिते ॥* 

खामान्धा विप्रलबा यथा,-- 
«कपटवन्वनभाजा केनचिहारयोषा 
सकशरसिकगोरौवश्विका दश्छितासौ । 
इति सरलितरिङ्गदट्शङ्गविचिप्रचच्चु- 

ेखति विकचङुन्द ऋद्रना केलिकृञ्ः \” 
इति रषमञ्नरौ ॥ 

वपरशम्भः, पु, (वि+प्र+लभ+षम् । जुम् |) 
विखंवाद्ः । ( यथा, महाभारते । ३।३१।९७। 

^विप्रलम्भोयम्न्तं यदि स्य॒रषला; क्रिखा; ॥) 
वच्चनम् । ( यया, महाभारते ।५।१६.१।१६। 

«वलो दश्ार्णाधिपतेः परष्याः सव्या ्यवेदयन्। 
विप्रलम्भं यथा इत्तं व च चुक्रोध पाधिवः ॥*) 
विप्रयोगः । विच्छेदः । इयमरः ॥ एङ्गाररव- 
मेष; । यचा, शन्द्रत्रावच्छयाम् । 
“नामान्येतानि ङ्गे कथिकः शुचिरुच्नुलः। 
 सम्भोग्रो विप्रलम्भश्च तस्य मेद्यं भवेत् ॥“ 

86 108 

० 

विप्रट् 
श 

ष्टङ्गाराङ्गविशेषः। यथा,-- 

भ्यनोरयुक्तयोर्भावो युक्तयोर्वाथ यो मिथः 
च्पभौष्टालिङ्गनादौनामनवाप्राय प्र्व्यते। 

विप्रलम्भो विज्गेयः सम्भोगोन्नतिकारकः ॥* 
ष्वयुव्बुलनौलमणिः ॥ 

विप्रलापः, पु, (वि+प्र+लप+चम्। ) विरो- 

धोक्ति;। इत्यमरः॥ परवच्चनविरोधिवचनं 

विप्रलावः। अन्योन्यविवद्नमिति यावत् । वथा 

ख्को ब्रते आगतः कल्याणौति अन्यो तरते 

नद्धौति। तथाभ्यदालदहार सर्वानन्दः 

“रुक; सवन्मधुसरोजमतरेति वक्र- 
मन्यः सुघाकिरणविम्बमदो रटगाच्या; । 

य॒नोम्म॑इस्पिवदतोग्यदने बभूवु 
सिद्वान्तवष्मपुशरालिगतागतानि॥ 

विरह; प्रलापो विप्रलापः षन । 
उक्तिवैचनं विरोधोक्तिः इति भरतः ॥ 
महाभारते) €।<२।२५। 

«ख धम्भराजस्य वचो निशम्य 
रूच्ाचरः विप्रलाप्रापविद्ठम् \*)} 

श्यनधंकवाक्धम् \ दति देमचन्द्रः॥ ( यथा, 
महाभारते । ३।५।२१। 

“सल्ल सेय; पाण्डव विप्रलापं 

वुल्यश्चान्नं खड भोज्यं खाये; 1“) 
विप्रलोभौ, [न् ] प, किंकिराश्ट्ः। इदि राण- 

निष्ट; 
विप्रञ्चिका, स्तनौ, ( विविधः प्रश्नोरख्यस्या इति। 

विप्रश्न +- “त इनिठनौ ।” ५।२।११५। इति 
उन् । ) डेवन्ना । इयमरः \ 

विप्रियः, पु, ( विख्हवं प्रौणातौति। प्रौकः। )} 

अपराधः; । तत्पायः। मन्तु; २ व्यलौकम् ३ 

आगः; 8। इति हेमचन्धः४ (वधा, भाग 

वतै। ६।५।४२॥। 

५यच्नस्लं कम्मसन्धानां साधूनां खमेधिनाम् । 

छतवानसि दुध विप्रियं तव मर्षितम् ॥*} 
अप्रिये, चि। ( यथा, मह्धाभारते ।१।१६०।८ 

मपपिष्ं पद्ध गां यच्छ्िदयत्तत्तेषां विपि 

भवेत् ॥*) 

विप्रट्, [ष्] स्छी, ( विश्रोषैण प्रोषति दति 

 पापानि। वि+पुष् + किप् । ) विन्ह्ः। इवय 
मरः॥ ( यचा, महाभारते! १३९।१०७। 

१६३५ । 
भ विप्रषश्धेव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात् ॥”) 

बेदपाठे विप्रषो छखनिगेतललविन्दवो ब्र 
बिन्दव उच्यन्तं। ते शुह्धाः। यथा, 
नमचिक्रा विप्रषष्डाया गौरश्वः दयोरण्सयः 
रणो भूवांयुरग्ख ख मेध्यानि निदिंगेत् 1” 

इति शुद्धितत्व मनु वश्वनम् ॥ 

(वथा च मनौ।५।९४१। 
नौच्छिष्टं कन्ते सख्या विप्रषो?ङ्खे पतन्तिवाः। 
नश्सश्रयि मतान्यास्यंज टन्तान्तरधिितम् ।) 

आचमनकाञे सखनिगेता विप्रुषो ब उच्छ्र 
खनिका;। यथ, 

षिरोधे 

(बथा, 

विबन्धः 
भनोच्छि्टं कन्येति सख्या विपुषोगङ्गं नयन्ति याः। 
दन्तवद्न्तलमेषु जिङ्ाखये भमु चिभेवैत् ॥” 

"इति कौर्मं उपविभागे १३ अध्यायः ॥ 
विप्रोषितः, चि, प्रवाखितः। विप्रदूनकवखधातोः 

क्तप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

विष्व, पु, (वि+्ु +अप् ।) परचक्रारिभयम्। 

इति भरतः ॥ रादादुपद्रवः। इति सार- 

सन्दरौ॥ तत्पथायः। ग्ब; २ उमर; ३। 
इत्यमरः ॥ (यथा, राजतरद्गिण्याम् ।८।१०४९। 

सत्वो मखवरान्यो्नीं बौर; धमितविश्- 
वाम् )) 

अस्कलद्ः। इति खामौ॥ ( केशः। उप- 

वः । वथा, भागवते । 8।२६।६। 

^विश्नवोभभूद;खितानां दुःखदः करणाह्मनाम् + 

विनाशः । यथा, कथासरित्सागरे । १३.।८२। 
“खं मन्य कौतुकात् पापास्तद्धाथाश्रौलविक्नवम्। 
व्विकौषेवो ययुः गोत्रं ताल्रलिपरौमलन्िता; ५ 
विश्वत इति अच््। जलोपयवसख्धितः। यया, 
महाभारते । ६।३।५॥ 

भ्वयिजो नावि भग्रायाममाधे विक्लवा इव ५) 

विज्ञावः, पै, च्यश्वस्य क्चतगतिः। इति विदू 
हुधातोषेभ् पर्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

विश्वट्, [ष] च्छ, ( विषेण ्नोषतोति। वि+ 
शष् + किप्) विधरुद्) बिष्टरः। दव्मर 

टौकायां रामाश्रमः ॥ 
विष्लुतः, चि, (षि-+क्ु+ क्तः) यखनात्तै; । तत्- 

पायः! पश्चभद्रः २ यसनौ३। इति इेम- 
चन्द्रः ॥ 

विषलं, चि, ( विगतं फलं यस्य । ) भिरधैकम्। 
तत्पर्यायः । मोषम् २ यथम् ९, इनि लटा- 

` धर; + ( यथा, कुमारसम्भवे । 91 ६६। 

“परस्परेण श्प इशौयश्ोभं 
गचेदिद्ं इन्द्रमयोजचिष्यत्। 
चस्मिन् इये कूपविधानयनतः 

पद्यः प्रजानां विफ़लोपभविष्यत् ॥) 

विफला, शको, ( विगसं प्रलं यस्याः । ) केतक्ौै । 

इति राजनिषरटः ॥ 
विबन्धः, पु, अनाहरोगः। रद्यमरः। 

चिकि्ा। 

^ तुल्यकार णकाय्यैत्वात् उदावनैदरीं क्रियाम् । 
च्छानादे५पि च छुन्वौंत विशेषञ्चाभिधौयते ॥ 

चिटठतृलछलष्या इरीतक्यो हिष्वतु.पश्चभागिका,। 
गुडन तुल्या वटिका इरन्त्यानाइसुखछखम् ॥ 
वर्जिख्िकदटुसन्धवसधंपरुदध्मङुषटमदनफलेः । 

मधुजिगुड्वा पकनिषिता खाङ्कुरपरिमाणा ॥ 
वत्तिरियं इद्प्रला शमे; प्रथिता गुदे टता 

भ्यक्तो । 
चऋअनाहोदावर्तौ शमयति जठरं तथा गुच्छम् \» 
चिकटुकाव्या वर्ति;। इति भावप्रकाशः ॥ 
(विश्चेषैण बन्धः । विद्ठेषबन्धनम् । यथा, महा- 
भारते । < । १५० । ४४ । 

^पादोदरविवन्वे ख भूमावुद्भमयेस्तया 1) 

तस्य 



विभक्तः 

विबाधा, स्रौ, विदेठनम् । इति चिकाखडशेषः ॥ 

विबुधः, प, (विदेषेण वध्यते इति। वुघ~+कः।) 

देवः । इयमरः ॥ ( यथा, मनौ । १९ । ४७ । 
“गन्धर्वा गुद्यका यच्चा विबुधानुचराश्च ये ॥*) 
पण्डितः, इति मेदिनो। चे, ३६॥ (यथा, 

कथासरित्मागरे । ६३। १०५ । 

मन्रवौभि विबुधः खेदं जनानां निद्धुते कथम् + 

चऋअस्सिन्नधय वाच्चलिङ्गएपि इश्यते ॥#1) चनः । 

इति इलायुधः॥ 

विश्घानः, प, (वि + इष + शानच् ।) अश्वाः । 

पच्ितः। दषः) इति संचिप्रवारोादि- 

त्तिः ॥ 

विबोधः, प, ( विगतो बोधः । ) अनवधानता । 

इति केचित् \ (विश्िशो बोधः।) प्रबोधश्च ॥ 

(चथा, भागवते ।३।४।२०। 

«ख रशवमाराधितपादतौर्या- 
दधौत तत्वाह्मविबोधमागेः; ॥* 

ग्रोयपचिपुच्;। यथा, माकंख्छेये । १।२१। 
“पिङ्गा विवोधच सुपुत्तः सर खस्ता । 

द्नोणपुच्चाः खगग्रखास्तत्चज्चा; शास्त 

चिन्तका; ॥*) 

दिबोधनं, जौ, ( पि+ वध +च्छुट् । ) प्रवोधनम्। 
यया,- 

^तुद्ाव योगनिद्रान्तामेकाप्दटयख्थितः। 
विबोधनार्थाय इरेदहेरिनेचजल्लतालयाम् ॥” 

इति देवौमाडङात्मयम् ॥ 

( जागरणम् । यथा, मदाभारते ।१।९००।८ 

“बौलश्नोकभयावाघाः सुखखभ्रविबोधनाः ॥” 

प्राप्रिवोधके, चि । यथा, ऋग्वेदे । ६८ । २२। 
“अदाद्रायो विवोघनम् 1* 

«रायो धनस्य विबोधनं विशेषेण बोधकं बह 
धनप्राभिदेतुभिधर्ध॑; । इति सद्धाष्ये सायणः ॥) 

विभक्तः, चि, (वि+ भन् + क्तः । ) प्राप्रविभागः। 

विभिन्नः! एक् । यथा । दस्यति; 

«पिना खद विभक्तायेसापन्रयावाखद्ोदराः॥ 

जघन्यजाश्चये तेवां पिटभागदरास्तुति) 
अनौश्यः पन्ने जः पिता आादभागे विभक्तजः ॥” 
विभक्तजो विभागानन्तरः गभाधानेन जातः ॥ 

च्पिच। चासः 

श्राद्णां जौवतोः पिनो; सवासो विधीयते । 
सद्भावे विभक्तानां धम्भस्तषां विवदते ॥ 
विभक्तानां खमाचधने बेदिककम्भकरणातन्मा- 
चधमनतेन तदृटद्िरिययैः । 
«विभक्ता खविभक्ता वाखपिखाः स्थावरे 

समा; । 

रको द्यनौश्रः स्मच दानाघमनविक्रये ॥” 

अपि च 

<डामयद्णपश्चत्रखदचे्रपरिय्ाः । 
विभक्तानां एथक् ज्ञेयाः पाकधम्भागमच्या; ॥ 
सात्त्वं प्रातिभाद्यश्च दानं सदयमेव च । 

विभक्ता ातरः छुदुर्नाविभक्ताः परस्रम् ॥ 
चेषामेता; क्रिया लोक प्रवत्ैन्ते खचऋक्यतः;। 

१० 

विभक्तः 

विभक्तानवगच्छेदुरख्यमप्यन्तरेख तान् ॥” 
इति नारद्वश्वनानि॥ 

तया} 

“शात् खामथ दभ्यद्योः पितुः पचस चेव हि । 
 भ्रातिभाव्यन्टयं खचाच्यमविभक्तंन तत् सतम् ॥” 

इति याज्चवच्कयावचनम् ॥१॥ 

तथा । 
«विभक्तो यः एनः पित्रा भात्रा तेर्् 

संस्थितः। 

पिदयेणायवा प्रौद्यासंतु संदष्ट उच्यते ॥५, 
षति इहदस्यतिवश्वने येषामेव हि पिटभाट- 

पिटयादौनां पिदटपितामशहोपाव्नितद्रयेणा- 
विभक्तत्वसत्पत्तितः सम्भवति त रुव विभक्ताः 

सन्तः परस्यरप्रौखा पूम्वह्लतविभागव्वं सेन यत्तव 
धनं तन्मम धनं यन्सम धनं तत्तवापि इ्येक- 
सिन् कार्यं रकण्डिरूपतया स्थिता, शंदष्टाः। 
मत्वैवं रूपाणां घनसंसगंमातरेण । नापि विभ- 

क्तानां प्रौतिपूनवकाभिखन्धानं विना ॥#॥ तथा | 
“बन्धूनामदिभक्तानां भोगं नेव प्रदापयेत् ॥ 

इति काद्यायनवचनम् ॥ 

सथा । 
“नातु णामविभक्तानामेको धम्मे: एवैत । 
विभागे खति घर्म्मो9पि भवेत्तेषां एयकणएटयक् ॥ 

सथा । 
“भावृखामविभक्तानां यदुत्थानं भवेत् खड । 
ज तच्र भागं विषमं पिता द्टात् कथष्चन ॥* 

इति मनुवचनम् ॥ 
सथा । काश्यायनः। 
*चऋविभक्ते ष्टे पचे तत्सुतं छकथभागिगम् । 

कुव्वींत जौवनं चेन लब्ध" नेव पितामद्ात् । 
लभेतांश्ं ख पिच्य च पिटथात् तदयवा 

सुतात् ५” 

तथा । विष्णुः । पिदटविभक्ता विभागागन्तरो- 
श्यन्नस्य विभागं ददुः । # ॥ अपि च। 

«^च्यविभक्तविभक्तानां कुल्यानां वसतां स्। 

भूयो दायविभागः स्यादाचतुर्थादिति खिति; ॥* 
इति काद्यायनवचचनम् ॥ 

चऋविभक्तानां स्ध वसतां खंख्ष्टानां वा पुब- 

विभागो भाटततुस्तततृद्तपथन्तमेव ततृस्चता- 
तुर्थाच्निवकतैते । इति ५ तथा । 
५ चऋविभक्तं स्थावरं यत् सर्वेषामेव वद्धवेत् । 
विभक्तं स्थावरं प्राप्तं नान्धोदय्यै; कदाचन ॥* 
इति यमवच्वनम् । रुतानि वच्चनादौनि दाय- 
तत्तानि ॥ # ॥ अपिश । 

अविभक्ता विभक्ता वा कुथुः अहमरैविकम् । 

मघास्च च तथाज्धच्र नाधिकारः; एथक् विना ॥” 

इति आहतम् ॥ 

अन्यच्च । 
बव; स्ययेदा पुच्चाः पितुरेकच्न वासिनः 
स्ववंधान्तु मतं शला च्येष्तेव तु थत् छतम् । 
देण चाविभक्तंन सब्येरेव छतं भवेत् ॥ 

ति शुह्ितत््म् ॥ 

विभजनौयं, जि, विभाच्यम् । विभागयोग्बम् । 

विभवः, पु, घनम् । ( यथा, मनौ । ४ । १४ । 

विभा, स्त, 

विभा 
(पू, कािक्ेयः । यथा, महाभारते ।३।१९१।९। 
“षष्टो प्रियच धम्माल्मा पचिच्रौ माटवल्वलः । 
कन्धाभर्तां विभक्त स्जादेयो रेवतौसतः ॥”) 

विभक्तजः, पु, ( विभक्तं सति जायते इति । जन 

+डः । ) विभागानन्तरं गभाधानेन जातः । 
यथा । इृस्पतिः । > 

५“पिच्रासद् विभक्ता सापला वा व्ोदराः। 
लजघन्यजाश्चये तेषां पिटभागहरास्तु ति 

अनौ; पून्नेजः पित्त भाढभागे विभक्तजः । 
यथा धने तथर्खेएपि सकरा प्ौन्दोदकक्रिवाः ४५ 

इति द्ायतच्वम् 
विभक्तिः, शचौ, ( विभजगमिति । षंस्माकम्भादयो 

र्था विभव्यन्ते आभिरिति वा। वि+भज+ 
क्तिन् । ) विभागः। स्यादिः खादिश्च । यथा। 
५खंस्यालयाप्यसामान्तेः शक्तिमान् प्र्यस्तु 

यः| 
ख! विभक्तिरिधा प्रोक्ता सप्तिर् चेति प्रभे- 

दतः ५” 
खंस्यालावान्तरलाव्यवच्छन्रश्यक्तिमान् यः 

पर्ययः खा विभक्तिः। छप् ति इति मेदा- 
दिविधा। इति शन्दश्क्तिप्रकाशिका॥ ( उभ- 

यार्योदाङरणम् । यथा, नैषधे । ३। २३। 
“क्रियेत चैत् साधु विभक्तिचिन्ता 
अक्तिस्तदा सा प्रथमाभिचैया । . 

या खौलसां साधयितु" विलासै. 
स्तावत् चमा नाम पदं बहु ख्यात् ॥”) 

थथा। यद्यस्य प्रयोजना पुस्तकादि तन्- 
र्खादिभि; स पणितादिभिनं विभजनीर्यम्। 
इति दायतच्वम् ॥ भजनादेम् । विपूञयभण- 
धषातोरनौयप््येन निष्यन्नम् ॥ 

«न जौ ंमलवहृासा भवेश्च विभवे सति ४१) 
मोच्तः। रोच्वथम्। इति मेदिनौ। षै, ५१॥ 
( वचा, भागवते । अ । ८। ५५। 

“भवता इरे स इजिनोभ्वसादितो 
नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥*) 

प्रभवादिषष्टिखं बत्यराग्तगेतदितौयवषेम्। बथा, 
भविष्यपुराये। 

मैरव उवाच । 
५दंभिच्चं चेममारोम्यं सनं व्याधिषिवष्निवाः । 
प्ान्ता मानवास्तन्न बद्शस्या वस॒न्वरा । 
षरास्तु्टा चनाः; खवँ विभवे चच वरागने } ॥१. 

इति च्योतिश्नच्वम् ॥ 

ेमचन््रः॥ प्रकाश्ः। शोभा। इति राष- 

निधेरटः ॥ ( यथा, साहिव्यदपंये । १०।९६०। 
^«कमसेव मतिम तिरिव कमला 
वुरिव विभा विभेव तु; । 
धरणौव तिधुंतिरिव धरणौ 
खततं विभाति बत यस्य सव ॥* 

प्रकाशक, चि । यथा, ऋगयदे १ ०।५५।४। 

(वि+भा~+किप् |) किरयः। इति 



विभाकरः; 

विभागः 
म्यदुष अौच्छः प्रथमा विभानाम् \* 

<विभानां विभाखकानां स्टनच्तच्ादौनाम् ।* 

इति तद्भाष्ये सायणः ॥ ) 
पु, (वि+भा-+लछ-+ ^ दिवाषिभा- 

निद्धेति ।*३।२।२१। इति टः) ख्यः 

(यथा, साष्ि्दप॑े । १०। अर्थ ्रो। 
“खसा भूवखाविष्टो विभाति च विभाकरः; ॥*) 
च्पकंठ्च्तः। विच्रकटचः। इव्मर; । अचिः। 
ष्ति मेदिनौ।रे, २६.७॥ (चि, प्रकाश्ग्रौलः +) 

विभागः, प, ( वि+भन~+ चल् । ) भागः। अस्य 
पर्यायः खं शशब्दे इष्टयः ॥ अस्य लक्षणं यथा । 
«रुकदेश्रोपात्तयेव भूष्धिरण्यादाबुत्पन्नस्य 
श्डत्वस्य दिनिगमनाप्रमायाभावैन वै्ेशिक- 

अवहारानद्धेतया अद्यवद्ितस्य गुटिकापाता- 
दिना ञ्जनं विभागः। विश्रेषैख भजनं 

स्वत्वज्नापनं वा विभागः; 1” इति दायभागः ॥ 

अपिच । 

<विभागो्चेस्य प्रास्य पुव प्रकर्पाते । 
हशायभाग इति प्रोक्तं तदिवाद पदं बुध; ॥“ 

इति नारद्वचनम् ॥ ` 
पून्वे ्ाभिखत्वोपरमे सम्बन्धा विश्रोषात् खम्ब- 
न्विनां खन्यघनप्रतस्य खत्वस्य शुटिकापाता- 

दिना प्रादैशिकस्त्वदचवस्थापनं विभागः ॥ #॥ 
चपि श्च) काव्यायन्ः। 

“जौददिभागे तु पिता तरेक पूं विशेषत् । 
निभांजयेत् न सैपेकमकसात् कारणं विना॥* 
उक्तकारणमून्धे तु नारदः. 
“द्याधितः क्ञपितद्धेव विधयाघक्तचैतमः । 
अयथाश्ास््रकारौ च न विभागे पिता प्रु; ४” 

जिदत्तरजस्कायामेव मातरि पितामदधन- 

विभागमाह ददस्पतिः। 

“पि्नोरभावे भायां विभागः खंप्रदश्िंतः। 
मातुनिटत्ते रजसि जौवतोरपि शस्यते ॥“ 
च्यन्धच्च । या न्नवल्काः । 
^विभागद्वेत् पिता कुर््यादिच्छया विभजेत् 

तान् । 
नयष्ठं वा ग््ठभागेन सन्ये वा स्युः समांशिनः ॥* 
अपिच देवलः। 

“चअविभक्तविभक्तागां कुल्यानां वसतां सं । 

भ्रूयो दाबविभागः स्यादाचतुर्थादिति दिति; ४» 

बिष्छुः।. पिद्धविभक्ता विभागानन्तरोतृपन्नस्य 
विभागं ददुरिति । 
<गोचभगविभाग्यं सन्दे समुपस्थिते । 
ओोचयश्चापरि्चाते कुलं साचित्वमद्े ति ॥* 

इति णद्धवचनम्॥ इति टायतत्वम् ॥ 
श्रामान्यधमभावच्छित्नानामेव बहूनां परस्पर 
विङ्द्वतद्धयाप्यधम्भेप्रकारेण प्रतिप्राद्नं दि वि- 
भागः;। इति शआ्राह्विवैकटौकायं ओलष्य- 
लर्कालङ्कारः ॥#\ न्यायमते चतुष्ि ् रतिगुणान्त- 
गेतगु विशेषः । ख लिविध;। यया; 

५द्न्दातुरिंतौयः स्यात् विभागोऽपि चिधा 
भवैत् । 

६११ 

विभाज्यः 
रुक कम्भोडधवस्वाद्यो इयकम्मोद्ध वः; परः ॥ 

विभागजस्ततौयः स्यत्ततौयोप्पि हिधा भवेत् 
हेतुमाच्विभागोत्य हेलद्देतुविभागलः ॥* 

इति भाषापरिच्छेदः ॥*॥ 
विभक्तप्रद्ययकारणं विभागं निरूपयति विभाग 

इति ख्ककर्मगेति। उदाहरणन्तु । श्येन्ल- 
विभागादिकं पून्धवत् बोध्यं ढतौयो विभागजः 
कारणमाचेविभागजन्धः कारणाकारयणविभाग- 

चन्यश्चेति आदस्तावत् यत्र कपालकम्मे सतः 
कपालहयविभागस्ततो चटारम्भकसंयोगनाथ- 

स्ततो घटनाशः ततस्तेन रककपालविभागेन 
ख्कम्भणः कपालस्य रेश्ान्तरविभागो जन्यते 

वत उत्तरदेशसंयोग; ततः; कम्मनाश इति । 
न चतन करीव कथं देशान्तरविभागोम 
जन्धते इति वाच्यं रखकस्य कम्भ च्पारम्भक- 
संयोगप्रतिह्न्दिविभागजनकलष्यानारम्भकसं- 

योगप्रतिबन्धिविभागजगकल्वविरोधात् अन्यथा 
विकसत्तमलकुटमलभङ्गप्रसङ्गात् तस्ञाट्यदौदं 

अनारम्भकसंयोगप्रतिदन्दिविभागं ज्नयेत्तदा 
ऋरम्भकसंयोगप्रतिवन्धिविभागं न जनयेत् । 
नन्व कारणविभागेमेव ब्रथ्नाशात् पूर कुतो 
देश्यान्तरविभागो न जन्यते इति वाथ्यं आर- 
म्भकसंयोगप्रतिवन्धिविभागवतः अवयवस्य खति 

चये देश्यान्तरविभागासम्भवात् यत्र इस्त 
क्रियया इस्ततरविभागः ततः शरौरेएपि 
विभक्तप्र्यो भवति तच्च च शरौरतरुविभागे 

इस्तक्रिया न कारणं यधिकरणत्वात् शरौरेतु 
किया नास्ति अवथविकम्भणो यावद् वयवकम्मे- 
जियतल्वात् । अतस््न्र कारणाकारशविभागेन 

काणाकाविभागो जन्यते इति अतर्व विभागो 

गुणान्तरं अन्था शशररौरे विभक्ताविभक्त- 
प्रययो न स्यात् अतः खंयोगनाद्ेन विभागो 

मान्वथाखिद्ो भवति । इति बिद्ान्तसक्ता- 

वलौ ॥ (“खामान्यधन्भावच्छन्नानामेव वचनां 

परष्यरविरडतद्द्याप्यधम्भप्रकारेख प्रतिपाद- 
नम् ॥ यथा द्रद्यत्वधरम्मावच्छच्नानां चिव्या- 

दौगां परस्यरविरुष्धेन श्वितित्जललवादिना 
चथ दरदयत्वद्याप्येनं विशेषे तथा प्रतिपादनं 

नवधा ददयविभागः॥ यागः । यथा, ऋग्वेदे । 

४ अॐ। 8 ॥। 

भयो भूयिष्टं नाखद्याभ्यां विषैष च निष्टं पित्त- 
ररते विभागे ।* 

शयो वजमागो विभागे इविविभागवति वागे ।” 

इति तद्भाष्ये सायणः ॥*) 
विभाव्यं, चि, विभजनौयम् । विभागाद्ेम् । यथा, 

“जले विनौतविद्यानां भातृ पिढतोभपि 
बा। 

प्रौयप्राघ्रनतु यदिन्तं विभाण्यं तद्टहस्पतिः ॥ 
प्ििख्पेष्वपि हि धर्म्मोभयं खल्याद् यच्चाधिकं 

, भवैत्। 

परं निरस्य यल्लं विया दुतपूर्यकम् । 
विद्याधन तह्वियाच्न विभाष्य हर्यतिः ॥* 

विभाण्डो, सलौ, अआवत्तैकौलता! 

विभावगं, जौ, 
विभावना, ््ौ, ¬ कार््योत्पत्तिं चिन्तयति पण्डित- 

विभाव 

तथा । 
“श्रौखभाखाधने चोमे यच्च विद्याधनं भवेत् । 
चौरखेतान्यविभाव्यानि प्रवादो यच पटकः; \* 

इति द्ायतत्वम् ॥ 

विभाण्डकः; पु, सनिविश्ेषः। सतु कष्यष्टङ्ग- 
पिता। रति रामायणम् ॥ ( यथा, मदा- 

भारते । ९।१११।२२। 

“सोपश्यदासौ नसुपेव्य पच 

ध्यायन्तमेकं विप्रौ तचित्तम् । 

षिनिश्रवन्तं सुह्रूहडष्टि 
विभाषकः पचसवाच दौनम् ॥*) 

इति राच. 

जियः ॥ 
विभातं, जौ, ( वि+भा+क्तः।) परद्यषः। इति 

शन्दरन्रावलो ॥ 

विभावः, प, ( विशेषै भावयति रसं सामालि- 

काजिति। वि+भावि+अच्च।) परिचव्रः। 
रषस्दोदौपगादिः। इति मेदिनो ॥ तकल्लषच्- 
शादिवंथा,- 
«विभाषैनाजुभावैम यक्तः सश्ारिणा तथा । 
रसतामेति र्यादि; खायो भावः सचेतसाम् ॥* 

विभावादयो वच्यन्ते । विभावादौनां यथा- 
संख्यं कारणकागयसषहकारिवे कथं चयाणामपि 
रखोदहोधे कारणत्व मिदयश्यते । 
^कारण्कायसखष्ारिरू्पा अपि हि लोकतः । 

रसोषोधे विभावाद्याः कारणन्धेव ते मताः + 

संद्धावाञ्च विभावादेङ्ंयोरेकस्य वा भवेत् । 
भटिव्यन्समाश्चेपे तदा दोषो न विद्यते ॥ 
विभावादिपरामशे विषयत्वात् सचेतसाम् । 
परानन्दमयत्वेन संवेदात्वाद्पि स्फुटम् ॥*७॥ 

शच्थ के ते विभावाङुभावद्यभिचारिख इय 
पे्ता्यां विभावमाइ। 

रव्यादुद् बोधका लोके विभावाः काथय- 
नाख्ययोः। 

ये छि लोके रामादिगरतरतिहासादौनां . उद् 
बोधकारयथानि सौतादयस्त खव काये नाष्य 
जिषैशिताः षन्तो विभायन्ते ख्ादाङ्ुरप्रादु- 
भवद्रोग्याः कियन्ते सामाजिकरव्यादिभावा 
शभिरिति विभावा उच्यन्ते । 
ऋआङम्बनोदौपनाश्णौ तच्छ भेदायुभौ डतौ ॥» 

इति साह्ि्दपंथे ३ परिच्छेदे । 
{ विविधप्रकारेथः प्रकाशवति, नि। यथा, 

ऋग्वेदे । १।९४८। १। 
^न चिं वपुषि विभावम् ।* 

®विभावं विषिधप्रकाशवन्तम् ।* इति वड्धाष्ये 
सायणः ॥ ) 

( विभावयति कारणं लिना 

भिति। वि+भावि+च्यः। युच् वा।) अल 

धूारविशेषः। स च विनाकारणं उपनिबद्ध 

मानोऽपि कार्योदयरूपः । यथा,- 

“विभावना बिना हेतु" कार्योत्पत्तियेदुच्यते । 



विभाषा 
उक्तागुक्तनिमित्ततात् इिधा षा परि 

कीतिता1१* 
उक्तदेतौ यथा,- 
नअनायासलछलषरं मध्यमशङ्तरले टश्रौ। 

अभूवणमनो दारि वपुवंयचि सशुवः \* 

रुक्तदेतौ यथा, 
५सखरख्वच्ोणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः 

हरतापि तयु तस्य शम्भनान तं वलम् ॥ 

इति साद्ियदपेे १० परिच्छदे । 

{ पालनम् । यथा, भागवते । ४।८।२०। 

यस्ययाद्किषद्म परिचस्यविश्व- 

विभावनायात्तगुखाभिपन्तेः ॥*) 
विभावरी, खौ, राचिः। दसवद्यमरः॥ (बधा, 

राजतरङ्गिण्याम् 1 ३।२०७। 

^प्रभावायां विभावा यथाख्थानख्ितो कृपः । 
अकातां मादगुप्त इति चत्तारमादिश्रत्\” 
मन्दार बिद्याधरकन्या । यथा, माके ।६३। 
१४ 

“मन्दार विद्याधरा सखौ मम तिभावरौ ॥* 

समेरूत्ररूा पुरौ । यथा, भागवते । ७५।२१।७] 
“उत्तरत; सौभ्यां विभावरीं नाम ॥) 

रिद्रा। कुटनौ। वक्रयोधित्। विवाद्वच्त्र- 

सखो, इति मेदिनौ। रे, २९६ \ मौखथ- 
निरतस््लौ । इति श्रन्दरत्रावली ॥ मेदाडच्चः। 

इति रत्नमाला ॥ 

विभावसुः, चै, (विभा प्रभा णव वञ्च षच्टदहियेस्य ।) 
थः । ( यथा, महाभारते । १९।<६। 9। 
“वदनः कुरवश्रस्य विभावसुखमदुयतिः ५) 
च्यकंटच्चः। अखिः। (यथा, महाभारते 
३1 ६८। 9 | 
^ निवद्धा घमजाकेन प्रभामिव विभावसो; १५) 

चिच्रकटच्त;। इत्यमरः ॥ चन्र; + इारमेदः ¦ 

ति हेमचन्धः\ { वदुएचविग्रेष;ः। वथा, 

भागवते । ६।६। १०,१६। 
“वसवोज्धौ वोः पुासेष नामानि मे श्ण) 
दोणः प्राणो धरुवोभ्कोगफरदोषो वास्तुन्िभा- 

वतुः 

विभावसोरखनोषा च्टं रोत्विषमातपम् ॥ 

सराश्चरषएुतच्तः। यथा, तन्नेव । १० । ५६.। १२। 
तान्रोपन्तरिच्चः श्रवणो विभावसुः 

वसुनं भखानद्णशखच सप्रमः ॥* 

दगुपच्चोऽसुरविश्ेषः। यथा, तत्रैव ।९।६।६०। 
“चिग् शम्बरोररिष्टो इयप्नौवो विभावसुः) 

विभावितः, चि, विधिन्तित;। विद्ैषैय उत्पा 

दितः । वि्चेषैण प्रापिसः। विमिश्रधितः । इति 
ष्यम्तभूक्चातो; क्तप्रदयेन मिव्यन्नः ॥ ( यधा, 
श््रशुपालवधे। १६१२1 

“चवच्छिषासिद्यवधारितं एुरा 

ततः प्ररौरौति विभाविताञछ्चलिः ५) 
विभाषा, स््ौ, ( विकल्यत्वेन भाष्यते इति। 

भाष् + “गुरोश्च इलः ।” ३।३।१६०३ । इत्यः । 

बतष्ाप् । ) विक्ष्य; । वथा । दयोर्धिभाषमो- 
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बिभीत 
मेध्ये पिधिनियः। इति सण्धधोधयाकरणम् ॥ 
(“नैति विभाषा ॥” इति पाणिनिः 1१।१।४४॥) 

विभिन्नः, चरि, (वि+भिद्+क्तः। ) षिभक्तः। 

विदयः । यथा,-- 
“गदापरशु खड् गख चक्रतो मर श्रायकेः । 
विभितरे वेदना या {ड च्तुधया सापि निचिता: 

शति इतिद्ासससुचयः॥ 

( विषडहितः; । यथा, शिशुपालवध । १ । ५५॥ 

^विभितच्रश्रद्धः कलुषौभवन्नुद्- 

म्भदेन दन्तोव मनुष्यघम्भेणः ॥*) 

विभौतकः, चि, उच विशेष; । वद्धेड़ा इति भाषा। 
तत्पायः । अच्च; २ तुष; ३ कषंषलः 8 भूत- 
वाख; ५ कलिदुमः ६ । दत्यमरः + कस्यटठच्च; 9 

खंवतै;<। इति रत्नमाला ॥ तैलषल; ६ 
भूतावाख; १० संवेकः ११ वासन्त; १९ 
कलिः १३ वद्ेडुकः १४ दाणः १५ विषन्नः 
१६ अनिलक्न; १७ कासत्त; १८ । (यथा, महा- 
भारवे! ३।६४।५। 

^पियालतालखन्णु र इरोतकविभौतकेः १५) 
स्य गुणा;। कटुलवम् । तिक्तत्वम् । कषा- 
यत्वम्! उषात्वम् । कफापडत्वम्। चच्चुष्यत्वम् । 
पलित्नत्वम् । विपाके सधुरत्वश्च ॥ तब्मव्न- 

गुणाः। ढण्णाछ्ौंकषफवातहइर्वम् । लषु 
स्वम् । मधुरत्वम्। मदकारिलष् \ सत्तेल- 
गुणाः। खादुत्वम् । शदिमत्वम् । केश्यतलम् 

गुख्त्वम् । पित्तानिलाततिनाश्िचश्च। इति 

राजनिर्घण्टः ॥ # ॥ अपि च। अथ विभौतक- 
नामानि गुणाच । 

“विभौतकचख्िलिङ्गः स्यादः कषेफलस्तु यः । 
कलिदुमो भरूतवासस्तथा कलियुगालयः ॥ 

विभीतकं खादुपाकं कषायं कफपित्तनुत् । 

उव्यवौग्ये हिमस्य मेदनं साशनाश्रगम्। 
र्स्रं नेचद्धितं केश्यं लमिरेख््धनाश्रनम् ॥ 
विभौतमच्जा ठटकदिकफवावदरो लघुः । 
कषायो मदाय धाच्ोमष्नापि तदृगुणाः॥” 

इति भावप्रकाशः + #॥ 

च्न्यच्च । 

«विभोतं मेदि तौच्णोष्णं ते खं क्रिमिनाग्रनम्। 
च्वन्तुष्यं खादुपाकष्ठ कषायं कषपित्तयुत् ॥” 

इति राजवक्नभः;॥ #॥ 

श्यस्य कलिहुमलकारणं यथा, 

पुलस्त्य उवाच । 

«ततो गतेषु देवेषु ्र्मलोकं प्रति दिन । 
चेलोक्यं पालयामास वलिधंान्वितः खदा ॥ 
कलिस्तदा धम्भयुतं जगदु छते यथा। 

ब्रह्माणं शरणं मेले खभावस्य निषेधनात् ॥ 

प्रखिपव्य तमादाय तिष्यो ब्रह्लाणमौश्वरम्। 

मम खभागो वक्िना नाशितो देवसत्तम ॥ 

तं प्राह भगवान् योगौ छभादो-जगतो्यपि दि। 

नकेवलं दि भवतो हतस्तेन बलौयसा ॥ 
पश्याद्य तिष्य देवेन्द्रं वरुणष् समागतम् । 

भाखरोग्पि हि दौनलवं प्रयातो एटि बलादते; । 

विशः 
इद्यवस॒क्तो देवेन बरक्णा कलिरथयः । 
दौनानृडष्ा च शक्रादौन् विभौतकवनं गत; १५ 

इति वामने १७ अध्यायः ॥ 

( अन्धच्च । यथा, महाभारते ३।७२ च्यश्याचे । 

“रवस॒क्रा ददौ षिदयाण्डतुपर्णो नलाय व्री । 
तच्याच्दयाज्नस्य शरौराच्रिःदतः कलिः ॥* 
“तं शपरुमेचछत् कुपितो निषधाधिपतिनंलः । 
लसषवाच कलिर्भीतो वैपनानः रताञ्जलिः + 
कोपं संयच्छ नृपते कौत दास्यामितेपराम्॥ 
“र्वसुक्तो नलो राजा नियच्छत् कोपमाल्मनः । 
ततो भौतः ककि; चिप्र प्रविवेश विभौ- 

तकम् ॥* . 
“विभौतकश्वाप्रशस्तः संडे; किख अयात्॥ *) 

विभौषणः, पु, ( विभोषयतौति। वि+भौषि+ 
“नन्दिम्रहिपच्वौति।” ३।१।१३४। दति 

ष्युः।) रावयथाता। इति रामायखम् ॥ 
( यथा, भागवते । 8।१।३४। 

“रावणः कुम्भकयं च तयाप्टस्यां विभौषयः । 
एलदस्य गति्भायिा चौनदत सतौ सुतान् ॥”) 
मलदणम् । इति राजनिषेर; ॥ भयानके जि ॥ 
(यथा, ऋग्वेदे । ५।३४। ६। 

^द्नद्रो विश्वस्य दमिता विभीषणः ॥* 

^विभौषयः; भवलगकः।* इति तद्भाष्ये 
खायः ॥) 

विभोषिका, खौ, ( विभौषा + खार्यं कन् । च्छिय 
टाप् खत इतव्च ।) भयप्रदध्ंनम् । वथा,- 
“छत्वा शच्च विभौषिकां कतिपयग्रामेषु दौनाः; 

प्रलाः 
मथुन्तो विटलख्षिते पहता; चौणोसजस्ते 

खिला; । 
विह्कांसोभपि वयं परं चिजगतां खगे खिति- 

आपदा- 
मौश्रूतृपरि च्या न गणितो वैरेष नारा- 

यशः ॥* 

इति शएन्तिशतकम् 

विचिः, पै, (वि+भू+ “विप्रभ्यो उं न्चायाम् 
।९। १८० । इतिद्ुः।) प्रचेः। (य) 
पिश्ुपाकलवधे। 

^ विचन्विभक्तावयवं पुमानिति 
क्मादस' नारद् इव्बोधि स; 4} 

खब्यैगतः। शङ्कर; । (वया, मङाभारवै ।१६ 
१७ । १६ । 

“च्िजटश्चिरवाखाच् सद्र; सेनापतिवियः ॥१) 
जष्या। इति मेदिनौ। मे, 9॥ श्वः इति 
चिकाखश्रेषः॥ विष्णु; । इति शब्दमाला ॥ 
( बथा, महाभारते । १३ । १४६. । १०७ 
^विदावसगतिच्नेोतिः इरचिष्ठंतसेष्िय; ४५ 
जौवाल्मा । यथा, 
५न श्रक्वञ्च्तुषा द्रष्ट देहे खष्यतमो षिः 
इष्यते चानचच्चुभिस्तपञ्चन्तुभिरेव च ॥* 

इति सश्चते ्रारौरस्थाने प्चमेएष्यावे \) 
निद्यः;। अद्धेन् । इति हेमचन्द्र; 

पिका व =, 5 



विभूतिः 
| चि, सब्ष्डजैसंयोगौ। प्ररममद्धत्ववान् । 

सतु आत्मादिः। यथा,-- 

“आल्मेनदरियायधिष्धाता करणं हि सकत कम् । 

विचवबयादिगुणवान् वु्धिसतु हिविधा मता ॥* 
षति भाषापरिच्छेदः ॥ 

विभुरिति विभुत्वं परममदहत्ववत््म् । इति 

सिद्वान्तस॒क्तावलो ॥ 

^«कालखाल्मदिश्रं सव्रगतत्वं परमं महत् ।” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
ड्रः । दयजयपालः॥ यापकः। इति देम- 
ष्वन्द्रः ॥ (यथा, ऋग्वेदे । १० । ४० ।९। 

^प्रात्यावायं विभ्ब' विशये विशन ।* 

^विभ्वं विसु' यापनम् ।*इति तद्धास्य सायणः ॥ 

च्याप्रः। वथा, ऋग्वेदे । १।३8 । ९। 
^“चिश्चिन्नो अदाभवतं नवेदसा 

विचुन्वायाभ उत राति रञिना॥* 

विभुः ाप्रः।* इति तद्भाष्ये सायणः ॥ 

खन्यत गमनश्ौलः। यथा, खेदे ।१।१६५।१०। 

रुकस्य चिन्मे विभ्वस््लोजो 
चानु द्ट्वानृकछषणवे मनभैषा॥* 

^विक्षु सव्वं गमनश्ौलम्।* इति तद्भा्य 
सायणः; ॥ देश्वरः । यथा, कन्बेदे। ४।अ।१। 
«“यमश्रवानो श्टगवो विररुचुजनेषु चिच विभ्वं 

विर विशे ॥* 

^ विभ्ब' विसु" ईश्वरम् ।* इति तद्धाश्यं सायणः ॥ 
मदान् । यथा, कखेदे । ५।३८। १। 
“उरोष्ट इन्द्र राधसो विभ्बौ राति शतक्रतो ॥* 
^विभ्वौ महतौ ।* इति तद्धाष्ये साययः॥ } 

विभूतिः, च्ल, (वि+भ्ू+ क्तिन् । ) अणिमादि- 
कमदधा । तत्प्थायः। भूति; २ रोखयम् ३। 
इत्यमरः \ ( यथा, ऋग्वेदे । ६।८।६.। 

“ख्वाष्िते विभूतय इन्द्रमावति ॥* 
^विभ्रूतयः; रेश्वये विशेषा; ।* दति तद्भाष्ये 
सायखः;॥ ) शिवश्टतभस्र। अस्य शिवस्य 

चऋणिमाद्यष्प्रकारः वभवं विभ्रूयादिपदच्रय वाच्यं 
केचित्तु विभ्ूतिभ्रूतिरिति इयं श्रम्भुष्टतभस्लनि 
अणिमाद्ये तु रेष्ठयमिद्याङ्ः। विभवद्यनया 
विभूतिः क्तिः भवतेः क्तिः भूतिः विग्रहणमन्धो- 
पमे निरासाय दैच्ररगुयेशयं भावे ष्ण; 
अणिमादि लचिमादि। तथाच। 

५+अणिमा लघिमा प्राद्निः प्राकाभ्यं मह्िमा 
तथा । 

दैश्िलच्छ षश्िलच्ड तथा कामावद्रायिता +" 
इ्ति॥ 

च्शुलमगिमः चेन खद्धो भूवा विचररति। 
धुल लिमा येन वाबुरिव लघुतरो भवति। 

श्राक्निरभौद्ितप्रापणं प्राकाम्बमिच्छानभिधातः। 

मद्हिमा महत्लं येन चतुद शसुवभान्यस््रोदरे 
वर्यन्ते। दईैश्िलं प्रसृता चेन स्थावरजङ्गमादि- 
भूताण्चादेशकारौखि भवन्ति । वशित खावना 
येन खतन्त्र्चरति। कामेन इच्छया चअवशा- 

धितं श्थातु' श्रौलमस्य कामावश्चायौ शौरो 
जो @ ॐ ¶ 47 104 
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विभति 

श्रादित्वाखिन् तस्य भावः कामावश्रायिता। 

सन्वानन्दस्तु अनेकायेलाडातूनां स्छतिरिह 
तिष्टद्यधै; । यवगश्रायौ दन्तमध्य द्याह । इति 
भरत; ॥#। अपिच) 

श्रीभगवानुवाच । 

^परात्यर तरं त्वं परं ब्रद्धोकमययम् । 
नित्यानन्दं खयं च्योतिरदयं तमसः परम् । 

रेवं तस्य यन्निदयं विभ्रूतिरिति मौयते ॥* 
इति कौन्मं १ अध्यायः ॥ 

( लच्यौः । यथा, ऋग्वेदे । १।३६०।५। 
^विभ्रूतिरस्तु खनृता ।“ 

^विभूतिलेच्चौः।” दति तद्धाश्ये सायणः ॥ 
विभवद्ेतुः । यथा, तत्रैव । ९।२१९। १। 

^“रचिच्विभूतिरौयते वचस्या ॥” 
^विभ्रूतिच्जैगतो विभवद्ेतुः॥” इति सद्धाष्य 
खायणः॥ विविध्ष्टि; । यया, भागवते । 9 । 

२४। ४३। 

«शक्तित्रयसमेताय मौपटषैएं कताह्मने । 
चैत आङ्तिरूपाय नमो वाचोविभ्रूतये ॥” 
खम्यत् । यथा, रघुवंशे । ८।३६। 

“अभिभूय विभरूतिमानैवीं 
मधुगन्धातिश्येन वौरुधाम् ॥*) 

विभूतिङ्धादण्ौ, स्तौ, ( विभूतिवदिका इादशौ।) 
व्रतविर्रेष; । यथा,-- । 

नन्दिकेश्वर उवाचं । 

4 नारद् ! वच्यामि विष्योव्रैलमनुत्तमम् । 
विभूतिहवादशौनाम सव्वपापनिखदनम् ॥ 

काके चैव वश्राखे मागेश्ौर्बेग्य फालगुने। 
आषाएटे वा दश्रम्यान्तु शुक्लायां लघुसरः । 
छत्व सायन्तनं सन्ध्यां रक्ञौयान्नियमं बधः ॥ 

रखुकाद्श्यां निरादारः खमभ्यच्ै जनादेनम् । 
इादश्यां विधिखंयुक्तः करिष्ये भोजनं विभो। 
सदविक्नेन मे यातु खाफच्धं मधुखदन ॥ 
सतः प्रभाते चोत्थाय कतस्ानजपः शुचिः । 
पूजयेत् पुर रौकाचं शुक्ञमाल्यागुलेपने; ॥ 
विभूलिदाय नमः पादवशोकाय च जाङुनौ । 
नमः शिवायेखरू च विश्वन्धनैये नमः कटिम् ॥ 

कन्दर्पाय नमो मेएमादिव्याय गमः करौ ॥ 
दामोदरायेव्यदरं वासुदेवाय च स्तनौ । 
माधवायेति दयं कसुतकण्छिते ममः 

ओधराय सुखं केशान् केश्वायेति नार श। 
एष्ट" श्राङ्गधरायेसि अवशौ "व स्वयम्भुवे ॥ 
स्वनान््रा शह्धचक्रासिगदापरशुपाण्यः 

सर्व्वात्मने शिरो र्षन् नम दभि पूजयेत् ॥ 

मल्छसुत्पलसंयुक्तं सेमं कल्या तु ग्ाक्ततः 
उदकम्भसमाय॒क्तमग्रतः स्थापयेहिभोः ॥ 

गुड़धाचं ति व॑ क्तं खितवस्तराभिवेष्टितम् । 
रात्रौ जागरणं कुथादितिहाखकथादिना! 
प्रभाताथाच्च श्रमण ्राक्षश्याय कुटुम्बिने । 

सकाश्चनोतुपलं देवं सोदकरम्भ निधेरथेत् ॥ 

यथान सुच्यसे विष्णो; खदा सजैविभरूतिभिः। 
सथा मास॒हरागरेषडःखसखं सारवागरात् ॥ 

विन्बेत् 
दश्ावताररू्पाणि प्रतिमासं क्रमाम्मने। 

द्त्ताच्ेयं ततो याससुत््रलेन समन्वितम् । 

दद्यादेवं समा यावत् पाषरूानभिवव्नेयेत् ॥ 
समाष्येवं यथाश्रक्या दादप्रदादश्यौं नर; । 
संवत्छरान्ते लवशपतेन समन्विताम् । 

शय्यां दद्यान्सुनिश्रेष् गुरतैएमरसं युताम् ॥ 
रामख् शक्तिमान् दद्यात् स्ेैचमाभरणान्वितम् । 
गुरु" संपून्य विधिवत् वस्त्रालङ्कारभूषगोः ॥ 

अन्यानपि ययाशक्रा भोजयित्वा दिनोत्तमान् 
तपेयेदस्छगोदानरन्धत्र धनसष्चयात ॥ 

अस्प वित्तो यथाशत्या स्तोकंस्तोकं समाचरेत् । 
यच्ातिनिखः परुषो भक्तिमान् माधवं प्रति, 
पष्याद्चैनविधानेन स कुाद्त्यरदयम् ॥ 

च्यनेन विधिना यस्तु विभूतिहाश्रौव्रतम् । 
कथात् ख पापनिम्तुक्तः पि्खान्तारयेच्छतम् ॥ 
न्मन ्तसाद्खं न श्ोकफलभागभवेत्। 
न च याधिभेवैत्तस्यं न दारिद्रय न बन्धनम् । 
वेष्यवो वाथप्नोवो षा भवेष्णकनि ल्नि। 
यावद्युगसहस्रं शतमष्टोत्तरं भवेत् । 
तावत् खग दसेद्त्रस्षन् भूपति पुनभेवैत् ५» 

इति माल्य २ अध्यायः ॥ 
विभरूषथं, क्तौ, ( विशरेषैण भूषय्यनेनेति । वि + 

भूव +णिच् +च्छुट् ।) आभरणम् । दव्यमरः;॥ 
(यथा, कथासरित्घागरे । १७ । ६४। 
“अस्ति पाटलिपुत्चास्यं पुर एवौ पिभूषगाम् ॥*) 

विभूषा, सख्वौ,(वि + भूष् भूषय + “गुरोख इलः ।* 
३।३।९६०३ । इत्य; । च्विवां टाप् ।) प्रोभा। 

इति हेमचन्रः ॥ (यथा, कामन्द कौये ।१५।४६। 

“ततः प्रबुहधः शुचिरिष्टेवः 
ओीमदिश्रूषोञ्वकितः प्रद्षट; ॥*) 

ऋअभरणष्ड॥ ( यथा, अासप्रश्रत्याम् ।ए५६। 

“मानयशगुरुकोपादगुर्यितायेव रो चते मद्यम् । 
काशचनमयौ विभूषा दाहाख्ितगुह्धभावैव ।॥*) 

विभूषितः, चि, ( वि+भूष+क्तः। यडा, विभूषा 
संनातास्य इति । विभूषा + इतच् । ) अल- 
कतः । यथधा,- 

^विशुद्वरतांसुषिथषिताङ्गौ 

श्िक्षातल्ते हेममये सुरण्ये । 

इखोपविष्टं मदनाङ्नाग्रनं 
जगाद वाक्यं गिरिरालप्त्चौ॥* 

इति स्कान्द गौलकण्छस्तोत्ेम् ॥ 
विग्टतः, चि, तः । पृष्ट; । विपूश्टषातोः क्त्र 

व्येन निव्यन्न; ॥ 

वि(वि)थत्, चि, (्+श।) विभिचियः। 
चारणपोषख्कता । यथा,-- 

“चतुदश नारविंं षिभर्देनरश्द्व्वितम् । 
ददार करजैरूरावेरकां कटक्षद्यया ५” 

इति श्रीभागवते \ स्छन्े २ ध्यायः ॥ 
अपिच) 

“लख्थश्रकलमिन्दो विरतौ शुश्रतान्ति; \ » 
ष्द्यादि तश्रखारे खरश्छतीष्यानम् ॥ 

( पव्गौयबकारादिः साधुरेव । ) 



विभ्राड 
विश्रमः, पै, ( वि+श्म+ चम् । ) छावभेदः। स 

तु स््ौणां श्टङ्गारभावजक्रियाविश्रषः;। इव्य- 

मर; ॥ ( यथा, मेघदूते । २६ । 

^ च्छ्ौखामादा प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥*) 

मदरागदषेलनितविपथासो विभरमः। यथा 
अन्यनिमित्तमानसादुल्यायान्यत्र गमनं प्रिया- 

रम्कथामाचतिप्य सस्डा सष1लपनसु हं सित- 
क्रोधौ पएष्यादौनां याचना सदसेव तत्परि 
व्यामः । वस्त्राभरणमाच्छानामकारणतःखणडनं 

माननश् । यदुक्तम् । 

“क्रोधः सितच्च कुसमाभरणादियाचणा 
सदष्लेनश्च सदसोव विमणखनष्ड । 
च्प्रान्तिप्य कान्तवचनं लपनं सखौभि- 

निष्कारखोत्थितगतं वद विश्नमं तत् १”इति। 
« चिन्तयन वख्यानं शटङ्गारादिश्रभो भवेत् ॥” 
इत्वन्यच्न च्च ॥ तथान्यत्र । 

^ वि्रमस्लरया काले शूषाख्यानविप्रथयः ।* 
यथा.- 
५श्ुत्वायातं बदिः कान्तमसमापितभूषया । 

भाखेञ्जनं उशोला चा कपोले तिलकः कतः ॥” 
इति। 

योषितां यौवनजो विकारो विभ्रमः। रव्येके । 
विभ्नान्तिरविश्नमः घन् । इति भरतः ॥ अपि च। 
“वल्लभ प्रापिवैलायां मदनावेश्रसंभ्नमात् । 

विभ्वमो इ्रमाल्यादिभूषास्थानविपर्ययः ॥* 

इ्युन्ज्वलनौलमणिः ॥#॥ 
भ्नान्ति;ः। इति मेदिनौ। मे, ५२॥ ( वथा, 

भागवते । ४ ।२६।१९२। 

“तमचनिभैगवाग्रेचत् त्वरमाशं विहायसा । 
च्यासुक्तमिव पाषण्डं योऽधम्मं घर्भ विभ्रमः ॥*) 
श्नोभा। (यथा, राजतरङ्किरयाम् ।३।३६७] 

«ललाटे गूलसुद्राङ् जराशुक्ताः शिरोरुहा; । 
सस्य शम्भथमासङ्गिगङ्गाम्भो विमं दधुः ॥* 
अथा च अमर्ग़्रतके। १। 

^ च्याकषिवद्धखटकासुखपाणिष्ट् 
पेद्धत्रखांशुचयसं वलिलो?म्िकाया; । 
त्वां णातुमन्च रितपक्लवकणेपूर- 
लोभभ्रमद्शरमरविभ्रमश्टत्कटा्तः ॥*) _ 

संश्रयः। इति डेमचन्रः॥ (यथा, कथा- 
सरित्यागरे। १६ । ६५। 

पूरयन् बहनादाभिवाह्िनौभिरभवस्तलम्। 
ुवयेत्रकारडनिम्मेघवरघासमयविभ्रमम् \) 
भ्रमणम् । दति शब्दरत्नावली ॥ ( विकार- 
विद्रेषः । यथा, 

तौव्राततिरपि नाजौगौ पिवैच्छलत्रमौषधम् । 
चआमसन्नोनलो नालं पक्त" दोषौषधाश्रनम् ॥ 
जनिन्यादपि चेतेषां विभ्रमः सहसातुरम् 

चौर्गाशने तु भषव्यं युञ्जपात् स्तव्धगुरूदरे ॥ 
इति वाभटे खत्नस्थानेढर्मेऽध्याये ॥) 

विभ्रम, स्तौ, वादवंक्धम् इति शब्द्रन्नावलो। 
विभ्राट्, [ज्| चि, ( विश्रेषैण श्नाजते इति। 

विभाङ्, [ज्] ~ वि+भनाज् + “अन्येभ्योऽपि 

४१४ 

विमं 
र्यते । ” ३।२।१९७७ । एति क्रिप् । ) अलङ्ा- 

रादिना दौष्रिश्ौलः। तत्यथायः। भालिण 
२. रोचिष्णुः ३। इद्यमरः॥ ( यथा, ऋग्वेदे । 
९० । १७० । १९ । 

५विश्राङ् हृत्थिवतु सोभ्य 

मध्वायुे घटूयज्ञपतावविन्रुतम् ॥* 
^विाङ् विभ्नाजमान; विश्रेषैय दौप्टमानः।” 
ति तद्खाष्ये सायणः ॥ ) 

विभ्नान्तः, चि, विश्रमयुक्तः। 

क्तप्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ 

१६ 1 १६। 
“अनेक वित्तविश्वाग्ता मोहजालसमाष्टताः ॥) 

विश्रान्तिः, स्तौ, (वि+स्नम~+- क्तिन् ।) विभ्रमः 
इति विभ्रमशब्द्टौकायां भरतः॥ ( यथा, 

प्रबोधचन््रोदये । “स्फरददतविश्ान्तिखन्तान- 
सन्तप्रवन्दारुसंसारनिद्रापद्ारकट्च्नेति॥*) 

विमतः, चनि, षिरुहमतिविशिष्ः। विपून्बमन- 

घातोः क्तप्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ 

विमनस्कः, चि, विमनाः । विनिरश्द्ौतं मनोभस्येति 
बहब्रौद्ययं कप्रद्येन निष्यन्न; ॥ (यया, भाग- 
वते। 9 । १० । ६९। 

५विलोक्य भखसङ्कल्यं विमनस्कं ठषध्वजम् ॥* ) 

विमनाः, [स्] चि, (विरुद्धं मनो यस्य ।) च्िन्ता- 
दियाकुलचिित्तः। तत्प्रथायः। दुम्भेनाः २ अन्त- 

मेनाः३। दव्यमरः॥ दुःखितमानसः ॥ 

विपूवभ्रमधातोः 

( वथा, गतायाम् ॥ 

१।१६.।१०॥ 
“मिशटमल्छि सदा राजन् सुदितो विमनास्तथा । 
मालायाख्च तथा सँ समक् क कृपोत्तम !॥*) 

विमयुः, पु, (षि+मौ+^“रुरच् ।” इग्यत्त्।) 
विनिमयः । इति देमचन््रः॥ 

विमदः, प, ( विण्टद्यते्सौ इति । वि + टद् + 
घण. । ) कालङ्कतटत्तः। इति रब्रमाला। 

कालकासुन्दिया इति भाषा॥ विमदनम् ¦ इति 
श्रब्द्रन्नावलौ 1! ( वथा, रघुः । ५।६५। 

भतं कणेभ्रूषणनिपौड़तपौवरांसं- 
शय्योत्तरच्छदविमदंलशाङ्गरागम् ॥* 

सम्यक; । यथा, रघुः । १३६।२०। 
^च्सौ मदेष््रह्िपदानगन्वि- 
स्रि मागेगावौ चिविमहं श्रौतः ॥* 

^चिमागेगा गङ्गा तस्या वौच्चीनां पिमरहन 
सम्यक्ण श्रौतः।* इति तदङ्ौकायां मल्ि- 
नाथः ॥#॥ युवम् । यथा, रामाये ।३।३२।७। 

^देवासुरविमरषु वच्याश्र निक्लतव्रणम् ॥* 
कलः । यथा, तत्रैव । 9 । ६३ । २४। 
^“कार््यायिंनां विमर्दो हि राजां दोषाय 

कल्यते ॥*) 
विमदेकः, धु, ( विमद खव । खां कन् । ) चक्र- 

मदेः। इति राजनिधेगट; ॥ ( चक्रमदेशन्दे- 
भस्य गुणादयो विक्तेया; \ ) 

विमहनं, जौ, ( वि+च्टद्+ ल्यट् । ) कङ्कुमादि 

मदनम् । तत्पायः! परिमलः ९। इद 

दति शब्दरन्रावलौ॥ (यथा, देवौभागवते। 

विमलं 
मरः॥ विम: ३। श्ति शब्दरतनावलौ॥ 
विशेषेण मदनश्च ॥ ( यथा, मद्ाभार्ते । ३। 

३६९ ।३। 

“धम्भेस्य जानमानो गतिमम्यां सुदु विदाम्। 
कथं बला त्करिष्यामि मेरोरिव विमदेनम् ॥* 

चि, विशेषेण ष्टदूनातौति । वि+ष्द् +च्युः। 
मरनकारौ । पौडादायकः। यथा, कथासरि- 
त्छागरे । ११३।१६। 
“अभूच वारणस्तस्य परसेनाविमदेनः । 
मदान् कुवलयापौड इति स्यातो मदौ तके ॥* 
यथा च साह्िद्यद्पंये । 8 । २६६। 
अयं ख रसलनोत्कधौं पौनस्तनविमदनः 

नाभ्यरुजघनस्शौं नौवौविखंसनः करः ॥”) 

विमर्दोव्यः, पु, ( विमरहादत्तिटतौति । उत् + श्या 

+कः । ) मह् नाच्नातसुगन्धादिः । यथा, 

“अथ गन्पे परिमलो विमर्दोत्थे मनो दरे । 
दूरगामो मनोहारौ गन्ध आमोद ईरितः \* 

इति शब्दरत्नावलौ 

विमथन, क्ली, (वि+ख्श्र +ल्युट् ।) परामश; । 
वितके; । यथा,-- 
^वितकै; स्यादुब्रयनं परामर्शो विमश्रंनम् । 
अध्याहारस्तकं ऊद्ोणखयान्यगुणटूषणम् ॥* 

इति देमनचन््रः॥ 

( विष्डश्यतैण्नेनेति। करे च्युट् । चनम् । 
यथा, भागवते ६।१।२११। 

` न्कमेणा कम्मनि्ारोगद्यायन्तिक इष्यते । 
अविददधिकारित्वात् प्रायश्ित्तं विमश्रेनम् ॥*) 

विम(शषेः, प, (वि-+ग्ट(श)ष + घम ।) विचा- 
द्णा। इति जटाधरः ॥ ( वथा; कथासरित्- 
सागरे । २० । १८४ । 

“प्रयः सोषु सष्णाति विम(थे)ष विदुषा- 
मपि ॥*) 

विमलं, को, ( विगतो मलो यस्नात् । ) तारदेम- 

हिघाक्लतम् । तत्तरसविशचषः। तत्पायः 

निग्भलम् २ खच्छम् ३ अमलम् £ खच्छधातु- 

कम् ५। अस्य गुणाः । कटत्वम् । तिक्तत्वम्। 

ल्गदोषव्रणनाश्रिलम्। रसवौखादौ तुल्य 
त्वम् । वैधे भिन्नवौयकलष्च। इति राल- 

निचैर्ट; ॥ ( तथास्य शोघनमारणविधिः। 
“जार नालतेलेषु गोदुण्धे कदलौ रते । 
कौलत्ये कोद्रवकाये माच्चिकं विमलन्तथा॥ 
सहः शूरण्कन्दस्ं खेदयेहरवणिनि ! । 
्ाराग्डलवय श्वेव तेलसर्पिःसमसन्वितम् ॥ 
एट्रयं प्रदातव्यं ततस्तु शोधितं भवेत् । 
लम्बौरस्य रते खिन्नो मेषश्दङ्गौरसेश्लया । 
रम्भातोयेन वा पाच्य' घसं विमलशुद्धये ॥* 
हति विमलशुह्धिः॥ इति वरेचकरसेन््रसार- 

संग्रद्धे जारणमारणाधिकारे\) 

विमलं, चि, (विगतो मलो यस्नात् ।) निम्भेलम् 1 
तत्पायः । वौध्रम् २। इत्यमरः ॥ प्रयतम् ३॥ 

इति शन्दरन्नावलौ ॥ ( यथा, रामायणे ।। 

४८।१४। 



विमलां 

^प्रखविष्यन्ति तोयानि विमलानि महौधराः। 

विदश्रेयन्तो विविधान् भूयश्चिचां ख निभो- 
रान् ॥”) 

चारुः । इति च शब्दरव्रावलो॥ (वथा, माघे । 

६ ।९३॥। 
«स्ज्विधान्नि भर्तैरि शशं विमलाः 

परलोकमभ्यपगते विविशुः ॥”) 

विमलः, पु, (विगतो मल; पापं यस्मात् ।) अद्धेन् । 
ति हेमच्वन््र;॥ ( सुद्ज्नपुच्रः। यथा, भाग- 

वते।६।१।४१। 

“तस्योत्कलो गयो राजन् विमलख चयःसुताः॥*) 
विमलदानं, ज्ञो, (विमलं विशुद्धं द्ागम् ।) नि्- 

नैमित्तिककाभ्यदानम् । दच्रप्रौणनायेदागच्च । 
अथयाः-- 

५निद्यं नैमित्तिकं काम्यं विमलं दानमौरिनम् । 
अन्यनि यत्किश्िट्दौयतेगनुपकारिथे। 
्नुदिश्य पलं ततु स्यात् ब्राक्षणायतु निव्य- 

कम् ॥ 
यत्त पापापशान्त्ये च दीयते विदुषां करे । 

नमित्तिकं तदुहिष्टं दानं स्ह्धिरनुष्ितम् ॥ 

अपत्यविजयेश्वगखर्गाये यत् प्रदौधते। 
दानं तत् काम्बमाख्यातच्टषिभिद्नवचिन्तकः \ | 
चेतसा सत्त्रयुक्तीन दानं तद्भिमलं च्छतम् \” 

इति गाङ् ५९ अध्यायः ॥ 
विमलमणि;, प, ( विमलः खचछो मणिः।) 

स्फटिकः, इति राजनिषेगट; ॥ 
विमला, च्छो, ( विमल+टाप्।) सप्रला। 

दूव्यमरः; ॥ चामरकषा इति भाषा ॥ ( अस्याः 
पथयो यथा,- 

^श्रातल्ञा सप्रला सारा विमला विद्ुलाचसा। 
तथा निगदिता भूरिफेना चम्भकषेव्यपि ॥* 
इति भावप्रकाश्स्य पूमेखरछ प्रथमे भागे ॥ ) 
भ्ूमिमेदः। इति मेदिनौ। ले, १३१ \ देवौ- 
मेद्; । यधा,-- 
^यथास्विमला काया शुद्ध हारेग्डवश्चैसा । 

सक्ता्चख्चधारौ च कमखलुकरा वर ॥ 
नावासलनसमारूए्ा खेतमाल्याग्बरप्रिया । 
दधिच्ौरोद्नाषारा कपूर रमदचच्विता। 
वितपङ्कनद्ोमेन राद्ायुन् पवद्धिनौ ।” 
दति देवौपुराणे संवत्यरङडेवताद्धितौयविश्- 

तिकाविधिः॥ # ॥ अन्धच्च। 

^पूलयेत् कणिकामध्ये वासदेवन्तु नायकम् । 
विमला नायिका तस्य वासुदेवस्य कौतिता ॥* 

इति कालिकापुराये ८२ अध्याचः॥ #॥ 

अपरच्च । 
^उत्कले नाभिदेग्रष्च विरलाचेत्र ख्यते । 
विमला सा मदादेवौ जगत्राथस्तु मैरवः॥* 

इति तन््रचूडामणौ ५१ परौठनिणेयः॥ 
(यथा च देवौभागवते । 9 । ३० । ६8 । 
«गयायां मङ्गला प्रोक्ता विमला परुषोत्तमे ॥*) 

विमलात्मकः, चि, (विमलो निगल आल्मा यस्य |) 
निलः । दव्यमरटौकायां रायसकुट; ॥ 

४१५ 
विमानः 

विमलाद्िः, प, ( विमलः िः।) श्रचरञ्जय- 
पतः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

विमलाधेकः, चि, निमलः। रसव्यमरटौकायां 

रायसुकृुटः ॥ 
विमांस, कञो, ( विरद्धं मांसम् । ) अशुष्वमांषम्। 

तत्त कुकरादिमांसम् । इति केचित् ॥ 

विमाता, [ऋ] स्रौ, ( विरु्ा माता । ) माढ- 
खपत्रौ । ख्तमा इति भाषा । सखा कनौयस्यपि 

नमस्या । यथा, खछतिः । 

“मातु; पितुः कनौर्यांसं न नमेद् वयसाधिकः। 
नमस्कग्यात् गुरोः परौ भराढजायां विमा- 

तरम् ॥ 

स्छ्येसारे 1 

“च्छियो नमस्या टद्वाञ्च वयसा पद्यरेव ताः ॥* 
यतः पद्युत्ैयसा ताच्ियो इद्वा अत; कनिष्ठा 

च्परपि नमस्याः) इति मलमासतत्वत् ॥ #।॥ 

विमाटरनोनिदत्तावपि पितामदषनविभाग- 

करयत्वम् । यथा इदस्यतिः। 

कपिन्नोरभावे भ्रातणां विभागः; संप्रदशििंतः 

मातु निटत्ते रजखिनौवतोरपि शस्यते ॥ 

अच माटपदं विमादपरमपि पच्तान्तरोत्पर्ति- 
खम्भावनातौच्छयात् । इति द्ायतश्वम् ५ % ॥ 
अस्या अनं {रितं यथा। सोदरभ्नाटभिविभागे 
क्रियमाओे माचरे एचसमथो दात्य: । समां श्र- 
हारिणौ माता इति व्चनाल्माटटपषस्य लननौ- 

परत्वात् न खपन्नौमादपररलमपि । खलच्छरुतस् 
सस्यगौणलयातुपपत्तेः । इति दायभागः । 

विमाटजः, पु, ( विमातुर्जायते इति । विमा + 
जन +डः; 1.) मादढसपनोपुच्च; । तत्पायः 
वेमाच्रेयः २८। इत्मरः॥ वेमाच्र;ः३। दति 

जटाधरः 
विमानः, पक्त, ( विगतं मानसपमा यस्य ।) 

देवरथः । तत्मथायः। योमयानम् २) द्व्य 

मरः; ॥ ( यथ, कुमारसम्भवे । २।४५। 

^सुवनालोकनप्रौतिः स्लगिभि्गाबुभरूयते । 
खिलौभरूते विमानानां तदापातभयात् पथि ॥*) 

साज्भौमणहम् । (तत्त् स्पभूमिरुहम् । वधा, 
दामायये। १।५।९६। 

५सब्धरत्रलमा कौशं विमानरखडष्योभिताम् ॥” 
भविमानोग्ख््ौ देवयाने सप्रभूमौ च सद्मनि ॥” 

ति तङ्ीकाष्टतनिषणटुः ॥ ) 

चोटकः। यानमाच्रम्। इति मेदिनौ। ने, 

१३२. ॥ (चि, परिच्छेदकम् यथा, ऋग्वेदे । 
२.। ४०।३। 

५^सोमापूषणा रजो विमानं 
सप्रचक्रं रथमविश्वमिन्वम् ॥ 

भविमानं परिच्छेदकं सव्वेमानमिव्यधेः ।* इति 
तद्धाष्ये सायणः ॥ साधनम् । वथा, तच्चैव । 

३।३।४। 
«परिता यज्ञानामसुरो विपञ्ितां 

विमानमभमिवैयुनख्च वाघताम् ॥* ) 

^विमानं विमौयतैफ़रनैन फलमिति विमानं 

विमोच 
यज्नादिकम्भसाधनम्।” इति तद्धाष्मे सायणः ॥ 
विगतो मानो यस्येति विये । अवच्ातः। 
यथा, भागवते । ५।९२।१०। 

“कद्धिखप्वित् चुद्ररखान् दिच्विन्वं- 
स्तम्मस्िकाभिैथितो विमागः। 
तत्राति छच्छ्ं प्रति लबमानो 
वलादिलुम्यन्यथ तांस्ततो |) 

्विमागः, पु, विपूज्न्टजघातोघंन् प्रत्ययेन निष्यन्नः॥ 
सम्माव्नेनौ । ( विरहो मामे; । ) कुपथः । 
( यथा, शाकुन्तले ५ यङ्क । 

«जियमयसि विमागेप्रख्थितानात्तदखः 

प्र्रमयसि विवादं कल्पसे रचशाय ॥*“) 

विस्चक्तः, चि, (वि+सच् + क्तः।) विश्रेषैय संक्तः। 
यथा,+-- 

^येएछ एर विन्दाच विस॒क्तमानिन- 
शलय्यस्तभावादविशुह्वुह्वयः । 

च्पारह्य क्रच्छरण परं पदं ततः 
पतन्त्यधो गाडतयुश्मदडघ्रयः ॥” 

इति श्रीभागवते १० स्छन्यं १४ अध्यायः ॥ 
अक्तः । (यथा, महाभारते । ७ । २८।३५। 

^विसुक्तं परमास्छेण जि पाथं महासुरम् । 
वरिण यधि दुद्ध॑षं भगदत्तं स॒रहिषम् ॥* 
प, माधवो । तत्पथयो वथा,-- 

“माघवौ स्यात्त वासन्तौ एुखको मणकोएपि च । 
तिक्तो विक्त कासुको मरोत् खवः ॥ 
इति भावप्रकाश पूम्बखद्छे प्रथमभागे ॥ ) 

विसक्तिः, सजौ, (वि + सच् + क्तिन् ।) विमोचनम् । 

मोच; । यथा, प्रायञ्चित्ततश्चं । 
^पित्न्रमस्ये दिषियेच ग्नः 

स्वधायुजः काम्यपलाभिसन्धौ । 
प्रदानशक्ताः सकलेश्ितानां 

विस्धक्तिषा येम्गभिसंह्ितेषु + 

वि्तखः, चि, ( विरहं अगनुक्ूलं सुखं यछ । ) 
ब्म खः । विरतः । बया, 
खागमः कल्पितख्छे हि जनात् मदिसुखान् 

कुर । 
माश गोपय येन स्यात् रिरेषोत्तरोत्तरा ॥” 
इति पाद्मो्तरखर्े शिवं प्रति विष्णुवाक्धम् ॥ 

विदरः, चि, ( विगता सुद्र सुद्रयभावो यस्य} 

प्रफुल्ल; । इति हेम चन््रः ॥ सुद्रारषश्ितख्। 

विमोचणं, ज्ञौ, (वि+ मोष +ल्युट् । ) विमो- 
चमम्। परिद्यलनम्। यथा,-- 

भ्यं घम्मकामा्थंविसक्तिकामा 
भजन्त दृष्टां गतिमाश्ुवन्ति । 
किष्चाशिषो राद्यपि देहमयं 
करोतु मेण़्दभदयो विमोच्तखम् ॥” 

इति ओरीभागवते १०।८द अध्यायः ॥ 

विमोचनं, जौ, (वि+सच् +च्युट् ।) दूरौ करणम् । 
विस॒क्तिः। विपून्वेरचधात्पेरनट् पर्ययेन निष्य- 
न्नम् ॥ ( यथा, मष्ामारते। १।१६०।१३॥। 

५+अथवाद्ं करिष्यामि कुलस्यास्य विमोचनम् । 

पलसंस्ा भविष्यामि शता कम सुदुष्करम् ॥* 



४९६ 
बिम्बः वियत् विथीगी 

तौयेविश्चेषः । यथा, मद्धाभारते ।३।८३।१५०। मणलमाचे?पि। यथा, ऋतुसंद्ारे । १।४।| द्यवाएटयि्ौ । अच इिवचचनस्य प्रयोगः स्यात् । 

^विमोचनकपस्यश्च जितमन्यु जितैन्द्रियः । ^ नितम्ब विः सद्क्गलमेखलेः ` यथा, रौत्तिरौयत्राद्यये। ९।१।३।२। 
प्रतियदलतदतरिः सर्गः ख परिसच्यते ॥” स्तम; सदाराभरणेः सचन्दजैः। शदयावाणटयिवौ सहास्ताम्। ते वियतौ यनत्रृताम् \* 
पु, महादेवः । चथा, मदाभारते ।१३।१७।५६। शिरोरुहैः सानकषायवासितीः तथाच शतपथत्राह्धणे। ७।१।२।२३। | 

“विमोचनः; सक्रणो दिरण्यकवचोद्धव; ॥*) च्कियो निदाषं शमवन्ति कामिनाम् ५४ ^ लयोवियन्योर्योभन्तरेणाकाश्च आसौत् तदन्त- 

विमोहनं, क्तौ, मैचित्तौकरणम्। विपूवैसृह-| यथाच क्ुमारे। 9।२२। रिच्चमभवत् ॥* #॥ वि+या +र । गमन- । 

धातोरनट्(ख्यट्) प्र्येन निष्यन्नम् ॥ ( विमो- ५अल्मानमालोक्य च शोभमान- प्रौले, चि। यथा, भागवते। 9। ६।९४। | 

दयतोति। वि+सृह+णिच् +ख्युः। षिमो- मादशेवि्ने स्िमितायताच्चौ | “कुटुम्बपोषाय वियच्निजायु- । 

दके, चि । यथा, भागवते । ११९ । २४ । ६। रोपयाने त्वरिता बभूव ने बुध्यतेभये विहतं प्रमत्तः ॥* । 

^वतो विङब्तो जातो योएहङकारो विमो-. श्छौौणां प्रियालोकफलो हि वेश; ॥* ) तथा, तच्चैव! ६।२१।३। 
इन; ॥” ) | वि(वि)्बः, धु, ( बौ + बन्प्र्ययेन साधुः । ) कछंक- | ^“वियदित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभूषतः । 

विमोहितः, जि, (वि+सुद+िच्च्+क्तः।)| लासः । इति मेदिनौ। वे, 9॥ निष्किखनस्य धौरस्य सङ्ुट्स्बस्य सोदतः । 
मोहयुक्तः । मोहितः । यथा,- वि(वि)ग्बकं, क, (विस्व + खाये कन् ।) चन््रखय-| यतोयुरर्चत्वारिंश्रददन्यपिवतः किल ॥” 
^ तावप्यतिवलोग्मनत्तौ महामायाविमोहितौ । मणलम्। विभ्विकापलम् । इति शनब्दरन्ना-| “वियद्ित्तस्य वियतो गगनादिव उद्यमं विभव 

उक्तवन्तौ वरोभखात्तो व्रियतामिति कैशवम् ॥*| वलौ । ( स्चकः। संच इति भाा॥ यधा,| रदैवादुपस्थितं वित्तं भोग्यं यस्य । यदा वियत् 
दति देबौमादाताम् ॥ | नैषधे । २९। ४७। ययं प्रापनवदित्तं भोग्यं यस्य ।” एति तद्टकायां 

वि(बिोषं, ज्ञौ, ( वौ मल्यादिषु + “उव्छादयश्च 1“ ^विधित्विधतते विधिना वधूनां श्रीधरस्वामी ॥ ) 
उखा० ४।६५। इति वन् प्रद्ययेन निपातनात् किमाननं काच्चनसख्केन ४” वियद्गङ्गा, स्तौ, ( वियतो गङ्गा ।) खमगेमङ्गा। 
खाधुः। ) प्रतिविम्बम्। कमचलु;। दति अन्न) ^“काष्चगस्य सश्धकेन विग्बकेन॥” इति| इत्यमरः ॥ 

खंद्विप्रसारोयादिटृत्तिः॥ (खक्ति;ः। यथा,| नारावणतैटौका\) वियज्ग तिः, सौ, ( वियतो भूतिभेकतेव । ) अन्व- 
भागवते ।३।२।९१। वि(कि)म्बजा, स्त, (विम्बं फलं जायतेढस्यामिति । | कारः; । इति चिकाखश्चेषः ॥ 

^प्रद्श्यातषएतपसामविप्रडशां बृणाम् । जन् +ड; । ) विभ्विका | इति शन्दरन्नावलौ ॥ | वियच्छणि;, प, ( वियतो मणि;ः। ) खयः। इति | 
च्पादायान्तदंघात् यस्तु खविग्बं लोकलोचनम् \» | वि(वि)म्बट; पु, खषेपः। इति शब्द चन्द्रिका ॥ इारावलौ॥ | 

तथाव राजलतरङ्खिणयाम् । ३। ४६६। वि(नि)ष्ना, स्तौ, ( विम्बं फलमस्त्यस्यामिति । | वियमः, पु, (वि+यम+ “यमः ससुपनिविषु 
“मेषवाइनभूभचेपता भिन्नास्यया छते । विम्ब +अच् । टाप्) विभ्विका। दति शब्द-| च।३। ३) ६३। इय् । ) खंयमः। इय 
विद्धारेएपि तया बुपिग्बं साधु निवैशितम्॥”)| रन्रावलौ॥ मरः; \ दुःखम् । इति खामौ ॥ 
विज्िकापलम् । तेलाङ्चा इति भाषा । इति ! वि(वि) जिका, स्क, विम्बम् । इत्यमरः; ॥ (यथा,-- | वियातः, चि, ( षिरुढ्ं निन्दां यातः; प्राप्नः। ) ॥ 

मेदिनी. वै, 9 ॥ (यथा, कुमारे । ३।६७। | (तुनी रक्तफला विम्नौ तुखीकेरौ च बिम्बिका ॥” | निलेष्नः । दग्यमरः; ॥ 
^खमासखे विम्बफलाधरोखे इति वैदकरन्रमालायाम् 1) | वियामः, दढ, (वि+वम-+ घण ।) संयमः। 

यापारयामाख विलोचनानि ॥*) च्वन््रदयमणखलम् । इति शन्द्रन्नावलौ ॥ इव्यमरः;॥ 

चपस्य पथ्यायः। तुख्डिकेरौ २ रक्तपला३ कि{वि)न्बौ, स्लौ, ( विभ्ब+गौरादित्वात् ङौष्। ) | वियुक्तः, चि, वियोगविशिटः। विपूम््युजधातोः 
जिभ्विका $ पौलुपणौं ५। इवमरः॥आओडौ६| बिग्विका। इति शन्दरन्नावलौ ॥ ( यथा,- क्तप्रत्ययेन निष्यन्न; ॥ (यया, देवौभागवते।२। 
बिम्बौ ७ । इति रन्रमाला॥ बिब्बा < विब्ब-| “काकादनी चिच्फलां विब्बौँं गुञ्जा ६।१९३। 
कम् ६ विम्बजा१०। इति शन्दरन्रावलौ।॥ धारयेत् ५* “किं करोमि क गच्छामि तामे प्ररवल्लभा। 

स्य गुणाः। पित्तकपच्छदित्रण्डक्षासङह- इति सश्चते उत्तरतश्् ३९ अध्याय; ॥ ) नपरे जोषितुमिच्छामि वियुक्तः परिययानया +") 

नाशितम् । इति राजवल्लभः ॥ अपि च। वि(वि)ष्ः, स्तौ, गुवाकः । इति केचित् ॥ वियोगः, प, (वि+ुज+ चन । ) विच्छेद; । 
^विम्बौ रक्तफला तुम्बौ तुष्डिकेरौ च विभ्बिका। षि(वि)म्बोष्टः ) चि, (विम्ब +ओष्ः। ^“चओत्वो-| तत्प्रायः । विप्रलम्भः२ विप्रयोगः विरह;४। 
आडोपमफला प्रोक्ता पौलुपणीं च कथ्यते॥ वि(वि)म्नौषः ) योः समासे वा।* इति पाश्चि-| इति हेमचन्द्रः ॥ (यथा, भागवते ।६।१३ । ६ । 

विम्बौष्रलं स्वाद् श्रौतं गुरु पित्ताखबातनलित्। कोभकारलोपः। ) वषि्बे इव व्यष्टौ यस्य।| “यस्य योगं न बाज््न्ति वियोगभयकातराः । 
स्तम्भनं लेखनं र्यं विवन्धाश्ानकारकम् ॥* इति सग्धवोधद्याकरणम् ॥ भलन्ति चरणाम्भोजं सुनयो इरिमेधसः ॥) 

एति भावप्रकाश; ॥ | वियक्वारौ, [नू] पृ, ( वियति अकायै परतौति । | वियोगभाकं, [ज्] चि, ( षियोगं भजते इति । 
वि(नि)ष्वः, पु ज्ञौ, (वौ + “उखछादयश्च । » उथा० | चर +खिनिः।) चिक्ष;ः। इति शब्दमाक्षा।| भन+-विग् ।) विच्छेदयुक्तः। यथा, तरेषधे । 

४।६५। इति बनुप्र्ययेन साधुः।) खथ-| आकाशगामिनि, चि॥ 4वियोगभाजो्पि वृपस्य पश्यता 
चन्द्रमण्डलम् । दृव्यमरः\ (यथा, प्रबोघध- | वियत्, क्तौ, ( वियच्छति न विरमलीति। वि+ तदेव खाचादच्डतांतुमाननम् । 

अन््रोदये ९ अद्ध । यम + “अन्धभ्योफपि उश्यते ।” ३ । २। १७८ पिकेन रोषारुगचन्चुषा सुह; 
“अलौ लदन्धो ग सनातनः पमान् इति किप् । कौ चगमादौनामिति मलोपे तुक ।) शुदरतादूयत चन्द्रतैरियौ ॥” 
भवान् न देवात् पुरुषोत्तमात् प्र; । अकाग्रम्। दव्यमर;॥ (यचा, भागवते | वियोगौ, [न्] पु, (वियोगोभ्खयास्तौति । वियोग + 
ख ण्व भित्रखलमनादिमायया ६।८।६३। इ्नि;।) च्क्रवाकः। इति शन्दचन्दिका॥ 
द्विधेव विम्बं सलिखे विवश्ठत; ॥» “तरव तप्नाभिसरःसरोज- वियोगयुक्तं, चि \ (यथा, माक॑खये ।२२।२५। 

यथाच माकंदये। ८४ ।१९। माल्मानमम्भः; श्वसनं वियच्च । ^ता: श्नोचखा या वियोगिच्यो न शोच्याया 
^दषत् खदहावममलं परिपूगे चन्र दद्र देवौ जगतो विधाता टता; सह । 
विष्बाबुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् ॥* मातः परं लोकविसगेडष्टि; ॥” भक्तं जियोगस्लनया नानुभूत; शवन्नया ॥”) 



विरजा 
वियोत्ितः, चि, नियोगं प्रापितः। विपूजभयन्त- 

यनघातोः क्तप्रत्ययेन निष्यत्नः ॥ 

विरक्तः, चि, (वि+रन्ज-+- क्तः ।) विरागयुक्तः। 
अननुरक्तः। यथा,-- 

५ऋाननिष्टो रक्तो वा मड्क्तो वामपेषकः। 

खलिङ्गागाश्रमांस्त्यक्रा चरेदविधिगोचरः ॥” 

इति श्रीभागवते १९ स्छन्धं १८ अध्यायः ॥ 
(यथाच 

भ्त्वयि प्रसन्ने मम किं गुशेन 
च्वथ्यप्रसस्ने मम किं गुशेन। 
शक्ते विरक्तं च वरे वधनां 
निरथेकः कुङ्कुमराग रषः 

इत्यटः ॥ ) 

विरक्ता, स्तौ, दुभ्गा। इति चिकारूशेषः 

अननुक्ला । यथा, नौतिशतक्ते । १। 
श्यां चिन्तयामि सततं मयिसा विरक्ता 

सा चान्यमिच्छति जनं स जनोधन्यरक्तः। 

च्सत्क्षतेग्पि परितुष्यति काचिदन्या 

धिक् ताच् त्च मदनच्च इमाष् माद” 
विरक्तिः, च्छो, (वि+रन्च + क्तिन् |) विरागः। 

यथा,-- 

^देहो गुरमम विरक्तिविवेकडेतु- 
व्थिभत् ख सत्वनिधनं खतताततयदकंम् । 
तत््वान्यनेन विन्दामि यथा तथापि 

पारक्चमियवशितो विचराम्यसङ्ग;॥* 

ष्ति ओरीभागवति। १६।६.।२५॥ 

विरङ्गं, लौ, कङ्ुशटम् । इति राजनिषेरटः ॥ 
विरचितः; चि, (वि+स्च+क्तः।) विश्रोषैण 

रचितः । निम्नित; । यथा,- 

“रष ओरीलदहनमता विरचिते भ्रोमभ्मङानाटके 

वौरगरीयुतरामचन््रचरिते प्रटति विक्रमे; ॥“ 

इत्यादि मङानाटकम्॥ 
विरजल्तमाः, [स्] पै, स्वगुखविश्िषट;। सत्- 

पथाय;। इयातिगः २। इत्यमरः ।२।७।४५॥ 

“विगते रजस्तमसौ येषां ते रनस्तमोगुखमून्धा 

सश्वेकनिष्टाः साचात्खतत्राञ्णो जौवन्मुक्ता 
अासादयो इयातिगा उच्यन्ते । इयं देतं अति 
क्रभ्य गच्छति इति डः; ।” इति भरतः ॥ 

विरजाः, [स्] स्तौ, ( विनिटन्तं रणः शोणितं 
यस्याः। ) विगता्ैवा। दति नटाधरः ८ 
(नाल्ि रजो घुक्तियेच । घुलिरदते, चि। 
यथा, महाभारते। १।६३।१५। 

^सर्करिदारनौं गन्तथं सह ख्गजितो वयम् । 
रुषनो विरजाः पन्था उश्यते देवसद्मनः ॥* 

जिम्भलः । यया, महाभारते । २।७।५। 
सविरनोग्न्रशिचमाद्यो इौकौत्तिदूतिभिः 

स्ह ॥* 

प, नागविगरेषः। यथा, महाभारते ।१।३५।१४। 
^विरनाख् सुवाइ्श् शालिपिखच्च वौय- 

वान् ॥*) 

विरा, स्तौ, कपित्थानौडच्तः। इति रत्रमाला॥ 
दूव्वा। दति दारावलौ ॥ ययातिमाता । यथा, 
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विरजा 

उत्पत्राः पिढकन्यायां विरजायां मदह्ाबलाः। 

यतियेयातिः स्वर्यातिरायातिः पश्चमो लुकः । 
तेषां ययातिः परश्चानां मह्ाकवलपराक्रमा; ५५ 

इति कौम्मे २० अध्यायः ॥ 
ओीलषासखौ । सा राधाभयात्ताक्तप्राथा सतो 

सरिद्रपाभवत्। तस्याः सप्र पुत्ता; तप्र सुद्र 

अभवन् । यथा,-- 
^"रुकदा राधिकासादं गोलोक श्रीहरिः खयम्। 
पिजद्धार मद्धारण्ये निष्नंने रासमखले ॥ 
छत्वा षिद्धारं ओओह्ष्णस्तामदषट्ा विद्ाय च। 
गोपिका विरजामन्धां ङ्गाराधे जगाम इ ॥ 
इष्टा च ग्रीदरिस्तये विजहार तया खद । 
तथासक्तं ओरीदरिच्च रन्नमरखूपसं स्थितम् ॥ 

इष्टा च राथिकान्धाश्च चक्रस्ताश्च निवेदनम् । 

जगाम स्सा देवौ तं रत्रमख्डपं सुने॥ 

दारे नियुक्तं ददशं हारपालं मनोदरम्। 
तप्तवाच रुषा देवौ रक्तपङ्जलोचना | 

दूरं गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्यटकिङकुर !। 
कौट मतपरां कान्तां दच्यामि तत्प्रभो- 

रदम् ॥ 
श्रुता कोलाहलं शब्दं गोपिकानां दरिः 

सख्यम्) 

त्ात्वा च कोपिता राधामन्तरधनं चकारड॥ 

विरजा राधिकाशब्दात् अन्तर्धानं हरेरपि । 
इष्टा राधाभयाना खा जंद्धौ प्राणांश्च योगतः॥ 
खद्ास्तच्र सरिदरपं तच्छरौरं वभूव इ॥ 
चयाप्रश्च वर्तुलाकारं तया गोलो कंमेव च । 

कोटियोणनविस्तौशे प्रश्येएतिनिखमेव च ॥ 
टे दशगुणं चारु नानारन्राकरं परम्। 
राधा रतिर गत्वान ददं हरिं सुने ।॥ 
विरलाश्च सरिद्रूपां दष्टा गें जगामसा। 

ओरीकष्णो विरजां दष्टा सरिद्ूपां प्रियां वतीम् 

चै रुरोद विरलातीरे नौरमनो दरे । 
त्वया विनाहं सुभगे कथं लोवामि सुन्दरि ! । 
नदाधिषाटदेवी तवं भव खनिमतौ खति। 

पुरातनं शरीरं ते सरिद्रपमभरूत् खति॥ 
जलादुत्थाय चागच्छ विधाय न्तनां तनम्। 

अजगाम ररेरयं सान्ताद्राधेव सुन्दरे ॥ 

प्रश्यन्तं प्राणनाथश्च पश्यन्तो वक्रचन्तुषा। 
ताख्च रूपवतीं दष्टा परमृोेकां लगत्प्रसि; ॥ 
चकारालिङ्गनं तूं चु चम च सहमुंहः । 
नानाप्रकारश्टङ्ारविपरीतादिकं प्रधः ॥ 

रसि प्रेयसीं प्राप्य चकार च पुनः एनः। 
विरजा सा रजोयुक्ता त्वा वौशममोघकम् ॥ 
सदो वभूव तत्रैव धन्धा गभैवती सती । 
तश्यौ तच सुखासीना सादं पुचेश्च सप्तभिः ॥ 
कदा हरिणा खां उन्दारणये सुनिच्नने । 
विजहार पनः साध्वौ प्टङ्गारासक्तमानसा। 

रखुतसित्रन्तरे तच्च मातुः कोड जगाम इ । 
कनिषपुत्तस्तस्य्याख आभिः पडतो भिया ॥ 

भौतं खतनयं इदा तत्याज तां छपाजिषधिः। 
क्रोड चकार वालं खा छष्यो रापध्रादं ययौ। 

विरदः 
प्रबोध्य वालं साखाध्वौ न ददश्न्तिकं धियम्। 
दिललाप शशं तत्न इटङ्ाराहप्रमानसा ॥ 

श्श्ाप स्वसुतं कोपात् लवणोदो भविष्यसि । 
श्रश्राप सान् बालांखे यान्तु म्द रसातलम् ॥ 

शला विवरणं खव घरलम्मधं रणौ तलम् । 
सप्रदौपे ससुद्रा सप्र तस्थनिभाग्ः ॥ 

कनि्ादूटह्पणन्तं दिशुणं दिगुणं सुने । 

सवेच्चुसुरासपिदेधिद्ग्धजलागेवाः । 
रुतेषाष जलं एष्वःां शस्याथं स्च भविष्यति ५" 
इति बचप्री वत्ते शर लष्यलभ्मखरे २।३ अध्यायौ ॥ 
जगत्रायत्तेवम् । यथा,- 

“उत्कत्ते नाभिदेग्र् विरजाच्लेच्रसुच्यते। 

विमला सा मडहादेवौ जगत्राथस्तु भेरवः। 
दति तन््र्चडामणौ ५१ परौठनिशंयः 1#॥ तन्न 
सखडनोपवाखौ म कैयौ ! यथा । स्ान्टे। 
नसुप्डनष्डोपवाखश्च स्व्तौधष्वये वधिः । 

दजेयित्वा गयां गङ्गां विश्रालां विरजां तथा ॥* 
ति प्रायदख्ित्ततत्वम् ॥ 

विरष्वः, पु, ज्र्ञा । इति देमचन््रः॥ 

विरेश्विः, पु, व्रश्चा । इति देमचन््रः ॥ 

विरणं, ज्ञौ, वौरण्ढणम् । शति ्रन्दरत्ावलौ ॥ 
विरतः, चि, ( वि+र्म+क्तः। ) निटत्तः। 

यथा- 

*'ऋआत्तविदौ सुनैज।तो भातुश्छातो निजैभेवात्। 
षिरतोग्न्तष्ितो इष्टाच्छोकाद्रामेण वारितः” 

इति सग्धबोधव्याकरणगाम् ॥ 

विरतिः, स्रौ, (वि+रम~+ क्तिन्) ) निन्तिः। 
तत्प्थाय;। आरति; २ अवरति;ः ३ उप 

रामः ४ । इयमरः; ॥ उपरमः ५ विरामः ई। 

इति भरव; ॥ (वथा, कथाषरितसागरे। 

९०१। ६। 
^ कच्छ्राच द्ःखदर्घायां गतायां विरतिं 

निशि॥) 
विरलं, ज्ञौ, दधि । ति राजनिषेशटः ॥ 
विरलः, चि, अवकाशः। फाक् इति भाषा। 

तत्पमाय;। पेलवः; २ तनु; ३। दत्यमरः॥ 

( वथा, इत्कयायाम् । ६७ । ३ । 

मभूरपाकारविरूचपाण्डरनखौ वक्रौ शिरास- 
न्ततौ 

संशुष्कौ विरलाङ्कलो च चरणौ दारि दाद्ःख- 
प्रदौ ॥*) 

विरलद्रवा, स्त्री, (विरलो निम्मलो द्रवो यस्या; }) 

अच्छयवाग्ः । यथा,-- 

“यवाम्रुष्यिका श्राणाखेव तु इतसिक्यिका। 

विलेषौ तरकाच् स्यात् खाञइच्छणा विरलद्रवा ॥ 
इति जटाधरः 

विरहः, पु, (वि+र्रव्यएी+षः।) विच्छद 
तत्पायः! विप्रलम्भः २ विप्रयोगः इ 

वियोगः; ४। इति इेमचन्रः॥ #॥ 

खाद्िदयद्रपे । १०। 
"सङ्खमविरदविकस्पे वरमिद विरदह्ोन सङ्गम 

स्लस्या; । 

( यथा, 



विराजः 

सङ्गे सेव तयेका चिसबनमपि तन्मयं विरदे॥" 
भरैविरडस्तु स्त्रीणां दोषाय भवति। वधा, 

मनौ।६।१३। 

«पानं दुव्नेनसं सगे; पद्या च विरहोढटनम् । 
ष्वप्रोएन्यगेद्धे वासञ्चनारौणांदूषणानिषट्।*) 

विरहे वखेनीयानि यथा। तापः। निश्वाखः। 
चिन्ता। मौनम्। छशाङ्गता। वतृखरतुल्य- 
राचरिरेष्येम् । जागरणम् । श्ौतके उवष्यता- 
चानम् । इति कविकल्पलता ॥ 

विरडिणौ, स्त्री, (विरदहोएस्या अस्तोति। विरह 

+इ्नि+च्ियां ढौप् । ) विचछेदविधिरा 
नारौ । यथा,- 

^र्ति; पसो विरष्िणौ शिवः स्ौविरदो 

चिस्म्। 

इयोहंयोख संप्रापनौ किं वभूव इयोः सुखम् ॥* 
इति ब्रह्म वत्तं श्रोजव्यजन्मखख ४६ अध्यायः ॥ 
्टतिः। इति शब्दमाला ॥ 

पिरहत, चि, (वि+रहइ+क्तः।) व्यक्तः । 

विद्धौनः। यथा+-- 

^ अभिभूतच्चावमतं व्क्तस्तु स्यात् ससज् मितम्। 

षन पिरदितं घूतच॒तृधष्विधुते अपि \” 
इति जटाघरः॥ 

(यथा, साहिद्यदपेे । ९० । 
“इदं वक्रं साक्षाद्भिरह्ितकलङ्ः शशधरः 
सुधाधाराध्वारश्चिरपरिणतं बिम्बमधरः ॥ 
ष्म नेते राचिन्दिविमधिकश्ोमे कुवलये 

तचुर्लावण्यानां जलधिरवगाहे सुखतर; ॥*) 

विरहो, [न्] प, (विरडोग्खास्तौति। इनिः।) 
विरइविश्िद्ध;। वियोगौ । वथा,- 

“विद्वरति रिरि सरसवसन्ते । 

ज्रत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य 
दुरन्ते ॥* 

इति यदेवः; ॥ 

विरागः, पु, ( पि+रञ्ज+ चल् । ) अनदुरागः। 

रागखन्य; । वथा, 

^ विषयेप्वतिखं रागो मानसो मल उश्यते । 

तेष्वेव छि विरागो डि नेमल्यं ससुदादतम् \* 
इति प्रायञ्ित्ततत्वम् 1 

(चि, विविधवयंविशिष्;। यथा, महाभारते । 
२.।२९. । २५। 

“बलादृणडौता माल्यानि मालाकारान्नदहा- 
बलाः । 

विरागवसनाः स्व सग्विणो वटर्कुणडला; ॥» 
विगतो रागो विषयवासना यस्येयं । बौत- 
रागः; । यथा, भागवते।३।१५। 89। 

“व्तभ्वुतापविदित दंएभक्तियोग 
दूयन्धयो छदि विड्म्बर॑नयो विरागा; ॥*) 

विरागादहः, चरि, ( विरागं अदंतीति। अद्धे+ 
ऋच् । ) विरागयोग्यः। तत्रथाय;। बेर- 
ङ्गिकः२। इति हेमचन्द्रः 

विराजः, पु, (विद्धेषेय राजते इति। वि+राज 
+अच् । ) विराट् । वधा,- 

विराजमानः, 
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विराट् 

“इृनद्रामो बदनात्तुभ्यं पशवो मलसम्भवाः । 
च्षध्यो रोमसम्भूता विराजस्तं नमोभ्सतु ते ॥” 

इति वामने =३ अध्यायः 

चरि, (वि+राज-+ शानच् ।) दौषि- 
विष्ट; । बथा,- 

“जटाकटाहसम्भुमदूभमन्निलिम्यनिभरौ 
विलोलवौ चिव्लरो विराजमानख्धङ्ंनि । 
धगह्वगद्धगच्नुलक्षलाटपड्पावके 

किश्ोरचन््रगरेखरे रति; प्रतिचणं मम ॥” 

इतिकाश्ौखणडरावण्छतश्रिवताखवस्तोचम् ॥ 

विराजितः; चि, (वि+राज+क्तः।) शोभितः। 
दौप्तः। यथा, 

अतौव निमेलं सारं खभासविनिन्दकम्। 

परिष्कतश्च मानिक्येष्ौँंरकेण विराजितम् ॥ 

षति ब्रह्मवेवत्त गणपतिखष्डे १० अध्यायः 

विराट्, [ज्] प, ( षिश्रेषैण राजते इति । राज 
दौप्ौ + किप् । ) चच्िय;। इयमरः । स्थल- 
श्रोरसमष्टयपडितचेतन्यम्। इति वैदान्त- 

सारः ॥ #॥ (ब्रह्मणो विराड् द्धत्तिवणेनं यथा, 

शङ्करविजये ६ प्रकरये। “द॒दष्धत्निविराट 

तुद् ग्लोकाल्मकः। तस्य ब्रस्याकपैरपथन्त- 
माकाश; धिरः, चन्दरखर्ययौ नेते, प्रागादिदिश्ः 
श्रोते, अन्तरौचलोको धायं, मेर; एष्व शः, 
भ्िखरचयं सुजकण्छाः, प्र्यन्तपवेताः; एपाण्वे- 
बचांसि,उपपवेताः श्ाद््मल्यादौनि,खसद्रा रक्तं, 
लता स्ञायूनि, दण्डकाः रोमाणि, भूमिः 

चिः, दोपा वलयः, भूरा रोमराजिः) 
भूमध्यप्रदेश्यो वस्तिः, ओषः श्िश्रं, दिग्दन्ति- 
पडक्तिनिंतम्बोरुभागः, अतलादिखप्रकं कटि- 
पादान्तरालः, कम्भः पादौ एति ॥**॥) महा- 
विराजुत्पत्तियंधा,-- 

ओरीनारायण उवाच। 

“चथ डिम्बो जले तिन् यावद ब्रह्मणो वयः । 
तत; ख काले खसा दिधा भूतो बभूव इ ॥ 

तन्बध्ये शिशुरेकञ्च श्तकोटिरविप्रभः। 
च्णं रोरूवमानख् स्तनन्धः पौड्त; चधा ॥ 

पिढटमाटपरिदयक्तो जलमध्ये निराश्रयः । 
ब्रक्षाणसंघनाथो यो ददरणोदंमनाथवत् ॥ 
स्थलात् स्थूलतमः सोफपि नान्रा देवो महा- 

विराट् । 

परमाणयेधा खच्यात् परः स्थूलात्तथाप्यसौ ॥ 
तेजसा षोडशं शो यः, छष्णस्य परमात्मनः 
अधारोग्सख्यविश्वानां महान् विष्णञ प्राक्त, 

प्रक लोमङ्पेष विश्वानि निखिलानि च। 
तस्यापि तषां संस्याञ्च लव्यो वक्तु न हि चमः॥ 

संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां न कद्ाचन। 

्रह्मविष्णुशिवादौनां तथा संख्या न विद्यते ॥ 

प्रतिविश्वषु सन्त्येवं ब्रह्मविष्णशिवादयः 

पातालादृत्रह्मलोकान्तं ब्रह्माणं परिकौत्तितम्॥ 
अत ऊद्च वकुण्ठो ब्रह्मारडादद्दिरेव च। 

सच सत्यखरूपश्च ्रखन्नारायणो यथा॥ 

अत ऊद गोलोकः पा श्तकोटियोजनात् । 

विराट् 
नियं खव्यखरूपञ्च यथा छषास्तयाप्ययम् ॥ 

सप्रहौपमिता एष्व सप्रसागरसयुता। 

ऊनपष्वाशरदुपदौपासंस्यभ लसमन्विता ॥ 
ऊङ्धं खर्गा; सप्र लोका ब्रह्मलोकसमन्विताः । 
पातालानि च सप्ताधदचेवं ब्रह्माणमेव च ॥ 

ङ्के घराया भूर्लोको सुबर्लोकस्ततः परः । 
ततः परञ्चष्ठर्लोको जनो लोकस्ततः परः; ॥ 
ततः; प्ररस्तमोलोकः सव्यलोकस्ततः पररः । 
ततः परो ब्रह्मलोकस्तप्रकाश्चननिभ्मितः।॥ 

एवं खनये छच्रिमखख घराभ्यन्तरमेव च । 
तदिनाशरो विनाशञ्च सर्वेषामेव नारद् ॥ 
जलबुदूबुद्वत् सव्व विश्धसंघमनिव्यकम् । 
नियौ व्ैकुणडगोलोकौ सलौ शखदलचिमौ ॥ 
प्रतिक्लोमङ्कपे ब्रह्माणं प्र्यकमस्य निशितम् । 
रख्षां संख्या न जानाति छष्णोभन्यस्यापि का 

कथा ॥ 
प्रद्यकं प्रतिब्रह्माख्े ब्रमविष्णुशिवादवः। 
तिखः; कोच; सुरागाश्च संखा; सव्यच्र पतच्चतक॥ 

दिगौश्चाद्चैव दिक्पाला नक्षत्राणि यदादयः । 
सवि वर्णाच्च चत्वारोऽ्प्यधो नागाखराचराः॥ 
अथ काले चख विराट् ऊं ष्टा पुनः पुन; । 

डिम्बान्तरष् शरन्यश्च न हवितौयच्च कश्चन ॥ 

चिन्तामवाप च्ुदुयुक्तो रुरोद च पुनः एनः ।, 
चानं प्राप्य तदा दध्यौ ष्णं परमपूरुषम् ॥ 
ततो ददश्यं तज्नेव ब्रक्मव्योतिः खमातनम् । 
नवोनजलदश्यामं दिसुजं पौ तवाखसम् ॥. 

सङ्ितं सुरलोशस्तं भक्तानुमदइकारकम् । 
जास बालकस्तुो इदा जनकमौश्वरम् ॥ 
वरं तख ददौ तुष्टो वरे; समयोचितम् । 
मल्छमो ज्ानयुक्तच्च च्युत्पिपासादिवव्निंतः ॥ 

जक्ञाणडासंस्यमनिखयो भव वल लयावधि। 
निष्कामो निभय्चेव सर्व्वेषां वरदो वरः 
जरान्डद्यरोगश्योकपौड्ादिवन्नितो भव। 
इक्र च दच्चकयं महामन षड्त्तरम् + 
चिः कछत्वञ्च प्रजजाप वैद्ागमवरं परम् । 
प्रणवादिचतु्ेन्तं छष्य इत्धच्चरद्वयम् ॥ 
वद्भिजायान्तमिदटख सब्यविघ्नद्रः परम् । 

मन्त्रं द्वा तदाहार कव्ययामाख स प्रस; ॥ 
श्रयतां महच, श्रुत्वा निबोध कथयामितै। 

भ्रतिविश्वषु यच्रवेदयं ददाति विष्यवै जैनः 

सतृषोङ्प्रशं दिषधिणो विष्णोः प्श्दस्य वे । 
निग णस्याल्मनच्ेव परिपूणंतमस्य च ॥ 

नेवेदोन च छषास्य नड किष्डित् प्रयोजमम् । 
यदूयददाति नवद यसे देवाययो जनः 
खच्च खादति तत् सव्व लच्छौटष्टया पुनभेवैत् । 
तख मन्त्रं वर दत्वा तसुवाच पुनर्भिख;॥ 

वरमन्धं किमिरन्ते त्क ब्रुहि ददामि च। 

छष्णस्य वचनं श्रुवा तस्ुवाच महाविराट् ॥ 

अदन्तो बालकस्तत्र वचनं समयोचितम् ॥ 

श्रोमदाविराडवातच। 

वरं मे त्तृपदाम्भोजे भक्तिभेवतु निञ्चला। 

सन्ततं यावद्ायुम चण वा सुचिर द्धि वा॥ 



विराट् 
ष्वद्धक्तिथुक्तो वी बालो जौवनृसुक्तश्च सन्ततम् । 

तद्वक्तिष्ठौनो खख जौवन्नपि ग्टलो दि सः.॥ 
किन्तच्जपेन तपरसा य्ञेन पूजनेन च । 
छष्याभक्तिविद्ौ नस्य मखस्य जवनं ठया ॥ 
येनात्मना जौवितश्च तमेव नहि मन्यते। 

यावदात्मा श्रौरेणस्ति तावत् स शक्तिसंयुतः॥ 
पश्चाटूयान्ति गते तस्मिन् न खतन्त्राख्च शक्तयः। 

स तच त्वाच्च महाभाग सन्नात्मा प्रतेः परः ॥ 

सखे च्छामयख् सरन्वैभ्यो ब्रह्मन्योतिः सनातनः । 
द््य॒क्रा बालकस्तत् विरराम चच नारद् ॥ 

उवाच लष्णः प्रयुक्तिं मधुरां श्रतिस॒न्दरौम् । 
ओीलष्ण उवात्च। 

सचिरं सुस्थिरं तिष्ट यथाद्धं तवं तथा भव । 

ब्रह्मणोएसंख्यपाते च परातस्से न भविष्यति ॥ 

चंगन प्रतित्रह्माखछ त्वष्च चुद्रविराडभव। 
तन्नाभिपद्धो ब्रह्मा च विश्वखष्टा भविष्यति ॥ 
ललाटे ब्रह्मणद्ेव रद्रा्येकादप्रीव तु, 
शिवांशेन भविष्यन्ति ट्टिसच्चारणाय वरै । ` (. 
कालाभ्िरुद्रस्तष्वेको विश्वसंहारकारकः। ` 
पाता विष्णुश्च विषयौ च्ुदंगरेन भविष्यति । 
मद्वक्तियुक्तः सततं भविष्यसि वरेण मे। 

ध्यानेन कमनौयं मां निद्यं द्रच्छसि निचितम् ॥ 

मानरं कमनौयाखख मम वचःस्थलस्थिताम् । 

यामि लोकं तिष्ट वत्सेद्युक्रा सोन्तरघौयत ॥ 

गत्वा खलोकं ब्रह्माणं श्रङ्करं स उवाच इ। 

खष्टारं खष्ुमौग्रशच संहतेर्च ततृच्चणम् ॥ 
ओरीङव्य उवाच । 

खर्ट खु" गच्छ वत्य नाभिपद्मोद्धवो भव । 

महाविराडलोमङ्रपे चुद्रस्य च विधे शु । 
शच्छ वत्य महादेव ब्रह्मभालोद्धवो भव। 
अंशेन च महाभाग खयच्च सुचिरं तपः। 
श्लयक्का जगतां नाथो विरराम विधिस्ततः। 
जगाम ब्रह्मा तं नत्वा शिवश्च शिवद्ायकः॥ 

महाविराडलोमक्रपे ्रक्षार गोलोके जले । 
बभूव च विराट् चुनो विराडङशचेन सांप्रतम् ॥ 
श्यामो युवा पौतवासाः शयानो जलतस्यके । 

ईषड़ास्यः प्रसन्नास्यो विश्वयापौ जनादनः।॥ 
तन्नाभिकमसे ब्रह्मा बभ्रूव कमलोद्धवः। 

संभूय पद्मदरडश्च वभ्राम युग-ल चकम् ॥ 
नान्तं जगाम दख्स्य पद्मनाभस्य पद्मजः । 

नाभिजस्य च पद्यस्य चिन्तामाप पिता तव ॥ 
खख्याने पुनरागव्य दध्यौ छट; पटाम्बुजम् । 
ततो ददश चद्रन्तं कालेन दिद चच्लुषा ॥ 
प्यानं ललतल्ये च ब्रह्मा गोलकाठते ॥ 
यल्लोमक्रपे बद्याखं तश्च तत् परमेष्वरम् । 
ओलष्यष्चापि गोलोकं गोपगोपौसमन्वितम् ॥ 

तं खंस्तुय वरं प्राप ततः खचिष्वकार सः । 
बभूवुः पुत्ता मानसा, सनकादयः ॥ 
सतो रद्रा; कपालाच्च श्रिवांपकादश्य स्ताः । 
बभूव पाता विष्णुश्च द्रस्य वामपाश्रेसः ॥ 
चतभ जख भगवान् श्लद्वौपनिवाखजञत् । 
चदरस्य नाभिपदरो च त्र्या विष्णुः खस््नं च ॥ 

8१८ 

विराधः 

ख मयै पातालं चरिलोकं सचराचरम् । 
रवं सव्व लोमक्ूपे विशं प्रसेकमेव च ॥ 
प्रतिविच्छे चुद्रविराट् ब्रह्मविष्णुशरिवादयः। 
इयेवं कथितं बत ग्रीजषाकौत्तेनं प्रम् ॥ 
सखदं मोच्तदं सार किंभ्रूयः खोतुमिच्छखि 1“ 

इति ब्र्मवरैवत्तं प्रशतिखण्डे ३ अध्यायः ॥ 
स्वायम्भुवमनु; । यथा, - 
«गतेषु तेषु खद्यधे प्रणामावनताभिमाम्। 
उपयेमे स विश्वात्मा शतरूपामनिन्दितिाम् ॥ 

सम्बभूव तया साह्ंमतिकामातुरो विः । 
सलव्जां चकमे देवः कमलोद्रमन्दिरे ॥ 

यावदब्दश्रतं दिव्यं यथान्यः प्राक्लतो जनः। 
ततः कालेन मता ततः पुच्तो५भवन्मनुः ॥ 

खायम्भुव ध्तिख्थात;स विराडिति नः श्रुतम्। 

तद्रपगुणसामान्यादधिपूरुष उच्यति ॥ 

कैराज्ा वचर तै जाता ब्व; शंसितव्रता; । 
` सवायम्भ्वा महाभागा सप्त सप्र तथापरे॥ 

स्वारोच्विषादया सं त ब्रह्मतुच्धयाः स्वरूपः । 
च्यौत्तमिप्रसखास्तदद्येषां लं सप्रमोऽधुना ॥» 

इति मातस्ये ३ अध्यायः ॥ 

विराटः, धु, दैश्विश्रेषः। दति शब्दरत्रावलौ ॥ 
( अत्रैव पष्ठपाणडवा; सड द्रौपदा अन्नात- 
सुषितवन्तः । यथा, मष्ाभारते ।४।१९।१। 

“कथं विराटनगरे मम पून्वेपितामदहाः। 
अश्चातवाससुचिता दर्ग्योधनभयाददिताः ॥*) 

तदहे शौयराजा । यथा,- 
“अत्र शूरा महेष्वासा भौमाच्ल नखमा युधि । 

युयुधानो विराट हपद ख महारथः ॥* 

इति ओीभगवङ्गौतायाम् ९ अध्यायः ॥ 

विराटकः,, प, राजप; । इति हेमचन्धः ॥ 

विराटजः, प, ( विराटे जायते इति । जन् + 
ड; । ) विराटदेश्ययष्टौरकः। ततपथायः। 

राजपङ़; २ राजावत्े;ः३। इति देम चन्र; ॥ 

विराटराजजाते, चि ॥ ( वथा, मदाभारते। 

१४ । ६२।८। 
«सुबद्भूनि च राजेन्द्र दिवसानि विराटजा। 

नामुडक्त पतिदुःखाा तदा भरूतकरुणं महत् ॥*) 
विराण, [न्] प, दस्तौ ! इति शब्दमाला ॥ 
विराधः, प, ( विराघयति लोकान् पौड़यतौति । 

वि+ राध+अष्व् | ) राच्तसभेदः। वथा,- 

“लच्यणस्य तु तहाक्यं श्ुला रामं ततोभ्त्रवौत्। 
पिता मेभ्शरूल सपजेन्यो माता मे च शतहुता । 
विराध इति मामा एथिष्यां ख्वरान्षसाः । 

उतद्टव्य प्रमदामेनां पलायतां परादस॒खौ ॥ 
तच्छुत्वा राममादेदं लच्मणः किं प्रतौष्वसे ॥ 

इदय्तो लच्छणो वौर आन्य सुमहत: । 
उतससजं शर' घोर कालदण्टो पमं ततः ॥ 
तच्छरीरं महाकायं भित्वा पातालमाविश्त् ॥ 

पपाताशु गतप्राथः सेनं रुधिरं वमन् । 

वतोभसौ राममादेदं प्राञ्चणिविनयान्वितः ॥ 
तुम्ब र्नाम गन्वव्यै; प्रविष्टो रासं तम् । 

अभिश्रापाददं घोरं रपो प्श्रवणेन पर! 

विर्द्ः 
परसादामानः स मया प्रावचचन्सां पुनः पुनः| 

यदा दाशरथौ रामो भविष्यति महावलः ॥ 

शापस्यान्तोठभविष्यत्त तेन रामेण संयुगे । 
प्रसादात्तव सुक्तोहं गमिष्यामि खमालयम्।॥” 

इति बद्धिपुराये खपेगखाकणंनासिकोत्कसैनं 
नामाध्यायः ॥ 

विराघनं, ज्ञौ, (वि+राघ~+ल्लुट् । ) पौडा! 
इति शब्दरक्रावलौ ॥ 

विराधानं, कौ, पौडा। इति शब्दरतब्राबलौ | 
विवाघानमिति च पाठः+ 

विरामः, पु, (वि + रम + घण ।) शेषः। निषत्तिः । 
विरतिः । ततृपयथायः । ` अवसानः; २ सातिः; 

३। इति जटाधरः॥ मध्यम् 8 । इति चिकाख- 
शेषः ॥ ( यथा, मनौ । २। ७३ । 
“पध्यष्यमाणन्तु गुर" निद्यकालमतन्दरितः । 
अधौव्व भो इति ब्रूयात् विरामोःच्तितिचार- 

र मेत् ॥ 0) 

परवर्णाभावः। इति याकरणम् ॥ (यथा, 

पाणिनौ ।१९।६। ११० । ^विरामोपवसानम् ॥*) 
विरालः) पु, विडालः । इदयमरटौका॥ 

विरावः, पु, ( वि+रु+चम |) शन्दः। दय- 

मर; ॥ (यथा, महाभारते । ३। १४६ । ६४॥ 

^सिंहनादभयचसतेः कुञ्जरेर्पि भारत ! । 
शक्तो विरावः सुमहान् पययतो चेन पूरितः ॥” 
इच्वलप्रदत्ताश्वान्यतरः। यथा, महाभारते । 

३। ६६। १७ 

“विरावश्च सुरावख्च तसन् युक्तौ रध इयौ ॥”) 
विरावी, [न्] चि, विरावविशिष्टः। विरावो 

विद्यतैण्स्येति इनप्रययेन निष्यन्न; ॥ ( यथा, 
इतस हितायाम् । ५३।६। 

“दिशि शान्तायां शकुनो मपुरविरावौ यदा 
तदा वाच्यः । 

अधेस्तस्मिन् स्थाने यरश्वराधिष्ितेगद्गेवा ॥*) 
विरिक्तः, चि, क्तविरेकः। यथा,- 

“इुविरिक्तस्य नाभेस्तु सवता कुिशूलरक् । 
एरौषवातसङ्गख कण्ट मखलगौ रवम् ॥” 

इति भावप्रकाशः ॥ 

विरिखखः, पु, द्या । ( यथा, भागवते ।८।५।३६। 
“बलाग्मदेन्रख्विदटणाः प्रसादा- 
ष्वन्धोगिंरौग्रो धिषणादिरिषखः ॥*) 

विष्णुः । शिवः । इति शम्दरलावलौ ॥ 
विरिञ्चनः, यु, बह्मा इति ₹सेमचन्बः ॥ 
विरिञखिः, पै, श्विवः। विष्णुः। विधाता। इति 

श्ब्दरन्नावलौ ॥ ( वथा, मद्धाभारते। १। 
१६.। १] 

*रुवमख्िति ठं हेवा, पितामदमथा 

ब्वन् । 
खक्तेवं वच्चनं देवान् विरिख्डिस्तरिदिवै ययौ ॥*) 

विरि, प, खरः। इति सग्धवोधद्याकरणम् ॥ 

विरुदः, पु, गुणोत्क षदिवणैनम् । यदुक्तम् । 
“वाश्रिकः कभ्यितश्चति विरुदो हिविधो मतः। 
खंयुक्तनियमो ह्य षथिंतः पूमवदूवुपेः ॥ 



बिरूदः 
दिचतुःषड् दश्रश्चाज कलास्तु विरुदे मताः 

दशभ्यो नाधिकाः कषाः कलास्तु विरुदे वधेः 
कलिकाभ्यस्तु विरुदे भिदासाषेव कौ्भिता। 
विरुदं कवयः पराङ्गं गोत्कर्षादिवणेनम् । 
विरुदः कलिका चान्ते धौरवौरादिशन्दभाक्॥ 
ष््युपोहधातः । इति ग्रीरूपगोखामिह्लतग्रीगो- 
विन्दविरूदावलौभाष्यं ओङलदेवविदयाभूषणः ॥ 

विरुदावलो, खौ, ( विरुदानामावलौ । ) विरुद- 

खरौ । स्तवमालः । तक्लचणादि यचा, 
“घोल विरदावस्या लक्षयं खन्धक्लतृछलतम् । 

श्ताश्धेत् पठति प्राद्गस्तद्ा बोधोपस्य एष्कलः ॥ 
खामान्यविरुदावच्छा गोविन्दिसदावलौ । 
योभभ्यघ्ाचि विशेषस्ते;, स तावदिह लिख्यते ॥ 

कलिका सोकविखटर्यता विविधलच्षणः। 

कौक्तिप्रतापश्यौटौगसौन्दग्यो न्मेषद्यालिनौ ॥ 
कलिकाद्यन्तसं सभि मदय दोषविवष्विता 1 

्यम्दाडम्बरसं वद्धा ककैया विरुदावलौ ॥* 

षति ओरूपमोसछासिङते गोविन्द विरडावलौ- 

भाष्ये गीवरदेवविद्याभूषणः॥#॥ कलिका- 
चं कलिकाशब्दे लिखितम् । विरुदलच्तशं 

तच्छब्दे ददयम् ॥ 

दिख्द्रः, चि, (वि+रुध+ क्तः ।) पिरोधविथ्िष्टः। 
था विर्द्वधम्मलमवाये भूयं श्यात् 
सधम्भकलम् ! इति सभिगौदचम् ॥ 
^विस्द्ं गुरुव वधस्य यदत्र भाषितं सया । 

तत् च्न्तयं वुधैरेव ख्छतितश्वबुशुत्खथा ४ 
खट तितत प्रमादादूवद्धिखद्धं बडभाषितम्। 
गुखले्राचुरागेय तच्छोध्यं धन्नदध्रिभिः +” 

इति लिश्यादितवश्वम् ॥ 

( दश्ममनोगेश्षसाद्ं; देवतान्यतमः;। यथा, 
भागवते । <। १६ । २२ । 

«इ विश्मान् सुतः सदो जयो सिखरा 

हिजाः। 

छवाखना विरहाय देवाः शम्भ्,; सरे वर; ॥” 

जौ, विचाराङ्गोयदोषविदधेषः;। यथा। ^विरहं 
नाम यदूड्टान्तखिहधान्तसमये विदद तन्न 
इष्टान्तविद्वान्तादुक्तौ । समयः पुनय यायु दिक 
समयो याञ्जिवसरूमयो मोश्चशाच्छिकसमय दइसि। 
सचायुववँ दिकसमयः चतुष्यादलिद्धिः । च्ालभ्या 
पश्व इति वाल्चियखमयः। खमैभूतैष्वह्हिंसेति 
मोच्चश्ाख्िकसमयस्तत्र खषमयविपरीतसुच्य- 
मानं विर्ढुमिति।” इति चरके विमान- 

स्ने ्तेणष्याये \ ) 

विक्ह्एः, चि, अङ्कुरितः । ( यथा, ^विरूटूलाच्र 
अद्कुरितघान्यशतमच्नम् ।*दति माधवहछ्लतरग्वि- 

निश्चये ूलयास्याने विजयरच्ितः ॥) जातः। 

इति मेदिनौ । ८,६. ॥ (यथा, रघुवंशे ।२। २६। 
५गङ्गाप्रपातान्तविरूएशष्यं 

गौ सौगुरोगे हर माविवेश ॥”) 
चआरोषणविशिष्ट; । यथा| 

सन्तु तिष्ण परामपि रिपौ कणलदो- 
मण्डली 

४२० 

विरूपि 
लौलालनपनविरूएश्ररखो वौरस्य लिपस- 

व्वरम् |” 

ष्व्यादि सरारि;॥ 
विरूपं, को, पिष्पलौभूलम् । इति र।जनिधेशटः ॥ 
विरूपः, ननि, ( विक्लतं रूपं यस्य ।) कुलित; । 

कुरूपः । यथा,-- 
^विरूपोभ्मत्तनिखानामकृत्सा पून्वकं हि यत् । 
पूर्णं द्ानमालाभ्यामनुयङइ उदाद्धतः ॥* 

इति रामतकंवागौश्; ॥ 
( वथा, इहतसंडितायाम् । ७० । ९३ । 

“था तूत्तरोरेन ससुन्नतेन 
स्त्च्षायकेश्रो कलप्रिया सा। 
प्रायो षिरूपास्ु भवन्ति दोषा 

यच्राछछतिस्तच्न गुणा वसन्ति ॥* 
प्ररियक्तरूपः । यथा, ऋग वेदे ।१०।६५।१६। 

^ यह्िरूपाश्चरं मर्तेव्बवखं रात्रीः प्ररदश्चतसखः।* 
भयदूयदा विरूपा परं मबुव्यस्य सम्पर्कात् 
विगतखदलभूनदेवरूपा; ।” इति तङ्खाष्य 
सायगर,॥ नानारूपः। यथा, ऋग वैरे । \। 

५६। ॐ । 
“द्मे भोजा अङ्गिरसो विरूपा 
दिवय्युच्तासो असुरस्य वौरा; ॥” 

ने द्द द्रमे यागं छुर्नवाखा भोला; सौदाखाः 
चत त्रिया; तेषां याचका विरूपाः विविधरूपा 
मेधातिथिप्र्टतय; ॥” दति तद्धाख्ये सायण; । 

विख; । यथा, साडिदयद्पंे । १० परिच्छेदे । 
“विख्ूपयोः संघटना या च तद्धिषमं मतम् ॥* 
उदाहरणं यथा,-- 

“कछ वनं तरवल्कभूषणं 
बृप्रलव्यौः क महेन्द्रवन्दिता ॥*) 

खवा के विरूपकच् ॥ 
विरूपः, पु, स॒मनोराजपएच्; । यधा,- 

“जाताः; समनसः एतच्राच्यः गूर मडावलाः। 

समति विरूपश्च सन्य; शास्ायंपरारगाः ॥* 
शति कालिकापुराथे ६० अध्यायः ॥ 

विरूपा, च्छो, दुरालभा । अतिविषा) इति 

राजनिषेयटः ॥ 

विरूपाः, पर, ( विरूपे अच्िणय यस्य । “सक् 

च्यच्छोः खाङ्गात् षच् ।” इति षच् ।) शिव; । 
इव्यमरः ॥ ( यथा, सादिद्यदपंणे। १०। 
^इश्ा दग्धं मनसिजं जौवयन्ति ददवव; 

विरूपा चस्य जयिनौस्तास्तुमो वामलोचना; 4५) 

सद्रमेदः | इति जटाधरः; । तस्य एरौ सृमरेरो- 
नेतके वैते यथा,-- 
“तथा चतुय दिग भागे ने ऋताधि पते; शता । 
नाना ज्ष्णावतो नाम विरूपाक्तस्य धौमतः ॥* 

इति वारा सद्रगौता॥ 

( विरूपे, जि । यथा, कुमारे।५।अ२। 

“वपुचिरूपात्तमलच्यजभ्मता 

दिगम्बरत्वेन निवेदितं वद्ध ॥*) 
विरूपिका, स्रौ, ( विक्लतं रूपं यस्याः, कन्। 

टापिखत इत्वम् । ) कुरूपा । यथा,+- 

विश्च 
<नाखयः परिविन्दन्तिन यन्नान त्पासिच। 

न्व श्राह्वं कनिष्टस्यया च कन्या विरू- 

पिका ॥* 

द्यु दाइतत्वम् ॥ 
विरूपौ, [न्] पर, ( विरवं रूपमस्यास्तोति । 

इ्निः। ) जादकजन्तु;। इति राजमिणः; ॥ 

कुरूपविशिष्ट, चि॥ 

विरेकः, पु; (षि+रिच+घम.।) मलभेदः। 

तत्प्रायः । रेचनम् २रेक; ३ रेचना 8 विरे- 
वनम्५ । इति शब्द्रन्रावलौ + प्रस्छन्दनम् ६। 
दति रनमाला\ ( यधा, व्रेदके। 
^घूमादयुष्श्चिरो विरेकवमगखेदोपनाहा- 

दिकं 
पानाहारविद्ारमेषलमिदं छद्माणसयं 

येत् ॥” 

अस्य योग्यायोग्या यथा,-- 

“कालवद्रहशचोयपौनसात्तेभयादिंताः। 
सूक्षश्नोषटढषायुक्ता गभि च गवच्वरौ ॥ 
अधो गच्छति यस्याद्टक्खतिकातङ्करोगिणौ । 
नेते षिरेकयोग्याः स्युरन्ये षाष्च बलाबलम् ॥ 
नवज्वरे च ये योगा भेदका; परिकौत्तिताः । 
तै तयैव प्रयोक्ता बोच्छ देडमलादिकम् ५” 
इति वेद्यकरसेन््रषारसं यद्धे विरेकाधिकारे +) 

विरेचकः) चि, रेचकः विरेककारकः। सारकः। 
मलमेदकः;। जोक्ञाव दति आरवौभाषा,+ 

विपून्वकरि ष् घातो बन् प्र्ययेन निष्यन्नः । (यथा, 
गरैयके । 

^पटोलपचं पित्तघ्नं नाडो तस्य कफापडा। 
फलं तस्य चिदोषत्न' लं तस्य विरे चकम् ॥*) 

विरेचनं, लौ, (वि+रिचि+च्छट् । ) विरेकः 
इति शन्दरन्नावलौ ॥ तत्कारकौषघं यथा, 
इरौतकौ समगुडा मधुना खड पेषिता। 

विरेचगकरौ सद्र भवतीति न श्रयः ॥ 

चिफला चिचक चित्रं तथा कट्करोड्ियौ | 
ऊरुस्तम्भष्रो ह्येष उत्तमन्वु विरेचनम् \* 
अपि च। 

“चिषला बदर द्राचा पिष्यलौ च विरेचकछत् । 

इरौतकौ सोव्नोरा लवणश्च विरेचछत् ॥* 
इति गाड १८७ । १६६ अध्यायौ ॥ # ॥ 

अन्धच्च । अथ विरेचनविधिः। 
“स्निग्धस्विन्नाय वान्ताय ददात् सभ्यगिरेष्वनम्। 

अवान्तस्य त्वधःखस्तो यौ कदयेत् कणः ॥ 
मन्दान्िगौरवं कुगाष्णनयेदधा प्रवादिकाम्। 
अथवा पाच्वनैरामं वलासं परिपाचयेत् । 
अन्यदात्यिके कायं प्रोधगं पौलये दू बुधः ॥* 
अत्ययिक्ते प्राणसङ्कटे । 

«पिन्तं षिरे चनं युञ्चपादामोदभूते गदे तथा । 
उदरे च तथा्राने कोषटशुद्रौ वि्येषतः ४ 
दोषाः कदाचित् कप्यन्ति जिता लङ्कनपा चनैः। 
श्रोघनेः शोधितायेतु न तेषां पनरुद्धवः + 
बाणो टृ्ठो गणं स्िग्धः चतच्चौणो भवान्ितः। 
आन्तस्ु षाः स्यूलख गभि च नदज्वर ॥ 



विरेच 
चऋधोगरक्तपित्तौ च न विरेच्या विजानता। 
जवप्रडता नारौ च मन्दासिश मदाच्ययौ ॥ 

शल्यादि रू्चख न विरेच्या विनानता। 
चजौणेच्वरौ गरद्याप्रो वातरक्तौ भगन्दर ॥ 
चअष्ःपाख््दरग्न्धि्धद्ोगारुचिपौडिताः । 
योनिरोगप्रमेहारैगुख्म ननौ इव्रणादिं ताः ॥ 
बिद्रधिच्छदिःविस्फोटदिखचौङुष्टसंयुताः। 
कणनाखाशिरोवक्रगुदमेएसयान्विताः 
ोहप्रोथाचिरोगाक्ता; कमिच्चारानलादिताः 
अूलिनो खचघातात्ता विरेकाद्यं नरा भताः 
बहूपित्तो षटड्ः प्रोक्तो बहञद्रा च मध्यमः। 
कहवातः करकोडो दृध्विरेच्यः स कथ्यते ॥ 
न्हहवौ मातरा दौ कोषं मध्यको च मध्यमः । 
क्रे तौच्छा मता द्रदेन्डेद् मध्यामतौच्छ के; 

ग्टदुरदरात्तापयश्चष्तेलेरपि विरिच्यते । 
मध्यमच्िटतातिक्ताराजटच्तन्विरिच्यते। 

करः खकपयसा देमेच्तौरौदन्तौपलादिभिः ॥* 
श्चतलमेरण्डतलम् । रएजटत्तः घनवद्धेरा । 

चेमक्चोरो चोकम् । दन्तोफलं टदट्न्तोफएलं 
चयपाल एति प्रखिह्म्। 

“मात्रौ त्तमा विरेकस्य चिं एट्वैगी; कणालविका। 
वेगी वििश्रतिभिन्भध्या इौनोक्ता दश्रवेगिका॥ 
हिपलं ओरमाख्यातं मध्यम पलं भवेत् । 
यला कषायाणां कनौयस्तु विरेचनम् ॥ 
कल्कमोदकचर्णांनां कषमध्वाच्यलेइ तः; । 

केयं पलं वापि वयोरोगाद्यपेचया 
पित्तोत्तरे चिडचणे द्राच्चाक्ायादिभिः पिवत् । 
चिषलाक्षायगोगतैः पिषेत् योषं कफात 
चिठतरेन्धवशुख्डो नां "वशेन; पिबेन्नरः 
वातादितो विरेकाय जाङ्गलानां रसेनवा॥ 
सुरणडतलं चिफलाक्राथन इ्िगुणेन वा। 

शक्तं पौतं पयोभिन्या ज चिरेण विरिच्यते ॥* 
श्रौघ्रमेव पिरिच्यत इत्यथैः । 
“चिता कौटजं बौजं पिप्यले विच्छमेषजम् । 

शच्टदोकारसं सौद वर्षाकाले विरेचनम् ॥ 
चिष्हुरालभास॒क्लश्यकंरोदौच्यचन्दनम् । 
दाच्चाखना सपुष्याहृ" श्ौतलं 'व घमात्वये ॥” 
उदौच्यं बाला । धमाचये शरदि! 

“पिष्यलो मागर सिन्बुश्यामाचिदतयःा खर् । 
लिद्धयात् सौरेण श्रिश्िरे खनो च पिरि- 

ष्मम् ६४ 

श्यामा जष्यसाउ। 
भिता शरकंरातुल्या भौद्मकाले विरेचमम्। 
अभया मरिश्वं गुष्छोविद्ङ्गामलकानि च 

पिण्णलौ पिप्यलौगलं तलकपचं सुरूमेव चच । 
खुताजि समभागानि दन्तौ हु हिगुणा भवेत् ४ 

चिष्टताष्गुखा जेया षड्गुणा वात्र श्रकंरा। 
मधुन मोदकान् छत्वा कषेमःचान् प्रमाणतः ॥ 
ख्केकं भसथेत् प्रातः शौतष्ानुपिभैष्जलम् ॥ 
सावदिरिच्यते जन्तु्यावदुष्णं न सेवति । 
पागाहारविहारेषु भवेच्धिये्णः सटा ॥ 
विषमन्वरमन्दाधिपाष्डुकासभगन्दरान् + 
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दुर्नामङुषटयच्यार्योगलगखोद्रभमान् ॥ 
विदान मेषां यद्याणं बयनामयान्। 
वातरोगांस्रथाप्यानं गचलच्छाणिचाश्सरौम्॥ 

एष्टपार््घोरलघनजङ्गोदररुजं जयेत् । 
खततं शलनादेषां पलितानि प्रणाशयेत् । 

अभया मोदका द्यते रसायनवराः श्छता; \” 

अभयामोदको रसायनः॥ # ॥ 

“पौत्वा विरेचनं शौवन; सं विच्य चच्चुषौ । 
सषगन्वि किञ्िदाघ्राय ताभ्बलं शौलयेदरम् ॥ 

निवातस्थो न वेगांश्च धारयेन्न शयीत च। 
श्यौताख न ्यशेते कापि कोषयनौरं पिषेच्म्ुः। 
बलासौषधपित्तानि वायुर्वान्ते यथा व्रजेत् । 
रेकात्तथा मलं पित्तं भेषजं च कपो व्रलेत् ॥ 
इविरिक्तस्थ नाभेस्तु सता कुतिभ्रूलरक् । 
पुरौषवातसङ्गचच कश्डमडलगौ रवम् ॥ 
विद्ाद्योएरुचिरा्ानं मण्डं ख जायते । 

त पुनः पाचनः दह; पक्का संज्जिह्य रेचयेत् । 

तैनास्योपद्रवा यान्ति दौप्रासिलेष्ुता भवेत् । 
विरेकस्यातियोगेन सच्छा भंशो गुदस्य च्च ॥ 
मूलं कठातियोगः स्यान्सांसधारणसन्निभम् । 
भेदोनिभं जक्ाभासं रक्तश्चापि विरिद्यति ॥ 

शौताखभिः चिक्रा शरीरं तण्डलाम्बभिः 
मधुभिभ्रस्तथा शौतेः कारयेदमनं खद् ॥ 

खहकारतवन्वः कल्को दघरा खौवौरकण वा। 
पिष्टो नाभिगप्रेणेन दन्यतौसारसुखलणम् ॥ 

सौवौरन्तु यतरेरासे; पव्या निुधौह्यतम् ॥” 
सौवीरः सन्धानम् । 
अज चतरः रसश्चापि बेष्किरदारिणं तथा।॥ 

शालिभिः षटटिक स्तुच्धं मरे पि भोजयेत्। 
वतिकालावविकिरकपिञ्चलकतिन्तिराः; + 

चकोरक्रकराद्याच्च विष्किराः ससुदाद्ृताः। 
कपिञ्जल इति ख्यातो लोके कपिश्रतित्तिर; ॥* 

क्रकरः; करर इति लोके, ररिणस्तान्नवणं- 
स्टगः । 

“प्रीत; खंयाह्दिभिबेयेः कुयात् लंयद्धणं 
भिषक् | 

साधवे मजसनुष्टावनुस्ोमं गते५निे॥ 

सविरिक्तं मरं चात्वा वाचम पाययेन्निष्ि। 
इन्दिथाणां वलं बुद्धेः पसादो षड्िदौप्रता। 
घातुस्येवैः वयःस्यं भवेग्रोचनन्ेवनात् । 
प्रवातसेर्वां श्यौताग्न ख हाभ्यङ्मणौरेलाम् ॥ 

दवाय मथनं खव न सेवेत विरेश्वितः। 

प्राजिषटिकसुहादोयेवागं भोजयेत् छताम् ॥ 
जक्रालविच्किरागणं बा रस; शाख्योदनं ितम्। 
इरिगेगङ्करङ्गप्येवातायुन्टगमाटकाः 
राजौवः एषतद्येब जङ्घाला सरभादयः ॥* 

ति भावप्रकाशः; ॥ 

विरेगः, पै, (विश्चेषैण रेचयतौति । वि +रिच्+ 
णिच ~+द्यः।) पौलुडेचः रति राल- 

निष्ट; # ( विरेचके, चि। यथा, सुश्रुते । 
चिकिल्छितस्थाने २८४ अध्याये) 

भ्तेजनं लगाता; चिरा सुखविरे चनम् ॥*) 

विरेफः, 

विरेभितः, 

विरोक, जौ, 

विरोधः 
पु नद्माच्म् । इति धनञ्जयः॥ रेण- 

न्यच ॥ 
चरि, शब्द्वि;। विप्रन्करेभधातोः 

क्तप्रत्ययेन निष्यच्नः ॥ 

(षवि+रुच+घम । कुत्वम्!) 

द्रम् । इति चिकाणश्रेषः॥ (यया, माचे। 
५ ।५४। 

५^“नाखाविरोकपवनोत्रमितं तनौयो 

रोमाख्चताभिव जगाम रजः एयिद्याः १) 

खन्यकिरये, प। इति खलायुघः॥ ( प्रातः- 
कालः; । यथा. ऋण्वेदे। ३।५।९। 
“पू्वौ रेतस्य ९८५ शचकागः संदूतो अदौ 

दुषसो विरोके ॥" 
विरोके विरोचने पासःकाशे।” इति सद्धाष्ै 
खायः; ६) 

विरोचनः, पु, ( विश्चेषैय रोचति एति । वि+-ख्च 
+ ^गुदात्तेतच्च इलादे; ।*३।२। २४६. । इति 

यच । ) खय; । (वया, महाभारते ।३।३।६३। 

“दिवाकरः सप्रखपिर्धामकेथौ विरोचमः ॥*) 
अकेडल्ः । दव्यमर; ॥ पकादतनयः । ( यथा, 
महाभारते।९। ९५ । १६ । 

^ प्रकारस्य चयः पुचाः साता; खन्यज भारत ! 

विरोचन कुम्भसख निङुम्भश्येति भारत ॥*) 

अनिः चनः! एति बेदिगौ॥ (वया, 

महाभारते । ६। ३५ । ५३। 

भताखां तद चनं श्रुत्वा इचः; सोममयात्रवौत्। 
खम वत्तेखठ भाग्णास मालां शे विरोच्चग। + 
रोडितकटच्चः। ष्योगाकप्रभेदः। तकरञ्जः । 
इति राजनिषेख्टः \ ( दौप्रि्यानिनि, जि। 
यथा, महाभारते । १२। ३४६ । ३४। 

नतेलवाभ्यधिकौ खात् सबरोकविरो- 
नयनात् ४“) 

विरोच्नद्वतः, पु. ( विरोचनस्य घतः । ) बलि- 
राणः; । रति जिकाखरेषः॥ 

विरोधः, पै, (वि + रध+ घम. । ) शज्ुता । सत्- 
पायः । वैरम् २ विषः ६ इयमरः} रषः 
४ हेषणम् ६ इति श्रन्दरत्रावलौ + अनुश्रयः 
६ ससच्छरयः 9 । इति जटाधरः) प्रददा < 
विरोधयम् ६। दति शंकौयोकगें अमरः ॥ 
(यथा, रुः । ६ ४६ । 

५मौपान्वयः पाथिव रष यज्वा 
युकयेमाशिद्य परस्परे । 
लिद्धःखमं शाग्तमिवैव्य सप्ते 
जैखमिंकोरप्यतृषद्धछे विरोधः ॥*) 

विरोधकरणे दोषो यथा, 
भ्व्य पुन्न रेका खा शत्व खेदात् स्ववच्सि। 
उवाच किख्िदचनं परिणामद्तखावदम् ४ 
अविरोधो भवाब्धौ च समङ्गलमङ्गलम् । 
विरोघो माशबोजश् सर्ववोपद्रवकाशशम् ॥ 
अकभैो विरोधश्च दाररो; चषच्चियेः सत्त । 
प्रतिश्चा चेषा क्या मदोयं ब्ग इणु ० 

दति अर्यते वं गयपतिखष्छ २६ अध्यायः ॥ 



विरोधी 
अपिच । 

नन कुाद्दभिः साद्व विरोधं वन्षुभिखूधा । 
आल्मनः प्रतिकूलानि परेषां न खमा चरेत् ५ 

इति कौं उपविभाने १५ अध्यायः ॥ 

न्यायमते साध्यखापकाभावप्रतियोगित्वम् । इति 

चिन्तामणि; + साध्यालामानाधिकरण्यम्। 

इति दौधिति;॥ # ॥ प्रभवादिषष्िखंवत्परान्त- 

गेतच्रयच रवयेम् । यथा, भविष्यपुराओे । 
भरव उवाच) 

“विषमस्थं जगत् सव्व विरोधे भयखंश्लवम् । 
विकारौ खन्यैतोऽपायो मम वाक्यन्तु नान्यथा ॥* 

इति च्योतिस्त्वम् ॥ 

अतेक्य; । विपरौताधै; । यया,- 
^*श्ुतिष्तिविरोधे तु श्वुतिरेव गरौवकौ । 
अविरोधे सदा कायं खाते परेदिकवत् खता ॥* 

इति स्ति; । 

( नाशः । यथा, महाभारते । ३।३००।३। 

“यच्छं प्राणविरोचेन कौ न्तिमिच्छसि श्ाश्वतोम्। 
खाते प्राणान् समादाय गमिव्यतिन संशय; ॥* 

नाटकोक्तप्रतिसुखाङ्गान्यतमः। यथा, साहिद्य- 

दपेये । ६ । ३५१ । 
*विरोघश्च प्रतिखे तथा स्यात् पथुपासनम् ॥* 
लह्लत्तखोदाइरे यथा, तचरेव । ३५६.। 

«विरोधो अखनप्राक्भि;। वथा, चरटकौश्िके 
राजा। नुनमखसौच्छकारिणा सयान्धेनेव 
स्फ्रच्छिखाकलापो ज्वलन; पद्भयां समा- 
क्रान्त; ॥* #॥ अलङ्ारवि्रषः। यथया, 

खाद्दित्यद्पंणे । ९० । 9१८। 
^क्रिथाक्रियाद्रलाभ्यां वदं द्ये वा भिथः। 

विर्ढधमिव भाषेत विरोधोगसौ दशातिः ॥”) 

विरोधनं, ज्ञौ, ( वि+ रुध +च्य॒ट् । ) विरोधः । 

इत्यमरः ॥ ( यथा, कथासरित्छागरे ।५६।१६६॥ 

५ईडकपापफलं पुत्र मातापिचोर्विरोधनम् ॥* 
नाश; । यचा, रामाये । २।३६।२६.। 

“अदुष्टस्य हदि संद्यागः सत्परये निरतस्य च। 

निदंदेदपि शक्रस्य ठुतिं धम्मषिरोधनात् ॥* 
नाटकोक्तविमर्षाङ्गान्यतमः। यथा, साद्य 

दपंशे । ६। ६७८ 
^ग्रक्तिः प्रसङ्खः ठेदख प्रतिषेधो विरोधनम् \ 
तज्ञ च्च णादिकं यथा, तच्चैव । ३८७ । 
“काशाव्ययोपगमनं विरोधनमिति स्तम् \*) 

विरोधिनौ, स्त्रो, ( विरुण्हधिया। वि+रुष-+ 
णिनि। डप् । ) विरोधकारिका। वचा,- 

«विरोधं कुरुते चान्धा दम्यद्योः प्रीयमाणयोः । 
बधूनां उदां पिनो; पचेः सारणिकच या। 
विरोधिनौ सा तद्रक्षां कुन्बौंत वलिकम्भेणा ॥” 

इति माकैखछेयपुराे दुः ख्व शोत्य ति; ॥ 
विरोधौ, [न्] प, ( विख्णङ्धोति। वि+रघ+ 

खिनि।) चः! इति इलायुधः॥ (यथा, 

मनु; । 8 । १७ । 

सन्धान परिव्यजेदर्थान् खाध्वायस्य विरो- 

४२२ 

विलक्त् 

विरोधौरख्यस्िच्रिति । विरोध + इनिः ।) प्रभ- 
वादिषट्टिसंवत्छरान्तगंतत्रयोविंशवर्भम्। यथा, 
भविष्यपुराशै), भरेरव उवाच। 

^व्नपिप्रवला लोका घान्धौषधिप्रपौड्नम्। 
जायते मानुषे कष्टं विरोधिनिन संशयः ॥“ 

इति ज्योतिस्तत्छम् ॥ 

विरौधविशिषे, चि। ( यथा, कुमारे ।५।६७। 

^«विरोधिसच्चोज् भित पूब्बमत् परं 

इमे रभीषटप्रसवाच्वितातिथि ॥) 

विरोधोक्तिः, स्रौ, ( विरोधस्य उक्ति; ) परर 
दश्वनविरोधिवचनम् । तत्मायः। विप्रलापः २ 

विरोघवाक ३ क्रोधोक्तिः 8 प्रलापः; ५। इति 
श्ब्दरतरावलौ ॥ 

विल, ग्र स्तुतौ । इति कविकल्पदुम; ॥ ( तुद्ा०- 

परर०-खक०-सेट् । ) स्तुतिरिद अाच्छादनम्। 

श, विलति वचं लोकः परिदधाति इव्यधेः । 
वेता । अयं फेश्चित्र मन्यते । इति इुगा- 
दासः ॥ 

वि(वि)लं, ञौ, (विल+कः।) द्िद्रम् । इदमरः ॥ 

( यथा) महाभारते । ९। १४६ । १७ । 

“पाण्डवाश्चापि ति सर्ववे सह माचा सुदुःखिताः। 
विलेन तेन निग जम्मु तमलच्िताः ॥*) 
गु्ा\ इति मेदिनौ॥ (वच, कुमारे) 

६। ३६। 

^“ जितसिंहभया नागा यचाश्वा विलयोनयः । 

यच्चा: किंपुखषाः पौरा योषितो वनदेवताः॥५) 
वि(ति)लः, पु, उचैःखवा इथयः। इति मेदिनौ ॥ 

वैतसः। इति शब्द चन्द्रिका ॥ 

वि(वि)लकारौ, [न्] पु, ( विलं करोतोलि । ल + 
णिनिः ।) सषकः । इति राजनिषेश्ट; ॥ गततै- 
कारके, चि 

विलचः, चि, ( विश्रेषेण लच्चयतोति । वि+ ल्त 
+पचाद्यच् |) विसवयान्ितः। इत्यमरः; ॥ 

( वथा, कथासरिल्ागरे । ३६ । १५ । 
“क्रा ख विलक्तं तं त्रदं खदात्रपोभत्रवोत्। 
किं तस्य च्छ गलस्यापि मांस्ग्रेषोएपि कञ्चन ॥”) 

विलक्षणं, ज्ञो, ( विगतं लच्चणं अलो चनं यच्च।) 

हेतुखून्यास्था । निष्प्रयोजनस्ितिः। यथा,- 
«विलच्चणं मतं स्यानं यद्धवैन्निष्परयोजनम् ॥* 

इति भागुरिः। इदयमरभरतौ + 
( यथा, भागवते । १० । 9० । ३८। 

“यदिद मानाद्मतयावभासति 

तो नमस्ते खविल्चणाल्मने ॥ # ॥) 
विलक्षणः, चि, (विभित्रं लच्चणं यस्य । ) भिनच्रः। 

इति जटाधरः; ॥ (यथा, भागवते ।५।६।६। 
“चऋयैवमखिंललोकपालखमो विलयो 
वदभूलधैश्रभाषाचरितैरविलक्वितभगवतप्रभाव 
इति ॥* #॥ यया च भाषापरिच्छेद । ११४ । 
“असात् एथगिदं नेति प्रतौ तिद्ध विल- 

चणा ॥* 

विशिष्टं लचणं यस्या; । ) विगनेषलचच युक्तः । 

विनः ॥“ चथा, मद्छषएरा ये । 

विलम्बि 
"श्रौ चान्ताद्वितौयेएद्धि श्यां ददादिल- 

च्षणाम्। 
काष्नं पुरषं तदत् फलपुष्यसमन्वितम् ॥ 
संपूज्य दिजदाम्यद्यं नानाभरणभूषरो;। 
ठषोत्खमगं ख कन्तो देया च कपिला सुभा ५» 
हिजदम्यतीं पूजयित्वा काश्चन प्रतप्रति्टतिरूपं 
पुरुषं फलवस्छरयुतं श्रग्यायामारोप्य भूषित- 

दिजदस्यतोभ्यां श्यां दद्यात् । इति शु्ठि- 
तत्त्वम् ॥ 

विलं, कौ, (विश्नषेय लयम् ।) मध्यः । यधा,-- 
“५मध्योप्बलसरं विलं मध्यमोभरय कटः कटि; ॥* 

इति हेमचन्द्रः ॥ 
जन्नलय्रम् । यथा,-- 
भ्योचरे वा विलस वाये यहा रिष्डचकाः) 
पूजयेत्तान् प्रयत्नेन पूजिताः स्यः शुभावद्धाः ४ 
गोचरे खराश्यपेचया यदा कदापि । दिलम 
जष्मलयं । इति संस्कारतत््वम् ॥ मेषादिलम- 
माम् । यथा,-- 
^< शुभयद्ाकेवारे च च्टदुच्िपरधुवेषु च ) 

शुभराश्िविलस च शरभं शान्तिकपौष्टिकम् ॥* 
इति दौपिका। 

संल, चि। यथा,- 
#विलसं न च्तियां मन्ये चि स्याल्लसभाचके ॥* 

इति मेदिनौ॥ 

विल्लव्लः, चि, ( विगता लव्ना यस्य । }) लच्ना- 

रितः । निलंष्न; । यथा,-- 
^तनयगतदिनेशे परौशरवे सौख्यभागौ 
ज भवति परलभागौ यौवने याधियुक्तः। 
जनयति सुतमेकं नियं नाशयित्वा 
चपलमतिविलच्नः कर॒रकम्मां कुचेलः ५५ 

इति च्योतिषे पञ्चमस्थानस्थरविफलम् ॥ 

विलपनं, ज्ञौ, ( वि+लप~+च्यृदट् ।) विलापः) 

भाषणम् । विपूब्वलपधातोः अनट्प्रयेन 

निष्यन्नम् ॥ 

विलम्बः, प; ( वि~+ लम्ब + घम् । ) लम्बनम्। 
गौणः। यथा, देवीपुरा । 
“अकाले?प्ययवा काले तर्ंश्राहनं तथा नरः । 
परारैरेव खदा कायं करव्यं पिटतपेणम् ॥ 
पिखडदानं तत्र ग्रस्तं पित् णाख्चातिदुक्लभम् । 
विलम्बो तेव कचैयो न च विघ्नं खमाचरेत् १५ 

इति प्रायञ्ित्ततत््वम् ॥ 

प्रभवादिषष्िखं वल्यरान्तगेतदाचिंप्रवषेम् । यथा, 
भविष्ये । 
“तस्कर; पाथिते व अभिभूतमिदं जगव् । 
अर्घो भवति साम्य विलम्बे तु भयं महत् ॥” 

इति श्योतिस्तत्वम् ॥ 

विल्वगं, जलौ, ( वि + लम्ब + च्छुट् । ) अशोघ्रम् । 
इति विलम्बितशब्दटौकायां भरतः ॥ (यधा, 

रिवंओे भविष्यपयखि । ४६१ ।२२॥ 
“आगच्छ त्वरितं छषानते काणं विलम्बनम् ॥*) 

विखलष्विसं, चि, ( वि + लम्ब + क्तः ) अश्रौघ्रम् । 
दद्यमरे शोघ्रपग्धायेग्षिलन्वितद्भ्ददशंनात् ॥ 



विलवा 
( यथा, रघुरवंशरे। १।३३। 
«{विलम्बितफे; कालं स निनाय मनोरयैः \*) 

मन्दले, करौ । यथा, 
^“विलब्बितं हतं मध्यं तत्रमोघो घनं क्रमात् ॥” 

इत्यमरः ॥ 
मन्दवश्रघ्रव उभयेतरत्वयुतेष्ठु ग्र्यविषयक- 

गमनविरोषेषु क्रमात्तत्तादिनामच्रयं विलब्विता- 

दनां चयाणां लवा्णां तच्वादिकाः; संज्ञाः। 

इति मधु; ॥ साच्ऋ। 
^द्रतामध्ययने इत्ति प्रयोगाय तु मध्यमाम् । 
िष्याखासुपरोधार्यं विलखितां खमा चरेत् ॥” 

दति वैदवयवस्था॥ 

न्रद्यमौतादौ च प्रयेकमवसरबोधाथे क्ड- 

खर्ादि विलम्बनात् । विलम्बन्ते करचरणादयः 

ध्द्धेकं गतिविद्ेषप्रदश्रंनायात्रेति विलम्बितम् । 

लवि ड खंसने भ्रौयगव्यदना्थादिति आधारे 

त्तः । भावे क्तः इति सुकुटः। इति भरतः॥ 

विलम्बगमनश्नौलपश्चुः। तदूयया। दिरद्- 

खड्गोषट्मद्िषमोगवयचमरवराद्ाः। इति 

राजनिवेणट; ॥ 

विलम्बो, [न् ] ति, विलम्बविश्िरटः। इति विलब्ब- 

श्न्दादिनूपव्यचेन निष्यन्न; ॥ ( वथा, गौत- 

गोविन्दे! &।८। 
“भवति विलम्बिनि विगलितलव्ना 

विलपति रोदिति वासकखच्ना ॥” 

विग्रोषैण लम्बते इति। वि+लम्ब+णिनिः। 

लम्बमानः । यथा, किराते ।५।६। 
^उदितपच्चमिवारतनिःस्वनेः 

यु नितमविलम्विभ रम्ब; ॥* 
यु, क्ञौ। वह्यरविश्रेषः। यथा, दइ तसं ्िता- 

याम् । < । इ६। 
“देमलम्ब इति सप्रमे युगे 

स्याद्िलस्बि परतो विकारि च। 

श्रजरीति तदञु जवः च्छतो 
वतृखरो गुरुवद्यन पष्चमः ॥”) 

वि(वि)लश्यः. प, (विले रेते इति । शौ +अच् ।) 

विलखन्, [त् ] चि, (वि+लख~+ श्र ।) विलास- 

विक्लापः, प. (वि+लप+-षन ।) अनुशोच 

विल्लाल्लः, प, यन्त्रम् । 

क्म्लिखः, प, ( वि+ लख+- घय. । ) इावमेद्ः। 
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विलासः 

वासिनि, चि! यचा, मद्धाभारते ।९४।४३।२। 

«अविः परूनां सर्कंघामद्दिश्च विलवाखिनाम्॥ 
शष्ट एति गरष; ॥) 

सपेः। एति शब्दरत्रावलौ ॥ (विलवाखिनि, 
चि। यथा, मदामारते ।९४। ६०! &। 

“सछद्ुनदच्य तं नादं चाखयानो ग्टग्चान् । 

मानुषं चनं प्रा टो विलग्रयो मदान् ॥*) 

बुक्तः। यथा,- 
^व्रजसुश्चुवो विलसत्कलाः । 

- अभवन् प्रिया सुरपरैरिणः ॥* 
इति छन्दोमञ्जरौ ॥ 

नोक्तिः। तत्प्रथायः। परिदेवनम् २। इत्यमरः ॥ 
अपि च। 

^क्रन्दनादौ विलापः स्यात् परिदैवनमिद्पि।* 
इति श्न्दरत्रावलौ ॥ 

विलापो दुःखजं वचः । इदयुच्नलनौलमणिः ॥ 
( यथा, गौतगोषिन्दे । १। २६. । 

“उन्मादमदनमनोरयपयिक- 
धूजनजनितविलापे ॥ 

अलिकुलसङ्कुलकुसुमसच्डइ- 

जिराकुलवङुलकलापे ४) 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

विङ्ालः। इद्यमरटौका॥ 

द्द्यमरः ॥ ( वथा, कुमारे।५।१५। 

जतासु तन्वौु विलासचेष्टितं 

विलोलदृष्टं हरिणाङ्गनासु च ४”) 

लौला। इति मेदिनौ॥ (वया, भागवते । 
३। २५।३५) 

तदैशं नौयावयत्रैरुदार- 
विलासद्ासेितवामदसेः ॥*) 

्स्दषैणां विलासादयः इटङ्गारभावजाः क्रिया 

ावश्रब्दनोचखन्ते। प्रियखमौपगमने यः स्याना- 

विलोनः 

अलव्ादिभिरन्धाटक् ख तदेकात्मरूपकः । 

स विलासः स्वांश इति धते मेददयं पुज; १” 

तच विल्लासः। 

^खरू्प्रमन्धाकारं तत्तस्य भाति विलासतः । 

प्रायेणा्मसमं शक्या स विलासो निगद्यते ॥ 

परमयोमनाथस्तु गोविन्दस्य यथा शतम् । 
परमयोमनाचस्य वासुरेदश् याश्च; ५१ 
स्वांशरः । 

“ताडथो व्यूनशक्तिं थो यगत्ति श्यां दैरितः। 
सङ्कषेणादिमंद्धा दियंया तत्तत् खधामसु ।* 

इति भागवतान्टतम् ॥ 

विलाखमन्दिरं, कौ, ( विलासस्य मन्दिरम्!) 
क्रोडाणुहम्। इति केचित् ॥ 

विलाखविपिन, कौ, ( विललाखस्य विपिनम्) 
क्रौीड़ावगम् । यधा,- 

“यदौयङलती विलोक्य विपदं 

कलिन्टतगया जलोदुतगतिः । 

विलाखवि{पिनं विषेश सहसा 

करोतु कुशलं हलौ स जगताम् 1* 

इति छन्दोपञ्जरौ ॥ 
विलाखविभवागषः, चि, लुः । इति जटाधरः ॥ 

विलासिनौ, स्तौ, ( विलासोण्स्या स्तौति । 

विलाख~+द्निः। हौप् । ) मारौ । इति राज 

जिषे ष्ट; ॥ (यथा, ऋतुसं हारे । ४।३। 
“न बाहुयुग्मे विलासिनौनां 

प्रयान्ति सङ्खं वलयाङ्दामि ॥") 

वैश्या । इति धनञ्जयः ॥ ( यथा, महाभारते! 
३।४६।१४। 
^“ चिद्ध्वारणगन्धरः सा प्रयाता विलासिनौ , 
बहृाचर्यएपि पे खरे दशंनोयतमाशतिः १५ 
विलाखश्चालिनौ । यथा, गौतगोषिन्दे 1१।४०। 

4विलासिनि ! विलसति केलिपरे ॥*) 
विक्ासौ, [ नृ] पै, (विलासोगख्यास्तौति । पिशास 

+ इनिः ।) भोगौ । याल: । (उभया प्रमाणं 
यथा, कुड्नौमते । ६८ । 
“तस्यां खगपतितनुरिव विलासिनां इदय- विलम्भः, पु, ( वि+लम+चन । जुम् । ) अति- 

प्रोकसंलननी ॥” 
भवि आसत एति विलासिनः सर्पा; पश्च विल- 
खनश्ौला भोगिनः ।* इति तष्टौका ॥#\) 

दानम् । तत््थायः । अतिसच्नं नम् २। इद्य-| खनगमनविलोकनेषु विकारोठकसाच्च क्रोध 
मर; ॥ सितचमत्कारस॒खविकूननं ख विलाखः। तथा 

विलयः, प, ( विशेषै लौयन्ते पदार्था अस्ि-| च । 
न्रिति। वि+लौ+^रुरच् ।* द्यच् ।) ध्यो बह्ञभां चानुगतो विकारौ छेष्ः। व्यखि;। शद्धः) इति भेदिन ॥ 

प्रलयः । इति शन्दरनावलौ ॥ ( यचा, भाग- गद्यासनस्यान विलोकने । खरः । इरः । इति श्रन्ट्रत्नावलौ ॥ (विकल्षाष- 

बते । अ । ६.।३२। तथा खतं क्रोघचमतक्लतौ च भरोल, चि । यथा, रु; । ६।९३। 

“नस्येदमाल्मदि जगदिलयाग्बु मध्य विकूननश्वास्यगतं विलासः ॥' ^परुण्टताधिरते ख विलासिनः 
खरवसोरवसेकरखाः सता; ॥*) शोषे ना निजस्चखानुभवो लिरौहः ।» 

विलीनः, चि, ( वि+लौ + क्तः) ) प्राप्रद्रवौभाव- विनाशः । यथा, माधे । ६ । १७। 
तथान्यत्र । 
“तात्कालिको विशेषस्तु विलासोऽङ्गक्रिवादिष।' 

^“दिवसोनुमित्रमगमद्िलयं तात्ालिको दथितालोकनादिभव;। इति | इतदि; । वत्प्थायः । विहतः ९ हेतः ३। 

किमिद्ास्यते वत्त मयाबलया ।*} भरतः ॥ #॥ अपिच इदमरः ॥ विशिष्टः । विशेषेण लोग; । यथा,-- 

वि्लला, च्छो, -ऋेतवला । इति रन्रमाला + ^गतिख्थानासनादीनां मुखनेचादिकम्भणाम् । «करदस्य श्न नगु शिखरिणौ उध्यति शिशो- 

वि(चि)लवाखः, पु, ( विले वासो यस्य । ) जादक- | तात्कालिक प्रि विलासः पियसङ्गजम् 1* | विलौना; खः खयं नियतमवधेयं तद्टखिसै; । 

जन्तुः । इति राजनिषेयटः ॥ इढयज्ज्वलनौलमगथिः ॥ | इति चस्यङ्गोपाचुचितनिग्टतालापजनित- 

वि(वि)लवासौ, [ नू ] पु, (विले वखलौति । वस + | अन्यच । सितं विश्वरेवो जगदवतु गोवहं नधरः ५» 
इति छन्दोमञ्नरौ ॥ श्विनि;।) सपः । इति शब्दरनरावलौ ॥ ( रन्षु- ५वद्रूपं तदभेदेन खरूपेण विराजते । 



विललेश 

विलेखनं, कष, लेखनम् । विपूम्चकलिखध्रातोरनट 
(च्छट) प्र्येन निष्पत्रम् ॥ 

विलेपः, पु, लेपः । विपूमकलिपध्षालोषेभूप्र्ययेन 
निष्यन्नः\ ( यथा, भागवते । १०। ६२।९। 

५ व्रजन् रालपयेन माधवः 

स्तयं गद्ीताङ्गविलेपभाजनाम्। 

विलोक्य कुलां युवती वराननां 

पप्च्छ यान्तौ प्र्धसन् रसप्रद्; 1) 

विकेपभं, कि, ( वि लिप्यन्ते ङ्गा न्यनेनेति । वि + लिप 
+च्य॒ट् । ) गाचानुकेपनयोग्यं पिष्टं ष्टष्टंवा 
सगन्विद्र्यम् । तत्पायः । गाज्रानुेपनौ २ 
वर्ति; ३ वशेकम् ४ । इतमरः ॥ “इ गाच्ालु- 
सेपनयोग्ये व्तितविलेपने । 
'वखेकादिहयं छषटचन्दमादिविलपने ॥' 

इति केच्ित्। दिलिप्यतेमरनेन करयोढनटि 

विखेपनम् ।“ इति तद्रौकायां भरतः ॥ ऋृद्कु- 

सादिलेपनम् । ततप्रथायः। समालम्भः; २। 

श्ति च्च संकौरेवर अमरः ॥ 
विलेप्नौ, श्रौ, (वि+लिप् +कम्येणि करणे 

बाल्ट् । डौप्।) यवाग्;। सवैशस्तौ। इति 

मेदिनी ॥ 

विलेपौ, स्तौ, ( विलिष्यतेठसाविति । वि+लिप~+ 

कम्मेणि चम् । च्विय ङौष्।) यवाग्;। य 

सरः; ॥ 

“अन्नं पञ्चगुणे खाध्यं विलेपौ च चतुग खे। 
मणडखतुदेशगुशे यवाग्ः षड गुशेठम्भसि 1" 
इति वैद्यकोक्तो मेद दृ नाडतः। इति तट्टौ- 
कायां भरतः ॥ अस्य गुखः । 

^ विलेपौ तपेणो लष्वौ याह्िशौ चक्तषा- 
पदा १ 

दति राजवल्लभः ॥ 
विकेपौ, [न्] चि, लेपमकर्तां। विलेपयति 

श्यं णिन् प्र्येन निष्यत्रः ॥ ( यथा, कथा- 
सरित्सागरे । ३७ । २५ । 

मलतः प्रागजुरागेण रञ्जितः ख्वान्तरान् मम । 

पश्चात् एषविलेपिन्या अङ्गरागेण ते कर; ॥*) 

विकेप्यः, प, ( वि + लिप् + यत् । ) यवाग्;। इति 

शन्द्रन्नावलौ ॥ विलेपनौये, चि॥ ( यथा, 
भागवते । ११ २७। १४) 

“पनं त्व विलेप्यायामन्धत्र परि माजेनम् ॥१) 
वि(नि)केवासौ, [न् ] पै, ( विके गन्तं वखतौति । 
वस +खिनिः। ^श्रयवासमेति।*६।३।१८। 

खप्रम्या अलुक् । ) सपे; । इति शन्दरतावलौ ॥ 
वि(बि)खे्ययः, पै, (विके शतै इति । विशे+शी-+ 

“ऋअधिकरये रेते; ।*१ ।९।१५। इच् । शय- 

बाचेखसुक् ।) खपे; । इव्यमरः ॥ धिकः । इति 
जटाधरः ॥ गोधा । थः । शलकौ । वथा,- 

“मोधाच्शसणक्गाखुश्लक्वाद्या षिलेशयाः । 

विचेया वातद्रा मधुरा रसपाकयोः । 

छद खा वद्धविष्छूना वोर््योच्छा अपि कौ तिताः॥* 
इति भावप्रकाशः ॥ 

(मनेश्चाधिनि,चि। यथा,मडाभारते ।१।४५।१। 

४२४ 

विलोम 
«स ददशरं पितुन् गततं लम्बमानानधोसुखान् । 
खुकतन्त्वश्ष्टं परै वौरगस्तम्बमाभ्रितान् । 
तं तन्तुश्च शनैराखुमाददानं विकलेश्यम् १५) 

विलोकनं, कौ, अलोकनम् । विपून्वलोकधातो- 
रनट्-(ल्य॒ट्)-पत्ययेन निष्यत्रम् ॥ (यधा, 

किराते, ३।१६६। 
«अनुच्रेख घनाधिपतेरथो 

नगविलोकनविस्मितमानसः ॥*) 

विलोकितं, चि, अलोकितम् । विपून्बलोकधातोः 
क्तप्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

विलोचनं, कौ, ( विलोचखते डश तेएनेनेति । वि ~+ 

लोचि+च्छुट्। ) चच्ुः। इति जटाधरः।॥ 

( यथा, कुमारे । ३। ६७ । 
«“उमासुखे विग्बपलाधरोष् 
ापारयामास विलोचनानि ॥*) 

द्शंनष्॥ (विरुद्धे लोचने यस्येति । विकछ्लतनयने, 
जि । यथा, देवीभागवते।५।३१९।४३॥ 

५यदि तै सङ्गरे च्छा स्ति कुरूपा भव भामिनि) 

लम्बोष्टो कुनखौ करा ध्वाक्घुवणां विलोचन ॥*) 
विलोटकः, पै, ( षिश्ेवैय लुटतौति । वि+खुट् + 

खल् । ) नलमौनः । इति शब्दचन्द्रिका ॥ वेले 
माद इति भाषा॥ 

विलोड्नं, ञौ, ( बि + लुड् + ल्युट् । ) मग्नम् । 

च्ालोडनम् । यथा,-- 

«राधिका दधिविलोएनस्थिता 

छष्ावेशुनिनरेरयोद्गता । 
यासुनं तटनिङ्ञ्जमञ्जसा 

खा जगाम सलिलाद्धतिच्छलात् ५ 

दति छन्दोमञ्नरौ ॥ 
विलोडितं, कौ, (वि+सुड+क्तः।) तक्रम् । 

इति राजनिषेर्टः ॥ आलोहिते, चि ॥ 

चे प्रद्ययेन निष्यन्र;॥ (यथा, कामन्दकौय- 
नौतिसारे। ५।६५॥।. 
भ्काले ख्याने च पात्रे चन दि ठन्ति विलो- 

पयेत् । 

शुतटूढत्तिविलोपेन राजा भवति गदित; ५) 
विलोभः, प, विलोभनम् । विश्चेषलोभः । पिपूजक- 

जुभधातोषेन प्र्ययेन निष्यत्नः ॥ 
विलोमं, लौ, अरघङक; । एति मेदिनो ॥ 
विलोमं, चि, विषपरौतम्। तत्पायः। प्रति- 

कूलम् २ अपसम् ३ अपष्ुरम् 8 वामम् ५ 
प्रखथ्यम् ६ प्रतौपम् 9 प्रतिलोमम् 5 ्पष्टु ६। 
इति हेमचन्द्रः ॥ खम् १० विलोमकम् २१। 
इति जटाधर, ॥ ( यथा, दृ इत॒सं डितायाम् | 

४.४।१२॥ 
^हुतस्चकुलितङषटिः खप्रप्रौलो विलोमो 
भयषछतदश्ितभत्तौ मेकशोऽखटकद्टलच् ॥*) 

विलोमः, ए, खपेः। व्यः । अु्कुरः । इति 
मेदिनौ॥ 

विलोमकः, चि, ( विलोम खव खाये कन् । ) 
पिपरौत; । इति जदारः ॥ 

विलोपः, प, विशेषै लोपः। विपून्बलुपधातो- 

विखवः 
विलो मलिह्ः, प (विलोमा लिहा यस्य ।) इस्तौ। 

षति चिकारशरोषः ¶ 
विष्लोमवणः, प. ( विलोमः प्रतिलोमो वशे; । ) 

वशेसङ्रलाति;। ति च्छति; ॥ 

| विलोमौ, ्छीै, आमलकौ) इति मेदिनो ॥ 
। विल्लोलः, चि, ( विद्धेषेख लोलः! ) शष्यलः । 

यथा,- 

«कापि विलाखषिलोलविलो चनखेलनलजनित- 

मनोजम् । 
ध्यायति स॒ग्धवधघूरधिकं मधुखदनवद्नसरो- 

चम् ॥” 
शति श्रीगौतगोविन्दे। १। ३२१ 

वि(वि)क्ल, क्तौ, आलवालम् । यथा,- 
“चऋवघटावटौ तुच्छौ तक्षं विलं तलब सत् । 
दिजप्रपालवाशं स्यात् केदारः पांशुमदेनः ॥” 

इति चिकाखगोषः॥ 

दिकः । इति शब्दचन्द्रिका । 
वि(वि)क्लम्दला, च्छो, वाराहोकन्दः। इति शन्द- 

चन्द्रिका ॥ 

वि(बि)ल्लखः, सौ, प्रनदश् पएुच्रा । यथा,-- 
“सप्रपुच्नप्रद्धतायां सप्र; सुतवस्करा । 

विल्लखदे शपुच्चा स्यादेकाधिका तु रुदर; \* 
इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

वि(वि)ख्व, जौ,पिखखड चस्य पलम् । इति.मेदिनौ ^ 
( यथा,-- 

“खलः सषेपमात्रायि पर छद्राणि पश्यति । 
खआाल्मनो विच्छमाच्राणि पश्यन्नपि ग प्र्यति॥* 

इदयुद्धटः ॥ ) 
पलपरिमाखम् । इति छब्दमाला ॥ ( यथा, 

स्ते । ६। १८। 
“अत ऊचे प्रव्छामि पटपाकप्रसाधनम् । 
डौ विखमाच्रौ चस्य पिण्टौ मांसस्य 

पेषितौ । 
थाणां विखवमाचन्तु दवाणां कुडवो मत; ॥") 

वि(व)ख्वः, प, (विल भेदने + उख्वादयञ्चेति साधुः) 
पलट्षविग्रोेष;। वेगा इति भाषा॥ 

तत्पायः । शराण्डिव्यः २ शलषः ₹ मालूरः ४ 
ओरीपलः ५। इत्यमर; ॥ महाकपित्थः ६ गोह- 
रौतकौ 9 पूतिवात; = अतिमङ्गल्यः ९ 
महाफलः १० । इति रन्रमाला॥ शल्य; ११ 

छदगन्यः १९ श्ालादुः ९३ कञ्जेटाङः १४ 
लपतरः १५ शिवेः १६ पचगर्टः १० 
चिपच्र; १८ गन्धपचः १६ जव्मौफलः; ९० गन्ध 
फलः २१ दुरा; २२ जिश्ाखपचः ९९ 

जिश्िखः; २३ चिवदमः २५ सदाफलः २६ 

सत्यफलः २० सुभरूतिकः ९८ स्मौरखारः २९. ; 
अस्य पशगुखा;ः। मधुरलम्। टत्वम् । 
कषायतवम् । गुरुखम् । पि्तकषफज्वरातिखार- 

जाशिव्वम् । रथिकारित्वम्। दौ पनलष्ड। 

अस्य खलगुणाः। चिदोषन्नलम् । मधुरव्वम् । 
लघुत्वम् । बान्तिगाशितष्च \ अस्य कोमलपल- 
गुणा; । चिग्धलमु । गुरुत्वम् ! खं पादितम् । 



विख्वः 
दौपनत्वष् + व्यस्य पक्फलगुणा, । मधुरतम् । 

गुरत्वम् । कटुल्वम् । तिक्तत्वम् । कषायत्वम् । 

उष्छत्वम् । संयादितम्। चिदोषगाशिलसख। 

इति रालनि्घंगटः १ #॥ अपिच) 
“श्रोफलस्तुवरस्तिक्तो मा रूच्योएमिपित्तक्षत् 
बालः सष्रहरो वर्यो लष्ुरुणाश्च पाचगः 1 

इति भावप्रकाशः ५#॥ 

किश्व। 

«विख्खं बालं कषायोष्यं पाचनं षड्धिदौपनम् । 

संखा तिक्तकटकं तौच्छं वातकफापदम् । 
यक्षं सुगन्धि मधुरं इुव्नेरं सराड्ि दोषलम् ॥ 

फलेषु परिपक्रषुयो गुणः सघ्दादतः। 
विख्वादन्धच्र स सयो दिखखमामं गुणोत्तरम् ॥ 
कषफवातामपित्तन्नो सा्िणो त्िख्वपेषिक। ५” 

इति राजवक्षभः ॥ 

न्ध्य । 
«का्िङे खंखिितं पिखखमस्िसन्दौपनं परम् 1* 

इति वेद्यकम् ५ # ॥ 
 विख्लोत्पत्ताादियेया,-- ` 
«दिखछएदिपालनं छुष्यात् शुभं भथदमन्धथा । 
ओटन्तान् रोपयेत् पश्च यदि खगब्र हौयते॥ 

ग्गो लच्योख या धचेनुर्गोरू्पाखागता 
मह्यम् । 

सङ्गोमवभवो विख: शश्च तादलायत ॥ 

मिरशतिं पतिं ददा कोधेन मरता ततः । 

छपरा खा उमया देवौ सन्वभोम्या भवाघमे ॥ 

तत; खंप्रणता भाना मामैवं भवतु पिये । 
प्रियत्वं खव्वैलोकंि उरासुरनमस्कता॥ 

मातः त्वं खव्वलोकानासमबलानां दिग्रेषतः। 

खवमाह्मवशां इता शपमोच्चमयाचत ॥ 
वरं ददौ च खा कामं शपमोचप्रदं बृप । 
च्तोराग्डौ तं ् गाङ्ेन ख गोमिधेनेन च ॥ 
वखश्छ मथने यावत् ततो विष्णमवाश्छासि । 

= 
9 क 

पतिं लं सञलोकानां पन्यं ख मरबलम् ॥ 

तस्य वच्चःख्िता भद्रं दुष्टा तवं विचरिष्यसि। 

सोकभोम्बा च भूतित्वादन्छचेषठु वृपेषु च ॥ 
ज जातिरूपश्रौष्यादि नवैष्छन-खभा मतिः। 
भविष्यति यद् चै चच्चला जलविन्डवत् ॥ 

विष्टः प्रियः शम्भोस्तव योनिभेविष्यति । 
खथ्पुव्यो्तमश्रष्टो देवाहारो मनोरमः १*॥ 

अच्छे: सन्धलोकानां उेदान्नाश्रः सदा बृखाम्। 
चे च पापा इराचाराः ओ्रीतरोच्छदकारिणः। 
ते लवौश्याद्निरके पादन्ते त्रह्मयो दिनम् ॥ 
दुःखिता भविष्यन्ति नरा इष्कुल्िगः खदा । 
तच्च टै भवं गिद्धं विर राणा ज जौवति। 

भ च अष्यपवि; कश्चिदह्िष्छटे्स्य छेदक; ४ 

क्रियते यत्र विच्छेदः खपुष्यफलिमस्तरोः। 
आमादृ्टमियं घोरं तिन् देर प्र्ायते ४” 

इति वद्धिपुराशे वामनप्रादुर्भावनामाध्यावः)# 
मतान्तरे तस्योत्रत्तियेथा,-- 

शिवं उवाच) 

नमात; खश्ुद्रतमये मा मा न्धि स्तम परम्। 
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विल्वः 
यस्ते च्छब्रस्तमो वामो जायतां पुनरेव खः, 
्ातातै परमा सक्तिः पूकस्तग मनोरथः! 
यञ्च च्छव्रस्तनो दतो मह्िङ्गोपरिते शुभे, 
सोण्तु उचः चितौ पुण्यो माचा शरोफल 

षम् ॥ 

ष्दनिमांस्तव वे भक्तिठ क्षः परीफएलनामकः। 

लत्कोभये शितावास्तां यावचन्रह्िवाकरौ) 
ख तसम्मम पे कच्छ परमः सुप्रियो भवेत । 
तत्पचेसोवमे पूजा भविष्यति ब श्वान्धया । 
खगंस्॒ताप्रबालादि पुष्याण्यन्धानि च भ्रुवम् । 
ओीपलच्छदसेश्रस्य कलं नादन्ति कोटिकाम् ॥ 
अथामे ग्रीफलतस्येया गङ्गाजलं मम । 

तथा प्रियतमं लच्छि चिप; ओरीफलच्छद्ः ॥ 

स्यतः ख तथेदुक्रा मदेशोपन्तरेधे खखि । 
कपालमोचनचेच ठच्च; ्रीफलकोव्नितः 

इति षष्वमयेपराये २० अध्यायः १४॥ 
सस्य गौमयोड्धवत्वं यया, 
“यज्ञां चेष संभूय यथा दरिष्टरस्य च । 

गोमयो रोचना चौर चं दधि एतं गवाम् ॥ 

षडङ्गानि पविच्राणि तथा सिद्धिकराणि च। 

उत्थितो विषठटश्तस्तु गोमयाभ्सुनिस्तम । 
तचाखौ वसते लच्छी; ग्रीटश्चस्तेन चोच्यते ॥ 
ष्ति बद्भिपुराये वेव्ावधम्म ग्रुड़त्रतनामा- 

ध्यायः ॥#॥ 

देयवाच। 
“व श्ाखगुक्लपश्चस्य तौयायां सखि लयम् । 

जातोवेग्रोएलतसरम्ना इल्यः तस्य कथ्यते ॥ 
जातेतु त्रीपलतरौ देवा; सम्ब खवासवा;। 
ब्रच्ा नारायण्च्चापि देवपन्नयः; समागताः॥ 

ददशः ल्िग्धविटपं त्रिपच्ेमृदुलवौतम् । 
दौप्यमानं तेजसेव शिवरूपं शिवप्रदम् ४ 

प्रशेसुः सिषिचुस्तच वास्वक्लुः सखान्विताः 
तद्रच्चखाय भगवानुवाच विष्णरद्ययः॥ 

विषशरुवाच। 

अयं नाग्जा विख्व इति मालरः ग्रीफलस्तथा । 

श्ाणिल्य्ायश्लषः शिवः एण्यः शिवप्रिधः 

रैवाषासस््तीथेपदः पापघ्रः कोमलच्छद्ः । 

लयो विजयगामा च विष्छुख्छिनयनो षर; 
धुख्ाचः गुदवयेख संयमो साहदेवकः । 
श्देकर्विंशतिं नाश्वं दधासेष तरूतमः ५१।॥ 

शनुःप्रतश्वास्यय खलात् खश्चायात्तोयंसुच्यते । 
अधो भूमेस्तथा तोधेमतस्तोयेजयं सखि ॥ 
ऊदंमन्रं डरो ज्ञेयः पत्रं वामं विधिः खयम् । 
अश्क दध्िखपच्रख् चिपत्रदलमिद्युत॥ 
श्यस्य छाया पचष्ड शङ्कयेत्र पदा षेत् । 

हरते शङ्घनादायु; पदा श्यात् आमं इरेत् ॥ 
पद्यपुष्यसद्खस्य फलपत्रखमापिच। 

देने प्रणतौ खरे स्थानसम्नाव्येने वचा । 
पूलने चयने दाने क्रमाष्मन्त्राबुदौरयेत् # 
विखटच्च महाभाग मह्ेश्रस्य सदा प्रियः । 

श्चिवदध्ेनकन्योति; परसोद्श्मिताखभ ॥ 
भर एतेन मच्चेय प्रुक्षा च; प्रगे शुभम् । 

विष्व: 
प्रपश्येत् स शिवं पश्येत् प्रणमेत्तदगन्तरम् ॥ 
ॐ नमो विख्वलरकै सद् प्रङ्ररूपिगी । 

सफलानि ममाङ्गानि कुरुष्व {श्वर + 

मन्तणासेम् मालरमष्टङ्कः पणे । 

सघवृच्यादो मतो भक्तः समने प्रियतरः; पर्; ४ 

शविपूलक् मालर परियश 

छाशामि ल्यं मषहापापररश्चयान् मे प्रणाशय ।॥ 

देवदचवरश्रष्टश्यागन्त समनोष्रम् ; 

करोडन्त्यागल्य विबुधा माव्जयेःतत् प्रसद् मे॥ 
मन्ब्रणानेन विखस्य दशहसतस्थलं चटजेत् , 
खगोमयवले; प्रातःखमये सतु वेष्टवः॥ 

ॐ इमाय श्रोफलाय नमो दशभिरचरोः 

भन््ेण पूणयेदिरखं जपेच्छक्तिक्रमात्तया ॥ 
पण्य महाभाग मालूर ओरीफल प्रभो । 

मदेशपूजनार्थाय तत्प्राण च्िनोभ्यहम् ॥ 

मग्छशानेन विजुयादिखलप्राणि भक्तितः । 

पच्चान्तदादणौसायं मध्याद्भिन्रकालतः ॥ 
शाखाभङ्गो ग कर्यो मैवारोहे्तथा तरम् । 
बरमारुद्य चिगुयात्र शाखाभञ्जनं कचित् ॥ 

खष्डितेञ्च शिवः पण्यः पचैरन्येश्च खचित; । 
षर्मासानम्तर् विख्वपच्रं पवितं भवेत् ॥ 

पूच्या रुतेन वे देवा; ख्खलम्बोदरों विना) 

विखटचवनं यच्सातु वाराणसी पुरौ 

पश्च विद्मा यच सच तिष्टत खयं इरिः। 
सप्र बिखदमा यत्र तच इुर्गायुतो हरः । 

रख्को विखतरुयंच तच शम्भम्भया सश्च । 
विखर्वटच्चा यज्र द्र तच श्रम्भगंणे; स+ 

खुताग्धुक्तानि तौर्यानि देवाः खन्वे मरुहखः । 
यत्न वाचां रहस्यस्य कोण हणमन मके । 

जायते ओीपलतरुनं तच विपद्; क्ष(चत्॥ 
पूथ्वस्य्ां सुखदः स स्यादचिये यमभोतिदा। 
पञ्िमे च भ्रजादायौ क्तो दिश उद।हतः। 
शरसशाने च नदौतोरे प्रान्तरे षा वनाग्तरे 1 

विष्वषटच तलं प्रोक्तं सिधपौटस्यलं सुधीः ॥ 

न मध्यप्राङ्गरे ठं स्थापयेत् ओीफलास्थकम् । 
देवाद्यदि प्रजायेत तदा शिववद्ष्यैयेत् + 
पतज्रादिचतुरो माान् शम्भवे परमात्मने । 

द्त्तं स्याहिरवपज्ेकं लच्षधेनुचमं सरा; + 
मथ्याङ्कालेये म्यां विसं कुथः प्रदक्षिणम् । 

ते: सषमेरुगिरिवर; छत श्व प्रदल्िखम् ॥ 

म च्छिन्द्यात् ओ्रोफलतरु न दष्त् काष्टमेव च| 

विना ब्राह्धणयज्चाथे पतितो विल्छविक्रयौ ॥ 
पक्षविखछस्सुदटृषटशटं यो धत्त ख्व मानवः 
यमाधिकारो माच स्यात् हतः पापोपपातकं;\ 

पिव्लपच्रं फलं बोजं भूसौ पतितमोशरः 
स्वयं रक्लाति भ्रिरखा वेयथंभयश्रद्धितः ५ 

ेचादिष्तुरो माषान् लिष्डेद्धिस्वतस छती । 

यथा चिग्धो भवेदृट खस्तथा तर्दपिसरोभ्पि च| 
चेच्रादितुरो माखान् सदा अमति शङ्करः 

मवौनविखछपजाधौं धक्तिक्तिप्ररायकः॥ 

दरि्राभगरे चच परेद्यमायो प्हेश्ठरः। 
तचाचयो पिखटटच; खं टच उदादतः॥ 

कातरः) 



विल्वः 

कामरूपे कामतरः काश्यासुक्तस्तथादिमः। 

काष्डोपुरे एरः प्रोक्तः गरीफलोभच्तय॑ पुण्यदः । 

तेपि तौषेविश्रषाः स्यस्तरयेष्वपि सद्ातुलाः ॥ 
देथवाच। 

रुतस्िप्रव कालेतु शम्भरागद्यवे सखि) 

जक्षणा विष्छना प्ररे; पूजितः गरीपलरभूत् ॥ 
ततः सन्ने यथाख्यानं जम्मर्नारायणादयः। 

कचितोग्यं मया सख्यौ विल्वदटचसरूततमः । 
च्यंवां संप्रोक्तः श्िवतरुकयापुण्यनिचयः 

पवित्रः श्रोतः अवणरमणय; खलु सताम् । 

शिषै विष्णौ मेदापहरथ उदारः सुमनसां 
ससेयः संपाद्य; प्रभवति शिवस्यापि निकटः;५५ 

इति च इदइम्भपुराथे विख्छडच्तमाडहाल्मयम् 

९१ अध्यायः ॥#॥ तन्मते तस्दोत्पत्तियेधा,- 
देश्यवाच। 

“कथं खा विष्छुवनिता विछटचतो वभूव इ। 
च्योतीरूपं मदं प्राधिंता ब्रह्मादिभिः सदा 
लच्र मरए्युयदहादाणौ सर्जता प्रियता मता। 
विष्योरतिभ्रिया नियं साभूत् सरख्तौ सदा॥ 
नाइक प्रौतिने लच्ययाश्च जायते कैशवस्य च । 
इतिचिन्तापरा लच्छौययौ गओभोलमन्दिरम् ॥ 
प्राप्य मल्िङ्गमेकान्तं तपस्तेपेएतिदारुणम् । 
तथापि यदि मैवाभूत् षा मे परमेश्वरि ॥ 
नदाखा टच्तरूपेय स्थिता लिङ्गप्रिया खतौ। 

यजैः पुष्यः फलः खये पूजयामास सन्ततम् ॥ 

कोटिवषे मद्धादैवि ततो मेभ्बुयहोएभवत् । 
लेते वानुखद्ेयोव विष्णोव चःख्थिताभवत् ॥ 
सदेव परमेशानि वि्रवश्ा खटैव ष्ि। 
अतस्तु कारणाद्वि तद्रे रिप्रिया॥ 

सदव पूजयेनृमां सा मद्भक्ता सातुला शिषे। 

च्तस्तं ठच्तमाथिद्य तिष्ठामि च दिवानिशम् ॥ 

सव्यतौधंमयो दैवि स्देवमयः सदा) 
ओर परमेश्रानि तरव न घंग्रयः\*॥ 
तत्फले स्तत्परखने वा तत्पत्ैयैः प्रपूजयेत् । 
लत्काषटशच्वन्दगेव्यापि खमे भक्तःखमने प्रियः ॥ 
लत्काषटचन्दनं भाले यो धारथति सभ्नमात्। 

स्तब" शिवबुडया सा ननेरेवौ सुदान्विता॥ 

च्पतस्तच्चन्दनं देवि न धारयति कञ्चन 

नत्पच्रं तत्मधनं वा कदापि धारयेन्रह्ि॥ 
विच्छ्ले महेशानि प्राणांस्त्यजति यो नरः । 

शद्ररेहो भवेत् सद्यं पापकोटियुतोप्पि खन् ॥* 
इति योगिनौतक्तरे पूम्वखर्छे ५ पटलः ॥४॥ 

च्मपिश्चच। 

“विखटृक्तं तथा देवि भगवान् शङ्करः खयम् 
विछ च्तले खित्वा यदि प्राणंस्तलेत् सधौ ॥ 
ततचणाक्ोच्चमाप्नोति किन्तस्य तौचंकोटिभिः। 
यच्च त्रक्षादयो देवास्तिषटन्ति श क्ति्ेतवै ॥ 
विखछटचतचे स्थानं यदि विष्ादिपूरितम् । 
तदेव शाङ्करं चेतरं स््तोयमयं सदा ॥ 
खबपौठमयं तत्त॒ स्देवमयं खदा । 

न त्यजेत् श्राङ्करं चेच भच गङ्गां छेत 

भिथे। 

४२९ 
विष्वा 

समौपेषखवच ष्वाङ्कि दिच्छटत्तो यदि प्रिये। 

काशौ पुरसमं तत्त् तच प्राणान् यजेटूयदि । 

किन्तस्य कोटितौर्येन काश्नीवासेन किं प्रिये \५ 
ति पुरञ्चरणरसोक्षासे १० पटलः ॥*।॥ 

तदानविधियंया,- 
^ पञ्च वा यदि वा पुष्यं फलं नेरमधोसुखम् । 
धयोत्पच्रः तथा देयं विख्वपच्राख्यधोसखम् ॥* 

इति माढकातन्त्े ५५ पटलः ॥ 

ओश्िव उवाच । 

«ददरु देवि प्रवश्यामि रहस्यं चिजटात्मकम्। 

पच ्रक्ममयं देवि अहुतं वरवणिनि॥ 

ओीगशेलशिखरे जातः ओफलः श्रोनिकेतनः। 

विष्णपरौतिकरश्चेव मम प्रोतिकरः खदा 
ज्मविष्णुशिवाः प्रे ठन्तच्च शक्तिरूपिणोौ । 
दन्तमले तु व्य स्यात् पते ब्रह्मपदं प्रिये ॥ 

चिजटापचकेकेन इर वा हरिम्चैयेत्। 
वच्छ तस्य तेरेव श्रक्तिपूला विशेषतः + 
प्रं दृष्यं फलं तोयं नेषेदं धपदौपकम्। 

द्वा यदूयत् फलं प्राप्रं तस्मात् कोटिगुणं 
भवेत् ॥ 

सर्ववेरदचैनतो देवि चिजटामेकमपेणम् । 
केवल्यदो इरिखैव दास्यं तवं स्वरूपताम् ॥ 
त्वयि केवर्यदं ज्ञानं घम्मकामाधेदं प्रिये। 
व्हौनमिदं देवि प्राप्नयाहाञ्डितिं फलम् ॥ 

सवं ज्त्रियते ननं वच्वाघातेन पाति। 
तसाच साधके वच्यदौनं प्रदापयेत् ॥*#॥ 
विचखपचच्रागग्रहणानन्तरगमनफलम् । थथा, 

श्ध्राशं णषौीतायो गच्छेत् उ्ैखिहिमवा- 
ध्यात् । 

ऊर सदनं रचैदधः पाशुपतस्तथा । 
परौ माद्र रचेत् ष्टे च भूलधारिणौ। 
द्पाश्धं च गरीनाथो वामपान्धं प्रनापतिः। 
चश्रदर्यो तौ छचमहं पादौ करौ सदा ॥* 
इति ज्जानमररवतन््नं शिवपाग्तौषंवादे ई 
पटलः? ( अस्य गुणा; यया,- 

“वालं विस्वफलं यादि दौ पनम्पाचनङ्कटु । 
कषायोष्णं लघु च्िग्धं तिक्तं वातकफापदम् ॥ 
पकं गुरु निदोषं स्याटृद्न्नेरं पूतिमारुतम् । 
विदाहि विष्टम्भकरं मधुरं वद्िमान्यलत् ॥ 

फलेषु परिपक्रं यद्गुखवत्तदुदादतम्) 

विखादन्यत्र विरेयमामन्तह्धि गुणाधिकम् ॥ 
ाक्चाविखश्रिवादौनां फलं शुष्कां गुणाधि- 

कम् ॥* 

इति भावप्रकाशस्य पूतखच्छे प्रथमे भागे ॥) 
वि(वि)ख्छपेधिका, श्छ, ( विच्छस्य पेथिका।) 

शुष्कविखलखखम्। वैलश्रुठा इति भाषा। 
यथा,-- 

^“ कफवातामश्रूलन्नौ माष्धिणौ विख्वपेषिका ।* 

शति राजनिधेश्टः ॥ 
वि(वि)लवा, श्वौ, ( विल्व + टाप् । ) ददिङ्कपत्ौ । 

इति राजनि्षैण्टः॥ ( गुण दयोभसया इहु 
पचौश्ब्द जात्या; 1) 

४ 

विवन्तः 
विवक्षा, च्छ, वक्तमिच्छा। सनन्तवचधघातोरप्र- 

व्ययेन निष्यन्नमिदम् । यथा। विवक्तावश्ात् 

कारकाणि भवन्ति। इति याकरण्टौका॥ 

शक्तिः । यया,- 

“प्रल्द्र्थोभ्पि खल्येतदुदिष्यस्य विशेषणम् । 
संस्यया तुच्छनौ तिल्वाद विव चचां प्रपदाते \” 

र््यकाद्ग्रोतत््वम् ॥ 
विवचितः, चि, वक्तमिष्ट; । खनन्तवचधातोः क्तप्र- 

व्ययेन निष्यन्रमिदम् । शक्याथेः। यथा । उपा- 
देवगतायाः संस्थाया विवच्ितलवं युक्तम् । अनु- 

परादेयमता संख्या न विवच्चिता। इति माधवा- 

चाथ; । इन्यकाद् श्रौतत्वम् ॥ 

विवदमानः, जि, विवादकक्ता। विपूववदधातोः 
श्राजप्रत्ययेन निष्यन्नः ॥ 

विवधः, पु, (विविधो बधो हननं गमनं वा यच्र।) 

पणाहारः। सतु धान्धतखलादि;। माभे;। 
पन्थाः। दव्यमरभरतौ\ ब्रौदिदटणादेः पथा- 
इरणम् । इति खामो॥ उपरितो वद्शिक्य- 
स्कन्यवाह्यकाष्टम् । वेक् इति स्यातम् । इति 

भानुदौत्चितः॥ भारः । इति सकुटष्टतविश्वः ॥ 

विवधिकः, पं, ( विवधेन हरतौति। विवध ~+ 
«विभाषा विवधवौवधात् । 8 ।४।१७। इति 

ष्टन् । ) पैवधिकः । इव्यमरटौका सारसुन्दरौ ॥ 
विवरं, क्तौ, (विटणोतौति। वि~+ ड + पचाद्यच् ।) 

ङ्द्रम्। इतमरः; ॥ (यथा, रघुः ।११।१५ 
“खच्चकार विवरं शिलाघने 

ताङकौरसि स रामसायकः । 

अप्रविद्टविषयस्य रत्तसां 
इारतामगमदन्तकप्य तत् ॥*} 

दोषः। इति मेदिनौ ॥ ( यथा, महाभारते । 
१५।१४१।१९७। 
«र्का: स्यादविषतो निद्यं विवरदश्चंकः। 
राजनुच्यं खपेवु निव्योहिमः समाचरेत् १५ 
अवकाशः । यथा, भामते।५।१०।१९। 

^विश्नोषबुहधे विवरं मनाक् न 

पश्याम यन्न यवहारतो्न्धत् ॥*) 

विवरणं, कौ, (वि+ठ+च्यट् |) चाख्या। 
इति हलायुधः ॥ 

विवरभालिका, स्तौ, ( विवरयुक्तं नालं यद्यया: । ) 
वेणः । इति चिकारपोषः॥ 

विवये;; पु, ( विरहो वणे; । ) नीच; । इयय 
मरः ।६।१९०।१६॥ ( यथा, माकंख्ये । ४२।१०। 
^ग्ै च्च चया विवर्णे जघन्या ठत्तिरिष्यते ॥” 
चि, विकतो वर्णो वस्य । ) मलिनः ॥ ( यथा, 
रामावयै।२।२६।८। 
५विवशेवदनं दष्टा तं प्रखिप्रममर्षणम् । 
आह दुःखाभिसन्तप्रा किमिदानौ मिदं प्रभो ॥*} 

विधतः, पु, (वि+ठत् + घन् ।) खसदायः । अप- 
वैनम् । वृत्यम् । इति विश्व; ॥ ( प्रतिपच; ॥ 

यथा, नैषधे । ३। ६४। 
५ श्राणिमैश्वव्यविवकेमध्ये 
लोकष्रलोकप्रयलोकमध्ये ॥* 



विवादः 
समवायिक्ञारणविखटशकार्ययोत्मत्तिः । यथा, 

खांस्यतत््वकौसुद्याम् । 
५^र्कस्य सतो विवक्तैः काथनातं नतु वस्तु 

सत् ५”) 

विवक्तन, क्तौ, परिभ्रमणम् । विपून्नकडतधातो- 
रनट् ( च्छयट् ) प्रद्ययन निष्यन्रम् ॥ (यया, 

किराते। ५।४०। 

“कथयति शिवयोः शरीरयोगं 

विषमपदा पदबौ विवक्तैनेषु॥*) 

विवश्यः, चि, (विरहं वष्टीति। वि+वश+अच्।) 
वश्यात्मा अरिष्द्दट्धौ;। इति मेदिनौ। 

दे आसन्रमरण्डन्ितलचयोन दूषितवु्ौ। 
विरहं वष्टि विवशः अल् । अआसन्नमरणस्ापकं 

लिङ्गमरिषश्म्। तेन दुष्टा घौयेस्य स तथा। 
इत्मरटौकायां भरतः ॥ 

विवस्वतो, स्रौ, खयनगसरीौ । इति मेदिगौ + 

विवस्वान्, [त्] पु, ( बिश्रेषैख वस्ते अाऋएदय- 
तौति। वि+वसु+किप् । विवक्तनोएस्या- 
श्तौति। विवस् + मतुप् । मस्य वः। “तसौ 
मलर्य |” १।४।१९६.। इति भलादुताभावः । ) 
खयः । (वया, किराते। ५।४८। 

«भवति दौभ्रिरदौपितकन्दरा 
तिमिरसंबलितेव विवखत., ५) 

अकंटचः । इव्यमर;॥ दैवता । इति मेदिनौ। 
अरुणः इति शन्दरन्ावलौ ॥ परवस्वतमनुः । 
इव्यय; ॥ (मनुष्य; इति निघण्टु; ।२।३।२४॥ 

«वख निवासे इधस्यात् "अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते' 
ति विच् । ठशियदणात् भावे भवति। विविधं 

वसनं विवः! तद्रन्तो विवख्न्तः। सव्वस्यापि 

मनुष्यस्य यत्किश्ित् विवसनमस्ति; इति 

तङ्टौका॥#॥! परिचरण्शौये, चि। वचा, 

` ऋग्वदे । १० । ६५।६। । 
“देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥” 

«विषा अन्नेन देवान् विवदते परिचरति 

इति तद्भाष्ये खायशः ॥) 
विवाकः, चि, विवैचनकर्तै | यथा, 

५“+अचिप्रल्यथिनोव्धच्वनं विरद्वाविर्वं सभ्य; 
खद्ध विविनक्ति विवेचयति वा विवाकः ।* दति 

भिताचरा॥ 

विषादः, ध, विरहो वादो विवादः । खश्वधन- 
विभागादिविषयन्धायादि; । एति भरतः॥ 

तत्प्रश्चायः। यवद्धार; २। इत्यमरः ॥ ऋणादि- 

न्धायः ₹। इति लटाघरः॥ 

५+ऋखादिद्ायकलद्े हयोब्बहतरस्य वा । 

विवादो यवदारच् इयमेतचन्रिगद्यते ५* 
ष्ति शन्दरलावलौ ॥#॥ 

माज्ादिना विवादनिषैधो यथा,-- 
“आचरेत् स्यधन्पे तदिरुढन्तु न चाचरेत् । 
मातपिच्रतिचौलयुेविवादं नाचरेत् णौ 1” 

ति गारुड ६.६ अध्यायः ॥#॥ 
अष्टादश विवादख्यानानि यथा,-- 

मतै षामाचण्ड यदजं किःचेपोभखःभिविक्रयः। 

8२७ 
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सम्भय च ससुत्यानं दत्तस्यानपकम्म च ॥ 

वैतनस्येव चाद्ान सविद्श्च दयतिक्रमः। 

क्रयविक्रयानुशयो विवाद्; स्वामिपालयोः 
सोमाविवादधम्भश्च पारुष्ये दणटवाचिके। 

सोय सादइसपेव स्त्ीसं यद्रमेव चच ॥ 
स्त्रो पुधर्म्मो विभागश्च दातमाङ्यमेव च । 

पद्न्यश्टादशतानि यवहारस्िता विदुः 

इति मनुः 

च्पस्याधेः । ख्वधनस्यान्यसजिन्नपंणसरूपो निक्षेपः 
स्वामिना च छतो विक्रयः! सम्भूय बणिमा- 
दौनां क्रियानुषानम् । दत्तस्य घनस्यापाच्- 

बुद्धया क्रोधादिना वा यदम् । कम्भकारस्य 
भ्टतेरद्ानम् । छतद्यवस्थातिक्रमः । क्रये विक्रये 

ष्व एते पञ्चात् या विप्रतिपत्तिः। खामिपश्ु 

पालयोविवादः। खामादिसौमाविप्रतिपत्तिः। 

वाक्पारुष्यं आक्रोशनादि। द्णपारष्यं ताड्- 
नादि। स्तेयं निद्धवेन धनग्रहगम् | साहसं 
प्रसद्य धनहरणा ट् स्तियाख् परपुरुषसम्यकंः। 
श्ौसश्ितस्य पुसो धम्भद्यवस्था । पेढकादि- 
धनस्य विभागः, दूयतं अच्चादिक्रौड़ा । याहूय 
पण्ययवस्थापूञकं पच्चिमेषादिप्राण्योघनम् । 

ति कुल्कभटः ॥ ( कल; । यथा, रषु; । 

| ५३। 
^पररस्मरेण चतयोः प्रर्नो- 
खतक्रान्तवायुोः समकालमेव । 
च्मत्तैपभावेफपि कयोश्िदासौ- 

देकाश्यरःप्राधिंतयोनिवादः ॥*) 
विवादाजुगतः, चि, (विवादं अजु गतः ।) विवाद्- 

कै । वथा, सितात्तरायाम्। 
«विवादानुगतं एषा ससभ्यस्तत् प्रयत्नतः । 

विचारयति येनासौ प्राडविवाकस्ततः सटतः॥” 
विवादी, [न्] चि, ( विवादोभ्यास्सीति। विषाद 

+ ईइनि\ । ) विवादकका । यथा,-- 

“चनुभावे च यः कश्चित् कुथात् साच्यं 
दिवादिनाम् ॥* 

इति दयवद्ारतत््वम् ॥ 

विवादः, प, (विशिष्टं बनम् । वि+वद+ 

चम् । ) उदा; । दारपरिग्रहः । तत्पथायः। 
उपयमः २ परिणयः ३ उहह; ४ उपयामः५ 

प्राणिपोड्नम् ६। श्दमरः+ दारकम्भ $ 
करग्रहः ८। इति श्ब्द्रनावलौ ॥ पाणि 

ग्रहणम् ६ निवेश; १० पाणिकरणम् ११। 

इति जटाधरः ॥ ख चाष्विधः । यधा,- 

“जाश्षमो विवाद आहूय दौयते शजऋलङुता । 

तच्न; पुनातुपभयतः पुरुषानेकर्विंग्रतिम् ॥ 

यन्नष्याय लिखे देवमादायावेन्ु मोयुगम् । 
चतुटेशपरथमलः पनातुगत्तरजसख षट् ॥ 
दतुगक्षा चरतां धम्मे स या दौवतेएयिने 1 
सकय; पावयेत्तच्नः षड वं श्यां सदात्मना ॥ 

असुरो द्रषिणादानात् गान्ध; षमबाभ्मियः। 
रचो युहक्तरयात् चै राचः कन्धकाच्छ लात् ॥” 

इति यएनवक्कयः; ॥#॥ 
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अपिच्च । 

“रहौतविद्यो गुवरे द्वा च गुरुदच्तिणाम् । 
गा हेस्ययमिच्छन् भूपाल कुथादारपरियद्म्॥ 

वधरेकगुणां भाासदद्ेचिगुखः खयम् । 

नातिकश्ामक्ेशां वा नातिछश्छ्रं न पिङ्गलाम् ॥ 

निसगेतोग्धिकाङ्घंवा नधनाङ्ञीमपि नोडदेत्। 
विशुद्धां सरोगां बाकुलजां वातरोगिणम् ॥ 
न दुष्टां इष्वाचाटां वाङ्न पि्टमादतः। 

न शसश्चुयञ्जनवतीं न चैव पुरुषाछतिम् । 
न घचंरष्वरां च्ामवाक्धं काकस्वरं न च) 

नानिबह्त्षणां तदद् ठत्तात्तौं नोहृदेट्बुधः ५ 

यस्याख रोमशे जङ्घ गुलफौ चेव तथोव्रलौ । 
कपौ यस्या दचन्द्याश्च गयोस्ताष्च नोडद्ेत 
नातिरूचच्विं पाण्डकरलामरुशेच्तणान् । 
च्ापौनदस्तपादाख्च भ कन्धासुदद्धेदवधः, 

न षामनां नातिदौषा नोदष्ेत् संहतभु वम् । 

न चातिच्छछद्िद्शनां न करालसुखीं नरः; 

पश्चमी माठ पचा पिदप्र्ताच्च सप्रमोम्। 

गहस्यखोदद्ेत् कन्धां न्यायेन विधिना नृपं ५ 

रामो टैवस्तयेवाषैः प्राजापद्यस्तथासुरः। 
मान्ध्राक्षसौ वान्धौ पैशाचश्ारटमोऽ्धमः ॥ 
रुतेषां यस्य यो धर्म्मो वशंस्योक्तो ममगैषिभिः। 
ुन्वींत दारादहरणं तेनान्धं परिवच्नेयेत् ॥ 
ख धर्मचारिणौ प्राप्य गाेस्यंप सद्डितस्तया । 
ससइदेददाद्येतत् सम्यग महाफलम् ॥” 
ति व्िष्ुपराये इ अंशे {° अध्यायः १४॥ 

अन्यच ¦ 
यान्नवल्का उवाश्व। 

“इ्टणवन्तु सुनयो धम्भान् रृदस्थस्य यतव्रता; ) 

गुरषे च धनं टच्वा ज्ञात्वा द तदनुज्ञया ॥ 

अविक्नतत्रह्मचर््यो लच्चण्णां सख्छियसुहृदेत्। 
अनन्यपू्धिकां कान्तामसपिरां यवौबमसौम् ॥ 

अरोगिणं भाटमतौमख्मानाषगोचनाम् । 

पश्चमात् सप्रमादूद् माढतः पिदतस्तथा ॥ 
दिप्चनवविख्यातात् श्रोचियाणां महाकुलात्) 
सवणे; श्रो जियो विदाम् वरदोषान्वितोन च॥ 
यदुच्यते दिजातीनां श्द्रादारोपसंस्रहः। 

न तन्मम मतं यस्लात्तज्रायं जायते खयम् ॥ 
तिलो वर्णानुपूरन्वैय ठे तयेक। यथाक्रमम् । 
ब्राक्षगच्चचियविश्ां भायां वा गूद्जष्मनः 

्राश्चो विवाद आहूय दौयते शक्लङ्कता। 
तच्न; पुनादटभवयतः पुरुषामेकर्विंग्रतिम् ॥ 

यज्नष्थायत्िले देवमादायापेस्तु गोयुगम् । 

चतुदश प्रथमजः पुनाटयत्तरतश्च षट् ॥ 
त्यक्ता चरतां धम्मन सद्या दौयते7यिने। 
कायः पावयेत्तव्जः षड् वंश्यानाल्मना सद ॥ 

ष्मासरो इवियादानात् गान्वव; समयान्मिथः । 

राक्षो बुद्ठहरणात् प्राचः कन्यकाच्छलात् ॥ 
चत्वारो बादस्याद्यास्तथा गान्यस्यराचसौ ! 
राज्नस्तथासरो उश्वे मर चान््स्तु गदितः ॥ 
पाणिर्थाद्य; वर्णा णीत चनिया शरम् । 
वैभ्व! प्रतोश्माददादृषेदने "ाग्रजम्मनः \ 



विवादः 
पिता पितामङ्ञो शातः खङद्छो जननौ तथा । 

कन्याप्रदः पून्वनाशरे प्र्तिस्छः परः परः ॥ 

च्पप्रयच्छन् समाप्नोति धर्डव्याच्टतादडेतौ । 

खषामभावै दातृ कन्धा कुयात् खयंवरम् ॥ 
सङत् दौयते कन्या रन्ता चौरदण्डभाक् । 
पट्टं एहि दजन दण; सुड््ां डि परि- 

क्लेत् 1 

इति गारुड ६५ अध्यायः ॥ #।॥ 

च्पपरश्च। 

यम उवाच) 
“कन्धांयेतु प्रयच्छन्ति यथाशा खल- 

कताम्) 

तदेयं दिवश्रख बरन्यलोकं व्रणन्ति तें ॥ 

कन्धाद्ामन्तु सर्वषां टानानासुत्तमं च्छलम् ॥ 
महान्त्यपि खन्टह्ानि गोप्याविकधनाच्यतः। 

ख्छोखन्बन्यं दगोमानि छलानि परिवच्णेयेत् ॥ 

ोनच्ाचिषठु पाषक्छ सने उडगकारिशाम्। 

छ्दानवसदादाचखन्विजिङुषश्िकुलाएनि च ॥ 

यस्यास्तु न भवेदट्ृशाता न च विद्वधते परिता। 

नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पु।चकाधममेश्रङ्या ॥ 

च्तुणामपि वर्खानां प्रे चेष हिताय च। 
चऋष्टाविमान् सखमासेव च्त्रौविवादान्रिबोघत॥ 

राखो टेवस्तय! चाषः प्रालाप्यस्तथासुरः । 
मान्धर्व्यो राचचसदयेव पशा चखाटमोरधमः १ 
प्रखाद्य न्वाश्वैयित्वा च श्चुतश्ौलवते खघम् | 

दद्यात् कच्धां यथान्यायं त्राञ्चो धम्य; प्रकौ- 
कितः ५२१ 

यक्ते तु वितते चभ्यगत्विजै कम्मे कुत्ते, 
अल्ल तधा दामं देवो धन्भः प्र्स्यति ॥२५ 
रकं मोषिथं इ वा वरादादाय घम्नतः। 

कन्धादागन्तु बिधिवदाषों धमः स उच्यते \३६॥ 
सन्लोभौ चरतां धम्ममिति सैवागुभाष्य तु, 
कन्याप्रदाबमनभ्यच्चैः प्राजापत्धो दिधिः च्छत;॥४१|. 

चऋातिभ्यो द्रविणं दत्वा अन्धाय तैव शक्तितः! 
कन्धाप्रष्ानं खाच्छम्याद्ासुरो धम्मे उच्यते १५॥ 

इ्ऋयान्पोन्धक्षयोगात् कन्धाया्च वरस्य च। 
सान्धव्वः चतु विद्धयो भिथुन्धः कामसचरः )६॥ 
त्वः लजिह्दा च भित्वा चप्रखद्ध र्द गरदात्। 

दरणं क्रियते यच रादसो विधिङ््यते॥ ७१५ 

सप्र मन्ता रन्त; कन्या छद्मनः मौयतै तु या । | 
ख पापिषो विदाद्तानां रेश्चाचः प्रथितो- 

ण्म; ॥ चद 

पश्चानाश्च चयो धम्म रादधर्ष्मौ हविजोत्तम । 
चे ्राप्सास्र्नेव ग कनैष्पौ कदाचव) 
चवुर्णामपि वर्यागामेष ध्मः सनातनः । 
एयम्दा वदि षा मिश्रा करैया गाजर खंपएरयः। 
कन्थाचे तु प्रयर्डन्ति यथाद्च्ना खलङ्गुताम् । 

विवात्तकाले खंप्रापरे यथोक्तं डे वरे। 
कमात् क्रमं कतुश्समनुपून्ये लभमन्तिति॥ 
श्रुत्वा कन्धाप्रङामन्तु पितर; प्रपरितामदाः। 

विभक्ताः खन्वपापेभ्यो बक्षलोकं व्रजन्ति ते॥ 

ब्राच्चपणतु विवादेन बस्तु कन्धा प्रयच्छति। 

रट 
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जदलोकं व्रलेच्छौपरं ब्रक्षागैः पूचितः सर; \ 
दिखेन तु विवाङेन यस्तु कन्थां प्रयच्छति। 
भित्वा द्वारन्तु खगस्य खगंलोकष्च गच्छति ॥ 
मान्येन विवारेन यस्तु कन्धा प्रयच्छति । 
मन्धङलोकमासादा क्रौडते टैववचिरम् ॥ 

शुल्कन दश्वा यो कन्धांतं पञ्चात् खभ्यगच्चैयेत् । 
ख किञ्चर्च गन्धे; क्रौड्ते कालमचरयम् ॥ 
न मन्धु कारयेत् तासां पृूण्याश्च सततं डे । 
ब्रह्मदेया षिश्नेषेय ्रारभोच्या सद्ा भवेत् $ 

कन्धायां ब्रह्मदेयायामसञ्जन् सखमश्रते। 

चऋअथभुञ्जतियो मोहात् सेक्काम नरकं ब्रलेत् ॥# 
अप्रडायाश्च कन्धायां न सुञ्नौयात् कद्ाचन। 

दौष्दिच्स्य सुखं उषु किमथेमनुध्ो्चसि 1 
महाखत्चसमाकौर्णान्नास्ति ते नरकाद्धयम् । 

तौखंर्ं स््दुःखेभ्यः परं ख्ममवाशाखि । 
षद्याद दद्भिपुराथे तडागटचप्रशंसानामा- 
ध्यायः ४# ५४ विवाहकाले मिथ्यावचने दोषा- 
भावो यथा,-- 

ए म्मिष्टोवाच । 
५^ज नम्भयुक्तं वचनं नस्ति 

न स््नौयु राजन् ग विवाइकाले। 
प्राणात्यये सन्वधनाप्ारे 
पश्चाबृतान्याह्रपातकानि ११ 

इति मत्छे ११९ अध्यायः #॥ 
विवादे वथंनौयानि यथा,-- 
“विवाद खानगुभ ङ्गगूषोलूलु ् रयोरवाः । 

देवौ संगौततारेचा लाजमङ्गलवन्नेनम् ॥* 

इति कविकष्पलतायाम् \ सवके ३ कुसुमम् \#। 

अथ विवादहोक्तदिनानि। तचान्दाहदिशुहि- 
येधा, 
^प्रखद्याधानतः शुद्धि विषमेरन्दे खमे कमात्। 
विवादे योषितां चन््राकव्यशु रं योधितो; 
सभरञुकक्रियारम्भ भन्तर्गोचिरगुह्ितः । 

याचोदादहे गर्भलव्ये खश प्नोति सत् फलम् ॥ 
भ्रारभ्य जग्तसमयात् युवतेविवादइ- 
मोजान्दकु सुनयः शुभमादिश्न्ति। 
अघानतः प्रश्टतितः खमवत्षरेषु 

प्रोक्तस्तं योने चभदस्तु विलोमव्े ॥ # ॥ 
्ययुग्मे दभगा नारौ युग्मं च विश्चवा भवैतं। 

द्नाद्नभान्विते युग्म विवादे सा पतिन्रता ॥ 
माघत्रयादू हं मग्मवर्े 
युग्मे च माखचयमेव यावत् । 
पिवाद्तशु्िं प्रवदन्ति सनव 
बाद्धयादयो ज्योतिषि नम्ममासात् ॥ 

यम्मान्दकेषठु युव्तेरपि जभ्नमाखात् 
मासच्रयं विवदने परमन्दशुहिम् । 

प्राहः समस्तसुनयो विषमे तु वें 
सासच्रयादुपरितः खलु जभ्ममासात् ॥*#॥ 

रामा) 

«माङ्गल्ये विवारैषु कन्धासं वर शेष च । 
दशय मासाः प्रशस्यन्ते तेजपौवविवज्निताः ॥* 
कन्धाखवरथे दस्ोदकविधौ । 

विवाहः 
“दभ्यव्योदिनवारटराध्रिर ति दाराुकूरे रदौ 
चन्द्रे चाकंकुजा(किशुक्रवियुते मध्ये्यवा 

पापयोः। 
क्का च अतिपातपेश्तिदिनं विष्टि रिक्तां 

तिथिं 
्रुराहायनकेचपौषर दिते ल शके मानु ॐ 
योगविशेष दोषविशरोषानाहइ रत्नमालायाम् । 

^कुलोच्छेदो यतौपाते परिचे खामिषातिनौ । 
वष्टतौ विधवा नारौ विषदाष्ोठतिगखछके ॥ 
वाघाते याधिसंघात; भ्ोकाक्ता षेये तथा। 
अले च्व व्रणमरूलं स्यात् गण्ड रोगभयं तथा ॥ 
विष्कम्मेग्प्यिदंश्यः स्यात् वच्के मरणं भवेत् । 

रुते वे दारुणा, सवं दथ योगाः प्रकौततिता; ४४ 
च्छाश्वलायनः। उदगयने आओापूमाथे पचे 

कल्ये नच चौडकर्म्मोपिनयनगोदान- 
विबाधा; । विवाह; खा्धकालिक देक इति । 
“आषा घनधान्धभोमरष्िता गद्प्रजा खावये 
वेश्या भाद्रपदे षे च मरणं रोगान्िता 

का्िक्ते। 

पौषे प्रेतवतौ वियोगवद्ला चेतरे मदोग्ादिनौ 
न्येष्वेव विवाहिता पतिरता नारौ स्ह 

भवेत् ॥ 

खरौ च सपे ग च दन्िखायने 
तिथौ चच रिक्तं शिनि चयं गते ॥ 

राजयस्ते तथा बुहं पितृणां प्रासंशये । 
अतिप्रौए्ाच या कन्धा नानुक्कलं प्रत्ते ४ 
अतिप्रौप्ा श्च या कन्धा कुले घम्मेविरोधिनौ) 
ऋअविशुहापिसा देया चन्रलखवलेनतु 1 

चअथयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः । 
राशिं ककंटकं प्राप्य कुरते दस्िणायनम् \” 
इति विष्णु एराणोक्तस्य चड़ाद्ावयनस्य परिः 
दिनमानादिबोधे तु खिद्ान्तादयनपरियद्ः\४॥ 
साञओकालिक इत्यस्य विषयमाह सुलवलभौमे। 

“यदगहिमन्दगुदधिं शुद्धिं माखायनन्तं दिव 
खानाम्। 

अर्व्वाक दशवर्धेभ्यो सुनयः कथयन्ति कन्ध 
कानाम् ॥ 

खुलत॒परम्तु विञ्गयमङ्गिरोवच्चनं यथा। 
कालाव्यये च कन्धायाः कालदोषो न विद्यति ॥ 
मसमासादिकालामां विदाहादो प्रयव्रतः। 
पुखः प्रति खदा दोषास् स्वरव हि वच्णता ॥ 
सखचिग्तामणौ । 
<वापौक्ूपतङ्ागयागगमगचौरप्रतिष्ाप्रतं 
विद्यामन्दिरकणेवेधनमदाशाभं वनं सेवनम् । 
तौधेखागविवाइरेवभवनं मग््ादिदेवे्यां 
दूरेरेव जिजोविष्ठः परि रेदस्तं गते भागव ॥* 
इददालमातनैरछ। 
^सर्न्वाणि शुभकम्भाणि कुष्धाश्स्तं गते सिति। 

विषादं मेखलाबन्धं याच्ाश्च परिवव्लेधेत् + 
याच्राच्धेति चकारो वचनान्तरोक्तप्रातिष्विक- 
निषिह्वकम्भान्तरं ससुचिनोति । 

“बाले चुक्रं वद्धं शुक्र नदं शुकतं नोवे गदं । 

कि 



ऋद्ध एः 

विवादः 
बाले जौषे ठद्धे जोवे सिंहादिे गुर्वादि ॥ 
तथा मलिन्डचे मासि सुराचारे9तिचारगे । 
वापौकूपतङ्ागादिक्रियाः प्रागुदितास्त्यजेत् ॥ 
अतौचार गते जौवे वक्रो तैव हृस्यतौ । 
कामिनौ विधवा परोक्ता तसनात्तौ परिवच्नयेत् 
अतौचारं मतो नौवः पूम्वभं मैव गच्छति । 
खमचारेएपि कम्भाणि नैव तच्चैव संस्थिते ॥#॥ 
देवलः; । 

«बोकते टद तयैवासते करुते टे्मन्िणि । 
उदाह्ितायां कन्यायां द्म्यव्योरेव नाश्नम् ॥ 

प्रागतः धिखरहच्ितयं चितः स्यात् 
पश्चाद् ग्ाहमिति पष्चदिनानि ठड़ः। 

माक पच्चमेव कथितोएच वशिषटगगे- 
जौत्सतु पचमपि ठइशिशुध्विवव्य; ५ 

अव्न्ताश्रक्तौ राजमा्ैडः । 

“बाले टलं च सन्ध्यां चतु.पश्चचिवासरान् । 
जवे च भाषे चेव विवाहादियु वच्नेयेत् ॥ 
वक्रे वेवातिचारे तरिदशपतिगुरौ देवपून्ये च 

सप्र. 

य्वा दियेःधिमाते दिवसकररिपौ वाक्पतौ 
चेच्रपौषे। 

विद्धां केतूङगमे वा रद सरगुरौ िंहंस्य 
मनोज्ञ 

वर्षादाप्नोति चोप्रा स॒नियतमरणं देवकन्धापि 
भर्तः ॥*#॥ 

मुक्रमधिकछद्य राजमाभैर। 
नबा च दुरभेगा नारौ ठद्धे नष्टप्रना भवेत् । 
नष्टे च चढ्धमाप्नोति स्ैमेतद्गुरावपि॥ 
सिंहे गुरौ परिणौता पतिमाल्मानमाल्मनान् 

इन्ति। 

कमशच्छिघु पिच्रादिषु वशिष्टगर्गाद्यः प्राहः । 
गुरौ इरिख्य न विवाहमाहु- 
इारौतगगं प्रसुखा सनौ द्राः । 
यदा न माषौ मघसंयुता स्यात् 

तदा तु कन्योदहनं वदन्ति \“ 

अत्रैव माच; । ¢ 
<मधाचशच्चं परिव्यच्य यदा खिंडे गुरुभवेत्। 
तच्रान्दं कन्धका चोपा सुभगा सुप्रिया भवैत्॥ 
इारौतः। 
«अतोचारं गते जौवे टव ठशिककुम्भयोः। 

यज्नोह्ादादिकं कुश्यात् तत्न कालो न लुप्यते॥” 
शद्यच्विन्तामणौ । 
«“अतोचारं गते जोवे ठषि टञ्िककृम्भयोः। 

वचर चोदाष्िता कन्ध! संएटणौयात् कुलदवम् 1“ 

खरटरतकौसद्यां भौमपराक्रमे। 
«वद्ातिचारं सुरराजमन्त्रौ 

करोति गोमन्मयमौनसं स्थः । 

न यातिचेदूयद्यपि पून्बराशिं 
शुभाय पाजियरणं वणिः ॥ 

अतौचारं गते जोव स्थिरराश्रौ च संस्थिते । 
सच न लुप्यते कालो वदेवं पराशरः 

ॐ 

वापीकूपतडागादि निषिद्धं सिंहे गुरौ । 

र< 

विवाहः 

मकरस्ये च तत् कां न दोषः काललोपजः। 
यत्त। 
^कन्याटख्ि कमेषु मन्मये च भषे ठषे। 

अतिचारेएपि क्यं विवाहादि बुधैः सदा॥” 

देतदग्धलं इ तनि येयेपयक्तम् ॥ #॥ दौ पि- 
कायाम् । 

«चिकोणलाया धनलाभराण्रौ 
लक्रातिचारेख गुरुः प्रयातः । 
यदा तदा प्राह शुभे विलग्न 

हिताय पाणियदणं वशि; ॥* 
देवीपुराणम् । 

«“मकरस्थो यदा जोवो वल्लयेत् पष्चमांशकम् । 
शरोषेष्वपि च भागेषु विवाहः शोभनो मतः ॥* 

भोजराजः। 
५यो जन्ममासे च्तुरकम्भ याचां 
कणस्य वेधं कुरते च मोात् । 
ननं स रोगं धनपुच्तनाशं 

प्राप्नोति श्छ वधबन्धनानि ॥ 
जातं दिनं दूषयते वशिष्ट 

खाष्टौ च गर्गो जवनो दश्ाद्म्। 
जन्मास्यमासं किल भागुरिख 

चौड विवादे च्ुरकणेवेधे ५» 
ओरीपतिससुचखधे) 

“खानं दानं तपो होमः सब्मङ्गल्यवद्वंनम् । 

उदाहख कुमारौणं जन्मम्ासे प्रशस्यते ॥* 

छ्यचिन्तामणौ । 
^जन्समासे च पुच्वाण्या धनाण्या च धनोदये। 

जन्मभे जन्मराशौ च कन्धा हि धरुवसन्तति; ॥” 
गगः । 

“च्चै मासि तथा मारे चौरः परिणयं व्रतम् । 
च्येषटपुतच्तदुद्िचोख्च यत्रतः परिवच्नंयेत् ॥ 

अचर च्येतल्वमादिगभेजातत्वम् । तथा च । 
^लजन्ममासि न च जन्मभे तथा 

जैव जन्सदिवसेएपि कारयेत् । 
च्ाद्यगभंभवपुच्चकन्ययो- 
व्येहमासिन च लातु मङ्गलम् ॥” 

अत्र लन्ममासादौ पुच्माचस्य निषेधः श्ये 

मासेतु च्येष्टपुत्तस्येति विग्रेषः। 
«छत्तिकास्थं रविं यक्रा च्य च्ष्स्य कार- 

चेत् । 
उत॒खषेषु च सर्ववे दिनानि दश वच्नंयेत् । #1 
रेवद्यत्तररोद्िणौन्टगशिरोष्रलानुराधामवा- 
दस्ताख्ातिषु तौ लिषष्टमिथनेषद्तुस पाणियद्ः। 
सप्रा्टान्यवहिःपुभरुडपतावेकाद्ग्रहिचिगे 

कूरेच्छपायषडष्गेनं तु गौ ष कणे 
चाष्टमे ॥* 

च्ोतिथ्िद्हितनच्च्रात् व्धिकं चि्राश्रवणा- 
धनिष्टाश्विनौनन्तचं पारस्करोक्तं यथ-- 
“कुमायाः पायं णद्धोचात् चरिष्ठ चिषूततगा- 

दिषु 1 

उत्तरफलगुन्धादित्रयोत्तराषाएदिचयोत्तरभा- 
द्पदादिचयेद नवसु बच्तचेप्वि्मयेः ॥#॥ भौम- 

विवादः 

पराक्रमे । 

^पूबवाच्रये विशाखायां शि वाद्यं भचतुष्ये । 
ऊएा चाशु भवेत् कन्धा विध्वातो विवजयेत् ॥ 

विष्णभादये चिक चिच ज्येष्ठायां ज्वलने यमे । 

रुभित्विवाद्िता कन्धा भवद्येव सदुःखिता ॥” 

ख्वश्च प्रारस्करोक्तं यजुनंदिविषयमाभङ्धिषयं 
वा वोध्यम् ॥ # ॥ 

“अदे मघाचतुभागि मेकंतच्याद्य ख्व च। 
रेवद्यन्तचतुरभागे विवा; प्राणनाशकः । 
कं वेधे विवादे च अ्रते पखवने तथा । 
प्राशने चादययचड्ायां विद्कन्ड्तं विषच्जयेत् ॥ 
विह चेनतु । 

^ति्य१५ङ्६पेरे९४क'! दशो ०मरविश\६ 
भरऽकाद्शा११८ट८ाद्श१८विंश्२०सं श्; । 
श्टोडना खचयुनोडमा च 

योगादष्खदशयोगभङ्गः ॥ 
कम्भकालोननचचदयभुज्यमाननच्चचरयोरमलने 
यदि पञ्चदशा्यन्यतमसंख्ा भवति तदा न 

कमयोग्यमि्यथः। सप्तविंश्राधिकल्े सप्र- 
विश्रतिमपद्ाय गरेषात् प्रलं अन्पैकषंश्ानु- 
पप्रत्तः॥ #॥ अपवादस्तु । 
“च्याद्यपाे सिते खये तुरीयं प्रदुष्यति । 
हितौयस्ये ढतौयन्तु विपरीतमतोढन्वधा ॥* 
चक्तमाइ छरोदये। 
“ऋाद्यांगेन चतुथं चतुर्धोद्ेन चादिमम्। 

कितौयेन ढलतौयन्तु ठतौयेन हितीयकम् \* 

अचेव खच्न रवेः । तथा च रत्रमाला। 
“रुका्बंगतां जयोदध्र तथा तिदयम् गताः 

स्थापयेत् 

रेखाखकमिद् बधरभिषश्ितं खान्न रिकंतचतु। 
वयाषातादितु खनिं मन्तु कथितं तचैकरेखा- 

स्ण्योः 
खम्धाचनद्रमसोग्भिथो निगदिता इक्पाव 

काग; 4” 
चाघातादोतिद्याघातयोगसंस्ञाङ्ष्ठयोदश्ा- 

छम् । तथाच हच्तारौनि नक्षचाणि देषा- 
नौ्यधेः । # ॥ अव सप्त्रलाकावेधः) दौपि- 
कायाम् । 
“लत्तिकादिचतुःखप्ररेखाराप्रौ परिभ्बमन् । 
पह्देकरेखास्थो वेधः सप्रलाकजः॥ 

सप्र खप्र विलिखेत् प्ररेखिका- 

स्तिर्गहंमथ छत्तिकादिकस् । 
केखथेरभिजितता समन्षिलं 

सेकरेखगखगेन विध्यते 1 
वेश्यस्य चतुर्ग अवखादौ निश्निकाएचचनुष्पो 

च्च । 
अभिचित्त्छे खेचरे विधेया रोह्हिणौ विष्ट? ॥* 
लिपरिकादष्डः॥#॥ 

“य्या; श्यौ सप्रश्चनाकभिवः 
पायैरपापरैरथवा िवाच्चे। 
रक्तांशुक्रेनेव तु रोदमाना 
प्म प्ानश््मिं प्रमदा प्रयाहि" 



विवाहः 

अस्यापवादो यथा, राजमात्तेष। 
^ विषप्रदिग्धेन इतस्य परिणा 
ग्टगस्य मांसं शुभदं चतादते। 
यथा तथाजाष्टुड्पाद् खव 
प्दूषितोभन्योड्पदं शुभावदम् ॥* 

चथ पष्चशलाकचक्रम् । 
“ऊर रेखास्थिताः पश्च तिक् पञ्च तयैव च। 
इड च कोण्यो रेखे साभिजित् छत्तिका- 

दिकम् ॥ 
श्म्भुकोरे दितौये तु लेखयेत् खब्येकम्भणि । 
करोभिद्रमथो सौम्येन चतं पर वष्वं येत् ॥ 
नत्वापाते चये दोष्टाये च सप्रश्नलाकके। 

ते सर्वे प्रभवन्त्यच नाच पश्चश्रलाकके ॥ 
च्य चक्रान्वये कश्चित् पाद्वेध ददेष्यते॥” 

तदुक्तं रत्रमालायाम् । केश्ित्तचापौष्यते पाद- 
वेध इति; इति प्चशलाकाचक्रम् \ #। 

रब्रमालायाम्। 
“कत्तं इाद्रसष्यरश्सिरवनौखबुस्तेतोयं गुरः 
ष्ठं चादममकजस्तु पुरतो दन्ति स्फुटं नत्वया। 
पञ्चात् सप्रममिन्दरजस्तु नवमं राइ; खितः 

पष्चमम् । 
इवि परिपूणेग्धतिरुडपः सन्ताङ्येन्नेतरत्॥” 

नत्वापातोग्यम् ॥#॥ 

५ पापात् सप्तमगः श्श्रौ यदि भवेत् पापेन 

खुक्तोमरयवा 

यत्नात् तं परिवच्नंयेत् सुभिमतो दोषो द्यं 
कथते। 

यात्रायां विपदो रे इववधः चौरे सेगोट्- 
भवो- 

पयुद विधवा व्रते च मरयं मूल पुस्क- 

म्मणि ॥*#॥ 

५^र्विमन्दकुचाक्रान्तं न्टगाङ्ात् सप्रमं 

त्यलेत् । 
विवाइयाजाचूड्ासु ठहकम्मपरवेध्यने ५ 
यामिच्रवेध्ष;ः॥#॥ 

“सलचिकोरनिजमन्दिरगोभ्य पूर्णो 
मिच्च खौम्बरुडगोग्य तदौन्ितो बा, 
यामिचवेधविद्ितानपद्कव्य दोषान् 

दोषाकरः खुभमनेकविधं विधत्त ५*५॥ 
भोजरानः। 

^चिषड़ दधीकादश्रगो दिनेशः 
उताधेसौभाग्यशुभप्रदः स्यात् । 
व्रैधयदातारटमराशिसंस्थः 
शेषेषु रगड़ःखडुचः; करोति ५” 

रविश्रुद्ठिः॥#॥ 

“कन्धानत्तचुदौ स्ह वादः घभछन्रखाम् । 
पश्चाद्धन्त विशुद्धया तु या्रापुष्योतृखबाद्यः 1 
विद्याघरौविलासे। 

^ पैवामक; छतो योनिर्योधितामन्डतवुतिः । 
अतः परयोषितो; रस्तं बलमकंश्श्राङकजम् ॥ 
गोचर श्रु विन्ड्' कन्याया यन्नत; भं बौच्छ । 

तिममकिरणष् पुसः शरोपैरबलेरपि विषादः; । 

४३० 

विवाहः 
दितौयपुच्ाङ्कगतः प्रभाकरः 

्रयोदग्राहात् परतः शुभप्रदः) 
न जनमसप्रययरन्यृगस्तया 

करोति परखामपि तादशं फलम् ॥* 
तथा चयोद ग्राहात् परतः; ॥५॥ 

“चयोद्शदिनान्धरको दश षडधरणौसुतः। 

खां दिनख् श्रौर्तांगुर्माखमेकादश्रं तमः ॥, 
सौरिः पादाधिकं वधे मासानष्टौ हृरस्यति;। 
भवनाद्वं श्गुः सौभ्यो यावद्राश्यशुभा; पलम्॥ 
कष्टं ्रतादिके ददने तथा ओेषभागमा; ॥ # ॥ 
लमे तत्पश्वमे तूं नवमे दशमे तथा । 
गुरुभ्ैगुव्वा दोषघ्नो विवादे वद्वते शुभम् ॥* 
यमेव सुतद्िबुकयोगः ॥ # ॥ 

“गोधूलि चिविधां वदन्ति सुनयो नारौविवा- 

दिके 

हेमन्ते शिशिरे प्रयाति च्डुतां पिणडोछति 

भास्करे । 
सोश्एहस्तमिते वसन्तसमये भानौ गते 

इश्ता 

खथ चास्तसुपागते च नितं प्राटट् ४रत्- 
कालयोः; ॥# 

लम्रं यद् नास्ति विशुद्धमन्यद्- 

गोधृलिकां त्न सभां वदन्ति । 
लमे विश्वं सति वौग्धयुक्तो 
गोधुल्िका नैव पलं विधत्ते ॥*॥ 

नास्मिन् गरहान तिथयोन च विधिवारा 

ऋक्ताणि मेव जनयन्ति कदापि विघ्नम् । 
अद्यादइतः; सततमेव विवाहकाले 

यात्राञ्च चावसुदितो श्युजेन योगः ॥*॥ 

मागें गोधूलियोगे प्रभवति विध्चवा मा्मासे 
तथेव 

पुच्रादुधंनयौ वनेन सिता कुम्भ स्थिति 
भास्करे । 

बैश्ाखे सुखदा प्रजाधनवती च्येषटं पतेमनानदा 
अआषाए़ धनधान्यपुच्वहला पाणिग्रह ` 

कन्यका ॥ *#॥ 

विवादपटसे । 

“दषा धनुषि च छलटा ततृपूादं खतौव्यपरे 
जगुः ४#॥ 

च्योतिःसारसंग्रद्े। 
“विवादे तु दिवाभागे कन्या खात् पुतच्त- 

वव्निता। 
विरहानलद्गधा सा नियतं खामिषातिनौ ॥#॥ 

मद्धाभारते। 

^राज्ौ दानं न श्ंखन्ति विना चाभकदन्चि- 
णाम् । 

विद्यां कन्यां हिचा रोपमन्नं प्रतिश्रयम् ॥*# 

व्याखः। 
“रिक्तासु विधवा कन्धा दरेएपि स्याहिवा- 

दिता 

शनैश्चरदिने चैष यदा रिक्ता तिथि्वैत् । 
तस्िन् विवाहिता कन्धा पतिसन्तानवद्धिता 1” 

विवाहः 
शतिः) 

^धन्नायेकाममोच्तायां दारा; संप्राप्निडेतवः। 
परौक्छन्तं प्रयत्नेन पूममेव करमग्रहात् ॥ "4 
मनुः) 

^“यङ्गाङ्गीं सौम्वनागरीं हंसवारणगामिनीम् । 
तनुलोमकेशदशनां ष्टडङ्गोस॒डडेत् स्वयम् ॥"*# 
्चातातप;। 
“सस्वनं मेषवया मधुपिङ्गललोचनाम्। 
तादग्रौ" वरयेत् कन्थां एहस्थः सुखमेधते ५४१ 
भविष्ये । 
“प्रतिष्टिततलाः सभ्यक् रक्ताम्भोलषमल्विषः । 
तादृश्राञ्चरणा धन्धा योषितां भोगवद्वंना; ५” 
प्रतिष्ठितो भूमौ लः समूलोपधोभागो वेषां 
ते तया॥#॥ मनु; 

“नोहवडहेत् कपिल कन्धां नाधिकाङ्गो' न 

रोगिखौम्। 
नालोमिकां नातिलोच्नीं न वाचाटां न पिङ्ग 

लाम्॥ 
मचेढतच्तनदोनानौ नान्धप्चतनाभिकाम् । 
न पच्यद्िपरेष्यनाीन च भौोषखनामिकाम् ॥” 
प्रतिप्रसवमाद् मल्छ्क्ते। 
“गङ्गा च यस॒ना तैव गोमती च खरखती। 
नदौष्वासां नाम उच्चे मालतो तुलसी अपि। 
रेवतौ चाश्विनौ मेष रोहण शुभदा भवेत् ॥* 
छ्य चन्तामणौ । 

“नेच यस्याः केकरे पिङ्गले वा 
स्यादृडुःशौला श्चावलोलेचणा च । 

, पौ यद्या ग्डयो; सस्िताया 
निःसन्दिग्धः बन्धकीं तां वदन्ति ॥*५॥ 

नन्दिकेशरपुराणे। 

“श्यामा इकशौ तबुलोमराजी 
सथूः सश्ौला सगतिः स॒दन्ता, 
वेदौविमध्ा वदि पङकनान्तौ 
कुकेन होनापि विवादहनौया ॥ 
टा कुदन्ता यटि पिङ्गला 
लोखा समाकोगेसमाङ्गयष्टि; । 
मध्यं च पष्ट यदि राजकन्या 
कुलेएपि योग्या न विवाहनीया ॥”ॐ॥ 

इारीतः। 
“तसात् कुलनच्तच्रविद्वानोपपन्नां वरयेत् ।* 
बत्तच्ोपपन्नां नाडौनच्चहोनाम् ॥ # ॥ 
नाड्गनचचमाद् सखरोदये। । 
“अश्विन्यादि लिखि चक्रं सर्पाकारं धिनाड्कम्, 
तत्र वैधवश्राज् ज्ञेयं विवाहादि खुभाशुभम् ॥ 
चिनाड़ोवेधनचत्तमश्िन्या्रायुगोत्तरा । 
इस्तनद्ररलवासुगयः पूम्वभाद्रपदास्तथा ॥ 
याम्ब; सौम्यो गुरुवो निश्चित्रा मिच्रजलाङयम् | 
धनिष्ठा चोत्तराभद्रा मध्यनाड्गीयवस्िताः ॥ #! 
छत्तिका रोदिशौ सर्पो मघा खातौविश्रा- 

खक । 

उत्तरा श्रवणा पौष्यं एषटनाङ््वस्थिताः \#\ 
अश्वपादिनाडोवेधचं ष्ठ दहवितीयकं कमात् । 



| 

धाभ्यादितू थत् थषव सत्िकादिद्धिषटककम् ॥ 
र्वं निरौत्तवेदेधं कन्धामन्ते सुरे गुरौ । 
परण्थग्रीस्वामिमिचेषु दे यामे पुरे गदे 
रुकनाडौस्थधिष्टानि यदि स्यरकन्ययोः। 
लदा वेधं विजानौयात् गवादिषु तथेव च ॥ 

प्रकटं यस्य जव्मन्ते तस्य जन्मच्तेतो यधः 

प्रनष्टं जव्मभं यस्य तस्य नामच्चेतो वदेत् ॥ 
इयोनेन्मभयोवेधो हयो मभयोस्त या । 
नामजन्मन्तयोतेधो न क्तैयं कदाचन ॥ 
रखुकनाङ्ोस्थिता चेत् खात् भत्तनाग्राय 

च्वाङ्गना। 
तसाच्राङडोयधो वौच्यो विवाहे शुभमिच्छता 
प्राङ्नाद्या वेतो भत्ता मध्यनाद्योभयं 

तया । 

एडनाङ्यधे कन्धा न्त्ियति नाच मंग्रयः॥ 
रुकनाडोस्थिता यत्न गुरुमन््रच्च देवता;। 
तच्च दें रुजं टयु" क्रमेग फलमादिशेत् ॥ 
प्रस: परयाङ्गनामिचं देशो सरामः परं रहम्। 

रखुकनाड़ौगता मया अभया वेधवव्निताः॥» 
प्रतिप्रसवमाह च्यीतिषै। 

“रुकराश्यादियोगे तु नाड्ैदोषो न विद्यते ॥* 
स ग्रथा। 
^रकराग्रौ च दम्यत्योः शुभं स्यात् समसप्रके । 
चतुर्थं दशमे चेव ती्ैकादशर तथा ५” 
समय्रहणाहिषमसप्रके दोषः । तथा च। 

“योटङे सप्रके मेषतुके युग्महयौ तथा । 
सिंदघटौ खदा वर्ण्यो तिं तच्रात्रवौ च्छव; ॥” 
शओीपतियवद्ारनि्णंये । 
^सुददेकाधिपयोगे ताराबके वश्यराश्टौ वा। 
अपि नाद्यादिवेचे भवति विवाहो डितार्थाय॥” 
रालमा्ैष्छे | 

^न राज्योगे मह्व्ीरिता च 
न तारगुह्धिनं गणचयं स्यात् । 
म नाड्दोषोन च वगेदुष्टि- 
गैर्गाद्यस्से सुनयो वदन्ति ॥**#॥ 

राजयोगस्तु खकराश्यादियोग र्व सन्नेव 
नाव्यादिप्रतिप्रसवात् \ श्रोपतिरनत्रमालायाम् । 

“अन भानफणिद्ियख्च ठषसुखमेषोन्दररध धिक- 
आयुर्गौ; क्रमशस्ततोएपि मद्डिघौ यात्र पुनः 

सौरभौ। 

आग्रेणौ न्दगङुकरौ कपिरथोरभदयं वानरः 
लिंहोण््ो रटगराट् पशुश्च करटी योनिश्च 

भानामियम् ॥ 

गोयाघरं गजसिंहमश्छमष्हिषं खरश्च वभरगं 

वेर वानरमेषकश्च सुमदहत्तदद्िडालोन्दररुम् । 

लोकानां यवदह्ारतोध््घदपि च ज्ञाता प्रय 

नादिदं 
दम्यद्योकरप्टद्ययोरपि खदा वच्चे; शुभस्या- 

यिभिः॥ 
मकरसमेतं मिथनं कन्धाकलसौ टेन मी नौ च । 
इषमतुखे?लिमेषौ ककंटधनु धौ च मिच्रविधौ। 
धघड्षटकावितिद्धेषः॥ #1 अरिषड्ष्कमा। 
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मकरः करिकुलरिपुणा 

कन्धा मेषेण सद भोधस्तुलया। 

कर्किंचटौ ठषधघतुषौ 
उचिकमिधने चारिविघौ। #॥ 

यदि कन्या्मे भत्ता भर्तः वे च कन््रका। 

षड्कं विजानौयादव्नितं चिदप्रौरपि ४१ 
पसो गात् सुतगदे सुत्हातच कन्या 

धर्म स्थता सुतवती पतिवल्लभा च । 
हिह्ादशओे धनण्डे धनदा च कन्या 

ऋषे स्थिता धनवती प्रतिवल्लभा च ॥* 
चड्षटकादौ तारानियममाद् भौमपराक्रमः। 
“सौद हयाभयोहंयोरपि तयोरै काधिप्येएपि 

वा 
तारा षष्टसुमित्रमिचदहनच्चेमासम्यटृयदि। 
घटके नवपश्वमे ययधने योगे च पुयोषितोः 
परोव्यायुःसखटदिपुदिजनकः कार्ययो विवाद- 

स्तदा ॥” # ॥ 

गग; । 
मरणं ताराविरोधे ग्रहरिपुभावे चिरेण । 

रोगादि नरनार्यो; बट्का्के वैरमवश्यं भवै- 

दाश \*#। 

दासः । 
^सैत्रादियोगेएपि षड्रकादौ 

तारा विपन्प्र्यरिकरैधनास्याः;। 
वन्यां विवादे प्ररघोडदो हि 
भ्रौतिः परा जन्मसु तारकासु ॥ 

नत्तचमेकं यदि भिच्रराशि- 
नै द्भ्यतौ तच सुखं लमेताम् । 

विभित्र्त्तं यदि चेकराशि- 

स्तदा विवाहः सुतसौस्यदायी ॥ 
रक्ता च यदा कन्धा राश्येकातच यदा 

भवेत् । 

धनपुच्वतौ नारौ साध्वौ भन्ैप्रिया सदा॥ 
षड्ष्टके गोमिथुनं प्रडेयं 
कास्यं सरू्प्यं नवपश्चके तु। 
दिद्धाद्श्रास्ये कनकात्रतान्वं 

विप्राचैनं देम च नाडङ्दोषे॥ 
मरणं नाड़ोटोषै कलइः षट् काषटकै विप- 

त्तिर्वा। 
अनपल्यता चिकोे दिदादशे च दारिदाम् ॥*५। 

कछ्न्विन्तामणौ । 
इस्तास्वातिश्रुतिन्टगगशिरःपुष्यमेच्राश्विभानि 

पौष्णादिधे जमुरिदह वुधा देषसंन्नानि भानि। 
पूज्वास्तिखः शिवभभरणौरोिशी चोत्तरा 
प्राहमं ्याङ्यसुडगणं न नमेतं सनौन््राः ॥ 
चिचाप्नेषानिक्रौतिषिटमे वासवे वासव 
श्रक्रास्मोभे वरुणददनचं च रचोगणोग्यम् ॥” 
फलमा श्रीपति; । 

«सकले चोत्तमा प्रौतिमेध्यमा देवमानुष। 
देवास॒रे कनिष्ा च चदयुमानुषरातच्तसे 1 
राच्तसौ च यदा कन्या मानुषञ्च वरो भवैत्। 

तदा चयन दूरस्थो निधेनत्वमथापि वा ॥* 

विवाहः 

राजमान्तर्ड । 
यदि स्याद्राचसो भत्ता कन्यका मानुषौ भवैत्। 

विवाहे सुखमाप्नोति वरेपरौ्यं विवज्यंयेत् ॥” 
युडजयाणेवे । 

«देवा जयन्ति युद्धेन सत्था नाच संग़रयः। 
स्च्सां मानुषाणाखख संग्रामे निश्चया खटति; ॥ 

ककिमौनालयो विप्राः चचा; सिंहतुलाइवाः । 
वैश्या युग्माजङुम्भास्या; गूदा इषन्टगाङ्गना; ॥ 
सवा; परिणयेद्िप्र; त्तंच्तयो नवभागभवेत् । 

धड्ाश्रयो भवेदश्यस्तिखः ढं प्रकोन्तिताः॥ 

षणश्रष्ठा च या नारौ हौनवगखयः पुमान् । 
महत्यपि कुले जाता नासौ भरि रज्यते ॥” 

ति च्यौतिस्तत्छम् ॥ * ॥ 
न्यत् उह्ाशन्दे दरयम् ॥#1#! तत्प्रयोग 
यथा । अथ छतट्द्िश्राह्ः संप्रदाता लमश्मये 

संप्रदानश्रालायां गत्वा उत्तरतः च्छौग्बौं बहा 

विशटरादिकं सव्नोलत्य पञश्िमाभिसुखोपनुप- 

विदटस्िष्ठेत् । ततोएयत उपस्थिते वरे सप्रद्ाता 
छताञ्ञलिवेरणं कुशात् । ॐ साधु भवानाल्ता- 
मिति ्टच्छेत्। जामाता ॐ साध्वहमासे 

इति वदेत् । संप्रदाता ॐ अच्चैविष्यामो भवन्तं 

षति टच्छेत् । जामाता ॐ अचैव इति वदेत् । 
ततः; संप्रदाता प्राया्याचमनौयगनमाच्य- 
यथागश्क्रङ्करौयसपटकयन्नोपवौतखपयंपूगा- 
दिकं प्रदाय जामातरमचचैवेत् । तत; संप्रदाता 
दचिणं जानु ता ॐ अधरेद्यादि असुक- 
गोत्रस्यासुकप्रषरस्यासुकरेवग्रमणः प्रपौतच्तं 
असुकगोचरस्यासुकप्रवरस्यासुकदेवशमणःपौचं 
असुकगोचस्यासुकप्रवरस्यासुकटेवश्रम्मेणः पत्तं 

असुकगोत्रं असुकप्रवरं असकदेवशमाणं 
अतुकगोचस्यासुकप्रवरस्यासुकदेवश्म्मेणः प्र 

पौत्चौ अत्तकगोच्रस्यासुकप्रवरस्यासुकदैव- 
श्रग्भणः पौत्तौ असुकगोचस्यासुकप्रवरस्य 
असुकदेवशम्भणः पुत्तौ असुकगोच्ां असुक- 
प्रवरां गरीसुकौदेवौं एनां कन्धां शुभविवादेन 

दातु" रभिः; पादयादिभिः अभ्यव्यै भवन्तमहं 
इशे। जामाता ॐ ठतोभ्खि इति वदत् । 
संप्रदाता यथाविहितं विवाहइकम्भ कुर । 

जामाता ॐ यथाज्ञानतः करवाणौति वदेत । 

ततः च्त्रयाचारादिकं कारयित्वा सुखचन्दरिका 
कारयेत् । ततोग्ये उपस्थिते वरे संप्रदाता 
असु मन््रं जपति। प्रजाप्रति्छेधिरनुष्टप् 

छन्दोएहगीया गौदवता गवोपश्यापने विनि- 
योगः; । ॐ अदहेणा पुत्तवाससा चेनुरभवद्य 

मे सा मः प्रयखतौ दुहा स्तरा सुत्तरां 
तमाम् । ततो जामाता प्रजापतिक्छौधिर्गायत्तौ 
च्छन्दो विराडटेवता उपविश्चददेणौवलपे 
विनियोगः। ॐ इदमदमिमां पयां विरान- 

मन्नादयायाधितिषामि। इमं मन्नं जपन्नासने 

प्राङसुख उपविग्रति। ततः संप्रदातापि पशि- 
माभिसुख उपविशेत् । ततो दाता साग्रपश्च- 

विंश्रतिङ्घश्रपैः दिर्षामाधोसखयग्यिं रवितं 



विवादः 
विष्टरं उत्तरायं उत्तानहस्ताभ्यां रहौत्वा 

ॐ विष्टरो विष्टरो विष्टर; प्रतिरद्यतामिव्याद- 

धानो विषटरमपेयति । जामाताश्व ॐ विष्टरं 
प्रतिख्ह्णामि र्ति विष्टरं गहोता प्रजापति- 

ऋषिरवुष्ुपङन्द ओषध्यो दैवता विष्टरस्यासन- 
डान विनियोगः। 
«ॐ या ओषधौ; सोमरान्नौनह्ौ; शरतविच 

चणा; । 
ला मद्यमस्िन्नाखने अच्छिद्रा: शम्भ यच्छत \” 
इत्धासने विद्रसुत्तराग्रं दत्वा उपविशति। 
सतः सम्युदाता एुनस्तादश्रमेव विद्र णष्ौता 

ॐ विष्रो विष््रो विष्टरः; प्रतिरद्यतामिति 
तयैव पुगरपेयति।, जामाता तच ॐ विष्टरं 
प्रविरुक्ामौति तयैव योल) प्रजापतिकरषि- 
रबुष्टप् छन्द वरोषध्यो देवता विष्टरस्य पादयो- 
रधस्ताह्ाने विनियोगः। 

“ॐ या ओषधौ; सोमराज्नौव्विष्िताः 
एथिवौमनु । 

ता मह्यमस्िन् परादयोरच्छिद्राः श्रम्म यच्छत ॥” 
इति पादयोरधस्ताटृत्तरायं विष्टर स्थापयेत् ॥ 

सतः सम्युदाता पानौयपाचरं गहीत्वा ॐ पाद्या; 

पाद्या; पाद्या; प्रतिर््यन्तामिति पानौवपात्- 

मपेयति। जामाता ॐ पादां प्रतिखुह्ञामीति 

खहौलवा प्रजापतिक्छोषिव्विराङ्गायन्नौी छन्द 
अपो देवता पाद्प्र्षालनार्थोदकवौक्षये 

विनियोगः। ॐ यतो देवौ; प्रतिपस्यान्याप- 

स्ततो मा ऋषिरागच्छतु । अनेनोदकं वोचत् । 

सतो जामाता सस्नात् पाच्रादुद्कं रडौता 
परजापतिर षिनिराड् गायन्तौ च्छन्दः ब्रीदेवता 
स्पादप्रचालने विनियोगः ॐ सदयं पादमवने- 
निके अस्ना सियं दधे। अनेन वामपादे 

उदकाञ्जलिं दद्यात् । ततोएपरमञ्जलिं रौत्वा 

प्रजापतिच्ोषिनिराड् गायन्तौ न्द; श्रीद वता 
द्त्तिणपादप्रच्चालने विनियोगः। ॐ दच्िशं 

पादमवनेनिले अङ्ना ध्ियमाभेश्रयामि। 
अनेन द्च्िणपादे उदकाञ्जलिं दद्यात् । तत, 

पुनरुदकाञ्जलिं एहोत्वा प्रजाप्रतिक्धिविंराड- 
मायन्चौ च्छन्दः ग्रंवता उभयपादप्र्चालने 
विनियोगः । ॐ पूम्मन्यमपर मन्धसुभौ पादाव- 
घनेनिजे रादुस्यह7 अभयस््मावरुदधेा। अनेन 
पादहये उदकाञ्जलिं दद्यात् । ततः सम्यदाता 

खाच्चतदूववापल्लवान् शद्धादि्पाच्र निधाय। 
ॐ ध्येमच्यैमच्यै प्रतिणद्यताम्। र्द्भि- 
धायाच्यैमपेयति। जामाता च ॐ अध्ये प्रति- 
खह्धामोति रदोतवा प्रजापतिको(षरष्ये देवता 
च्यध्यंप्रतियहओे विनियोगः । ॐ अन्नस्य रादि 
रसि राद्किते भूयासम् । अनेगाध्ये शिरसि 
श्यात् । ततः सम्यदाता उदकपाचं णद्ौत्वा | 

ॐ आाचमनौयमाचमनौयमाचमनौयं प्रति- 

सह्यतां इद्यदकपाचरमपयति। जामाता च्व 
ॐ ऋच मनौयं प्रतिरक्कामोति खडहोला प्रजा- 

परतिक्रषिराचमनौवं देवता आचमनौयाचमने 
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विनियोगः। ॐ यशशोए्सि यशो मयि धेहि) 

अनेनोत्तराभिस्चखोभरूयाचामेत् । तन; सम्य 

दाता तदधिमधुयुक्तं कांस्यपात्रं कांस्यपाच्रा- 
न्तरेणापिघाय रदौता ॐ मधुपो मधुपक 
मधुपक प्रति गृद्यतामिति मधुपक समपयत । 
जामाता च ॐ मधुपक प्रतिगज्ञामीति रहौत्वा 
प्रजापति्ेषि्धुपको देवता अदंशौयमधु- 
पक्षे विनियोगः । ॐ यशसो यश्रोएसि । 
अनेन मधुपक रहता भूमौ निधाय प्रजा- 
पतिक्धिमधुपरको देवता अहेणोयमधुपकं- 
प्राश्न विनियोगः। ॐ यशसो भच्यो?सि 

महसो भच्योएसि शरीभेच्योएसि श्रियं मयि चेदि, 
अनेन मन्ञेण वार्यं भत्तयथिला सछत् तूौँ 
भक्तयेत्। ततो जामाता आचान्तो मङ्गलौ- 
षधिलिप्रेन दचिणदस्तेन तादृशमेव कन्याया 
दच्िगदस्तं स्वहस्तोपरि निदध्यात् । ततः 

सौभाग्यपतिपुच्चवतौ नारौ मङ्गलपूम्वकं कुशन 
सहयं वन्नाति । ततः सम्यदाता तिलङ्घश- 
सद्ितसुटकपाच्रं गहोत्वा वामहस्तेनाचितां 

कन्यां त्वा ओम्यासुकं मासि अस्ुकराशिस्य 

भास्करे असुके पच्चे असुकतिथौ असुकगोच; 
ओरीसुकदेवश्रम्ना असुककामः यसुकगोत्रस्या- 

सुकप्रवरस्य असुकदेवश्रन्भणः प्रपौचाययअसुक- 
गोचरस्य असुकप्रवरस्य असुकदेवशमभणः 
पौच्ताय असुकगोचस्यासुकप्रवरस्यासुकदेव- 
श्म्मशः पच्राय असुकगोत्राय असुकप्रवराय 
शीगसुकदेवश्मेये ब्राह्मणाय वराय अ्चि- 
ताय असुकगोचरस्यासुकप्रवरस्यासुकटेवश्रमणः 

प्रपौत्तौ असुकगोत्रस्यासुकप्रवरस्यासुकदेव- 

असुकदेवशम्भणः एुत्चतौ अस्ुकगोतचां असुक- 
प्रवरां रीगसुकौदेवौ इति चिरुचाथ रनां 

कन्यां खवच्वालङ्कतां प्रजापतिदेवताकां तुभ्य 

मद सम्यदहे। इति इस्तदयो पररि सतिल- 
जलङुश्ानप्रयति। जामाता ॐ खस्तोव्यभि- 

धाय कन्येयं प्रजापतिदेवताका इति वदेत् । 

गायच्चौ' कामस्तुतिश्च पठेत् ॐ क इट् कसा 

अदात् कामः कामायादात् कामो दाता कामः 

प्रतिग्रहीता कामः ससुद्रमाविश्रत् कामेन ल्वा 

विहतं 
नापितेन सुक्तायां गवि जामाता पठति। प्रजा- 

पतिक षिस्तृ्टप् छन्दो गौर्देवता गवानुमन्तरओे 
विनियोगः । ॐ माता रुद्राणां दुहिता वद्धनां 
खसादित्यानां अन्तस्य नाभि; प्रनुवोत्ं चिकि- 

तुषै जनायमागा मनामा मदिर्तौ वधिष्ट। 

नेन गां विसव्नेयेत् । ततो मङ्गलं कुशात् । 
ततो भ्त ामपार्ं वधसुपषेशयेत्। इति 
सम्यदानं समाप्रम् ॥#॥ इति भवदेवभडुः 

विवाहितः, पुक्ञौ, ( वि+वद्+-शिच् + क्तः। ) 
क्तविवादइः; । यया,-- 

^श्रमैश्चरदिने चैव यदि रिक्ता तिथिभेवेत्। 
तस्मिन् विवाहिता कन्धा परतिसन्तानवद्धिता ॥* 

अपिच) 

^विष्णभादो चिक चिच ज्येष्टायां ज्वलने यतने । 
रुभिर्विंवादिता कन्धा निद्यमेव सुदुःखिता ॥* 

इति च्योतिस्त्चम् ॥ 
विवाह्यः, प, (वि + वद्ध + णिच्च + यत् 1) जामाता । 

इति केचित् ॥ विवाहयोग्ये, चि।॥ (बचा, 
कथासरित्खागरे । ३३ । ९६० । 

«पद्मावत्या ऋते राज्ञया न विवाद्यापरेति यत् । 

प्रोक्तं देवि प्रतिज्ञातं मया निर्म तत् ॥) 
विविक्तं, चि, (वि~+ विच्+क्तः।) पविच्रम्। 

विल्नम्। इत्यमरः) (यथा, गौतायाम् ।१३।१०। 

^विविक्तदे शसेवित्वमरतिच्जेनसंसदि ५”) 
असम्यक्तः। ( यथा, माघे । ११।१७। 

^पुनरुषसि विविक्तेम्भातरिश्वावच णयं 

ज्वलयति मदनानि मालतौनां रजोभिः; ॥*) 

विवेकौ। इति मेदिनौ ॥ 

विविक्ता, खौ, दुभेगा। इति चिकाखशरेषः॥ 
शरमेण पौत्तौ असुकगोज्रस्य असुकप्रवरस्य | 

| विवि, चि, नानाप्रकारम् । इव्यमरः॥ (यथा, 

सुब्राङ्कितपुस्ङे षिरिक्ता र्ति पाठः॥ 

कौतुकसम्भसे । २। 
छतं विविधडदष्कतं सततमेव प्रद्यदहत; 1") 

विवौतः, प, शूमिविद्येषः; । यथा,.-- 

५सममेषां विवौतेण्पि खरोष्ं मदिषौसमम्। 

विवौतः प्रचुरढण्कारो रच्यमाणः परिण्हौतो 
श्रूप्रदेग्रः तद्पघातेए्पौतरचैचसमं दखंरषां 

मदष्यादौनां विद्यात् । इति मिताक्षरायां 
सखामिपालविवाद्प्रकरणम् ॥ 

प्रतिरुक्ञामि कामेतन्तं ।#। ततः ॐ अदयोव्यादि | विवौतभकै, [ ऋ ] प, विवौतभूम्बामौ । र्ति 
छते तत्केन्यादानकम्भणः साङ्ता् दन्तिणामेतन 
सवशे अक्कगोच्रायासुकदेवश्रम्भशे ब्राह्मणाय 
वराय तुभ्यम्ं सम्युददे । ततो जामाता ॐ 

स्वस्तोति वदेत् । ततः पतिपुच्चवती नारौ 

दाम्यव्ोवेस्त्ेण यन्धि वप्राति। ततः कुश्रमग्थिं 
स॒क्रा वच्छेणच्छादान्योन्धावलोकनं कारयेत् । 
ततो भत्त॑द्िर्पान्वे बधमसुपवेश्ययेत्। ततो 
नापितेन गौर्गौरिद्यक्ते जामाता पठति । प्रजा 
पतिच्ेषिन्बे हतो च्छन्दो गो दौवसा पूम्बबद्गवौ - 
मोच्ते विनियोगः । ॐ सुच गां वरणपाश्ा- | 
दिषन्तं मे५भिचेहि त्वं जद्यसुष्य चोभयोरुतद्टज 

परामत्तु णानि प्िवतूदकम्। इति पठेत् । ततो 

बिद्रक्ता, 

मिताक्षरा 

स्तौ, (वि+ टल +क्त; । खयां टाप्।) 

इुभेगा । इति भूरिप्रयोगः ॥ 
विदतं, चि, (वि+ड+क्तः। ) विस्ततम्। इति 

मेदिनौ । ( वधा, शाकुन्तले १ 

“दमेर वलौ; श्रमविटतसुखभयंशरिभिः 

कौशे वत्यां ॥” 
वर्णोचारणे प्रयतरविशरोधः। यथा, सिद्वान्तकौ- 
सदयाम् 1 १।१।६॥ “स्ृेषतृषय॒टविटनसंठत- 

भेदात् 1” ̂ “विट़तसुश्मणं स्राणाच्च | इस्स्या- 

वशेस्य प्रयोगे संहतम् । प्रक्रियादशायान्तु विदत 
मेव 1“ ) 



ग 

विवेकि 
विरता, स्तौ, च्तुद्ररुगमेदः। इति मेदिनौ) 

तक्लच्णं यया,-- 

<विठ़तास्यां महादादहां पक्रोडुम्बरसच्निभाम् । 

विडतामिति तां विद्यात् पित्तोद्ां परिमण- 
लाम् ६ 

परितः शोधवतौम् ॥ # । अस्या कित्छा । 

५ विटतामिनरटडाख्च गरहौ नालगदभम्। 
परैत्तकस्य विखपेस्य क्रियया साधयेद्धिषक् । 
पके तु रोपवेदाच्यैः परकेम्भधुरमेषजेः \ 

इति भावप्रकाशः १ 

( विटत्तति कचित् पाठ; 1 ) 

विडताचः, पु, (षिते अच्तिणौ यस्य ।) कक्न्,टः। 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

विदितः; चौ, यास्या । विपूनरटधातोः क्तिप्र्- 
येन निव्यन्नमिदम् । विवर्णम् । यथा,-- 

^श्रक्तियहं याकरणोपमान- 

कोषाप्रकाक्वादयवद्ारतञ्। 
वाक्वस्य षात् विटठतेनदन्ति 

सखान्निध्यतः सिह्वपदस्य टह्ाः ॥* 

इति मलमाखतत्वम् ॥ 

वित्तं, चि, (वि+इत्+क्तः।) चलितम्। 

यथा,-- 

^विदृत्तपाश्वें रचिराङ्गहावं 
ससुददहच्ारु नितस्बरम्यम् | 

चऋअमन््रमग्थघ्वनिदत्ततालं 

गोपाङ्गनाटृ्यमनन्दयत्तम् ॥” 

स्ति भटः 
वित्तं तिथक्चलितं पाश्वे यच्र। इति 
सङ्का ॥ 

विततिः, स्वौ, धक्रवद्भमणम् । चूणेनम् । विपूर्व- 
इतधातो; क्तिप्रद्ययेन निष्यन्रमिदम् ॥ (विविध- 
इत्ति;। वथा, भागवतटौकायां गरोधरः। ३।६।१०। 
^विश्द्धजां वित्तये विविधटत्तिलाभाय॥*) 

विषैकः, पु, परस्प्रयाटत्ताा वस्तुखरूपनिञ्चयः । 

प्रज्जतिपुरुषयोविभागेन चानं दव्यन्धे। दति 
भरतः; ॥ तत्राय; । एयगाल्मतार२। दत्य 

सर; ॥ विवेचनम् ३। इति श्न्दरन्ावली॥ 

एगभावः 8 । इति धरणः; ॥ 

“विवेको वस्तुनो मेदः प्रहतैः परुषस्य वा ॥* 
इति जटाधरः ५ 

यथा। निव्वानिग्यवस्तुविवेकस्तावत् ब्ररछेव निदं 
बस्तु ततोभ्न्धदखिलमनित्यमिति विवेचनम् । 

इति वेदान्तसारः \ ( यथा, मनो । १। २६ । 
«कम्मण विवेका धम्माधर्म्मौ यवैचयत् ॥*) 
जकद्रोणोौ । विचारः । इति मेदिनौ ॥ (यया, 
सनौ ।१।११२। 
“लस्य कन्मविवैकाथे शेषाणामनुपून्वश्रः ५५) 

विवैकिता, स्तौ, (विवेकिन् + तल् ।) विवैकितलम् । 

विवेकिनो भावः । वधा,-- 

<यौवनं घनसम्यत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता। 
. र्केकमप्यनर्थाय किसु तत्र चतुद्धयम् \* 

इति हितोपदेशः) 
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विव्वोकः 
( यथा, याज्गवल्केय । ३। १५६। 
“^च्याचा्योपासनं वेदग्रास्त्ा्येषु विधैकिता १) 

पिवैकौ, [न्] प. ( विवेकोग्सयास्त्ीति। विवेक-+ 
इ्निः। ) देवसेनरालपुचः। वथा, 

५ दडेवस्ेनोएपि केशिन्धां जनयामास पच्तकान्। 

खप्त श्टणुत तान् युयं नामतः कयैल्तितां स्तथा | 
समना वसुदानश्च ऋतध्रगयवनः छतो । 

नोकलो विवेकीदेते पे खबश्राख्विश्रारदा, ॥* 
इति कालिकापुराथे मैरववंश्राजुकौततैने ६० 
अध्यायः ॥ विच्ारकक्ता। इति मदन्यां विषेक- 

न्दाधंद्श्ंनात् ॥ विवेकविशिरे, चि॥ (यया, 
माकंख्डये । ६६ । ३४ । 
म्डृडादद्ांस्तथा भोगान् वाञ्छमाना विवे- 

किनः। 

दानानि च प्रयच्छन्ति पूणेधम्भांच कुर्ते ॥*) 
विषैचकः) ए, ( पि + विच् + खल् । ) विवेचन 

कतै । विवेचयति य इवय णकप्रव्ययेन 
निव्यन्रमिदम् ॥ 

विवैचनं, क्तौ, ( वि+ विच् +च्छुट। ) विवैकः। 

दति शन्दरन्नावलौ ॥ (यथा, इरिवंग्रे भविष्य- 
पववखिः। ४३ ।९८ । 

^विदद्धिगौंयसे विष्यो ल्मेव जगतौ पते । 
च्छ्य सब्धमाप्रोषि दष्टाडष्टविवेष्नम् ॥*#॥ 

निषेव; । यया, मजु; । ८।९१। 
५यस्यम शूद्रस्तु कुरते राञ्चो धम्मविवैचनम् । 
तस्य सौदति तद्रा पद्गौरिव पश्यतः ॥* ) 

विषैष्वनौयः, चि, विच्य; । षिवैचितद्यः। इति 

विपून्नविचधातोरनौयप्र्ययेन निष्यन्नमिदम् ॥ 

विवृ ्वोवन्, [त्] चि, ( वि+ब्रू+- श्र । ) विरु 
वक्ता । यथा,-- 

ष्योग् भराता पिता वापि ज पृच्नो ग जियो- 
जितः। 

परार्थवादौ द्य; स्यात् यवद्धारेषु विद्वन् ॥* 
विब्रुवन् विर बरुवन । दति यव्ारतत्वम् ॥ 

विवोएा, [ऋ ] ए, ( वि+वष+द्रच्। ) वरः। 

परति; । इति इदेमच्न््रः॥ 

विन्योकः, धु, स्तौणां इ्टजङ्गारभावला क्रिया । इव्य- 

मर;ः॥ अभिमतवस्तुप्राप्रावपि गनादनादरः 

सापराघस्य व संयमनं ताडनष्ड विन्वोकः। 

यदुक्तम् । 
लगव्वाभिमानादिषटे४पि दिव्बोकोगनादरक्रिया।* 
वथा। 
“खअभिमतवस्तूपद्तावपि जुरुगग्धादनादरं- 

स्तन्वाः । 

खलति प्रियस्य दयं संयमताडनमयन्तु 
विव्बोकः ॥* 

इति भरतः ॥ 

` भविन्बोकसवतिगर्नवण वस्तुनो टेभ्यनादरः। 
न त्वराङषेवागादेदयिताममनादिषु \* 

दति सारस॒न्दरौ ॥ 
५ षटएपि गस्मानाभ्यां विन्बोकः स्यादनादरः १४ 

परखुष्नुलनोलमणि; ॥ 

विशद्ः 
विश्न, ओौ श प्रवेशने! इति कविकल्यहमः। | 

( तुदा०-पर०-सक०-अनिट् । } श, विश्ति। 

चौ, अविचत्। विषेश क्िव्लटिलस्तपोवनम्। 
विपराजिपरिव्यवक्रमौनिविशरेद्यादिनात्मनेपद्वि- 

धानेपि भक्तुरङ् निविश्रतौ भयादिति रघौ। 
केवलान् ग्रटप्र्षयं विधाय पञादुपसगेयोगा- 

दिति दुषेटत्तिः। निशब्द इह उपसरगप्रति- 
सत्पकोवा। यखादिश्वमिर्ं सव्वे तस्र श्रक्या 

मद्ाह्मनः। तस्नादेवोच्यते विषुविश्रधातोः 
भ्रवेशनादिति पराशैे विष्ण॒शन्दयुत्यादनात् 
खषेन्यान्तोप्यमिति केचित् तचिन्यम्) ताल- 
श्यान्तस्येव खब्खम्मतत्वात् । इति दुर्गादासः 8 

विशं, ली, ( विश +कः। ) सटणालम् । इद्यमर- 
टौकावां रायसुकृटः ॥ ( तत््रदायो यधा,-- 

५ पद्मनालं खटणालं स्यात्तयाविश्मिति शतम्” 

इति भावप्रकाशस्य पूमखर्डे प्रथमे भागे ॥) 
विश्ंवरा, श्लौ, ( विशं मनुष्यं ठगोतोति। ठ + 

च्यच्च। अभिधानात् हितौयाया अलुक ।) 

पलो । इति राजनि्ेयटः ॥ 
विश्यकच्डो, श्लौ, ( विशमिव कण्ठो यस्याः । 

विश्रकख्ड+ सौष् ।) बल्ाका। इति राज- 
जिषेरट; ॥ 

विशङ्कः, चि, विगता शङ्का यस्य बहुब्रीहिः, 

श्ङ्ार्ितः। ( यथा, रक्षुः। २।९१। 

^धनुग्टेतोऽप्यस्य दयाद्रेभाव- 
मास्यातमन्तःकररो विशे; ॥*) 

विश्रङ्कटः, चि, (वि+भ्वेः श्रालच्छक्कुटचौ 1” 
४५।२८।२८ इति श्रक्ुटत्च्। ) विश्रालः। 

इत्यमरः ॥ ( यथा, भट; ।२।५०। 
<^ विश्ङटो वच्चखि बाणपाणिः 

सम्यन्नतालदयसः पुरस्तात् ॥” 

भयानकः! यथा, कथा घरित्वागरे ।१०८।१०७। 

^ मांसादद्क ्तवेतालतालवाद्यविश्रङ्टः । 

अभूतरयत्कवन्धोऽसो भूलप्रीदे र गोत्व; ॥*) 
विश्दः, प, (वि+शद्+अच्च्।) च्छेतवणे;। 

स्त्यमरः॥ ( जयद्रयपुत्तः। यथा, भागवति । 

४।२१।२३। 
«^हृइत्कवायस्ततस्तेस्य पच्च आसीचष्लयद्रथः । 
सत्तो विश्दस्तस्य स्यनलित् समलायत ॥”) 

विश्दः, चि, ( वि+शद् +अच् ।) विमलः । 

इति हेमचन््रः ॥ ( यथा, रषु; । 8 । १८। 

^प्रसादद्चुसखे तस्िन् चन्र चच पिशदप्रभे। 
तदा चच्ुष्मतां प्रौतिरासौत् समरसा इयोः +} 
यक्त: । इति मेदिनौ ॥ ( यचा, रुः । <।३। 

“विशदो च्छखितेन मेदिनौ 

कथयामास छताधेतामिव 1”) 
खक्ञगुययुत्तः। द्यमरः ॥ ( उच्नुलः । यथा, 
माधे । <। ७० | 

«सखच्छाम्भःखपनविधौतमङ्गमोख- 
स्ताम्बूलदुतिविश्रदो विलासिनौनाम् । 
वासश्च प्रतनु विविक्तमख्ितौया- 

नाकख्यो यदि कुसुमेषुणा न गून्यः ॥”) 



विशल्या 
विशयः, पु, (वि+-शौ +अच् )) संशयः । यथा, 

“विषयो विषयेव पू्पन्चस्तथोत्तरम् । 
निगेयञ्चति पश्चाङ्ग शास््ेएधिकरणं स्तम् ॥* 

विषयो विचारादेवाक्यम् | विश्योटस्यायमर्थो 

नवा इति संश्रय;। इति तिश्यादितक्वम् ॥ 

च्यः) इति केचित् ॥ 

विश्यो, [न्] चि, ( विश्रयोभस््यस्येति | विशष+ 
इनिः।) शंश्यौ। इति विश्यश्ब्दाथेदं- 
मात् ॥ 

व्श्ररः; ए, (वि+शु हिंखायाम् +अप् 1) वधः । 

इत्यमरः ।॥ 
विश्ररणं, क्तौ. (वि+ शु +च्छट्। ) मारस्यम्। 

दति हेमचन्द्रः ॥ 

विशल्यः, चि, ( विगतं श्रच्यं यस्नात् । ) श्य 

रहितः । वथा,- 

“सशल्य; स समाघ्राय लच्छणः परवीरद्ा । 

विशल्यो विरुजः शौघ्रसदतिन् महीतलात् 1” 

इति ओीरामायये युहकाखू १०२ सर्गे; ॥ 

विश्रल्यकरणौ, स्तौ, ( विशल्यं क्रियतेनयेति। 

विश्रल्य+छ+ल्लुट् । ङौप् ।) अौषधिवि्चेषः। 
वथा,- 
^पूखन्त॒ कथितो योऽसौ बौर जाम्बवता तव । 
दचिणे शिखरे जातां मद्धौषधिमिद्धानय ॥ 
विश्रल्यकरगगं नारा सावर्येकर्णौं तथा । 
संजोवकरणों वोर सन्धानौश्च मद्धौषधौम् ॥” 
इति रामायै वाद््ीकौये युद्काख्ड १९०३ 
सगे; ॥ 

विशल्यल्नत, प, ( विग्रं तत्प्रहारजन्धवेदनादि- 
गां करोतोति। छ + किप)) विश्ालौरचचः। 
इापरमालौति स्यातः । तत्परथायः। अक्तो 
डकः २ सुकल्कः ३ श्रूपलाशः ४। इरतिरत- 

माला आस्फोतः ५ अचरत्प्रियः € । इति 
शब्द्व्न्द्रिका। विश्रल्यकारिखि, चि॥ 

विशल्या, ( विगतं शल्यन्तत्प्रहारादिलनित- 

वैदनादिनाशो यया।) गुडवचौ। ( अस्याः 
पयायो वथा; 

गुड चौ मधुप स्यादग्टतान्टतवल्लरौ । 
ददित्रा च्छत्रा च्छिन्नोह्ववा वत्धादनौति च ॥ 
जौ वन्तौ तन्तिका खोमा सोमवल्लौ च कुलो । 
चक्रलच्तणिका धौरा विशल्या च रसायनौ॥ 

ष्वन््रहासौ वयःस्था च मखल देवनिभ्भिता ॥ 
इति भावप्रकाश्रस्य पूञ्खष्ड \ भागे 1) 

अभिशिखाटच्तः। (अस्याः पथ्यायो यया, 
“कलिद्धारौ तु इलिनी लाङ्गल शक्रपुष्ययापि। 

विश्रच्यामिशिखानम्ता वद्धिवक्रा च गर्भनुत् ॥ 
इति भावप्रकाश्रस्य पून्वैखण्डे १ भागे!) 

दन्तौ । इद्यमरः + (अस्याः प्रथायो यथा,- 
«लगुदन्तौ विश्रच्छा च स्याटुदुम्बरपणयैपि। 
तैरणूफला श्रौघ्रा श्येनवरद्राञ्ुसप्िया ॥ 
वारदासौ च कथिता निकुम्भश्च मकूलकः ॥” 
इति भावध्रकाश्स्य पून्वखण्डे प्रथमे भागे 1) 

चिपुटा। इति मेदिनौ । कलिकारौ । अन- 
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मोदा। इति राजनिषेण्टः ॥ ( नदौविश्रोषः। 
यथा, महाभारते। २।६।२०॥। 

^किम्युना च विश्रल्या च तथा वैतरणी नदौ ॥*) 
विश्रसनं, ज्ञौ, ( वि+श्रस हिंसायाम् + ल्यट् । ) 

मारणम् । इव्यमरः ॥ ( यथा, हरिवंशे । ६६1 

४३। 
«तस्मिन् विशसने घोरे चक्रलाङ्गलसं श्रव । 

दारुणानि प्रटत्तानि रचतास्यौत्पातिकानि च॥* 
नरकविश्रेष; । यथा, भागवते । ५।२६1 अ) 

न्प्राणरोधो विग्रसनं लालाभच्चः सारमेयादन- 
मरौचिरयःपानमिति १५५४ विनाश््कारिणि, 

चि। यथा, मह्ाभारते। ६।५६।६१०॥ 

<यमदखोपमां गुव्वौं मिन्रा्रनिसमख्नाम्। 

अपश्याम महाराज रौद्रौ विश्रसरनीं गदाम् \*) 
विश्रसनः, पै, ( विश्सति हिनस्तौति। वि~+श्रष 

शिखायाम् +च्युः। ) खड्गः। इति चिकाण- 
शेषः ॥ ( यथा, महाभारते । १२।१६६॥। 
८३--८8 । 

^वरसेरष्टौ दि नामानि रस्यानि निबोध मे। 
पाणयेय सदा यानि कौतैयन् लभते जयम् ॥ 
चअसि्िश्रसनः खड़गस्तीच्छाधारो दुरासदः 

ग्रीगभोँ विजयष्धेव धम्मपालस्तथेव च ॥*) 

विश्रखितः, चि, मारितः। विपूवशसघातोः 
क्तप्रत्ययेन निष्यन्नः इति सिहान्तकौसुदौ ॥ 

विश्रस्तः, चि, अविनौतः। शषिश्रसौ वेषाय । 
रुतौ निष्टायामविनये खुवानिटौ स; । शो 
विशस्ते; । अन्यन धितः विश्खितः;। इति 
सिद्ान्तकौसुदो ॥ 

विश्रस्ता, [ऋ] पै, (वि+शसदिसायाम् + 

च् । ) चाणडालः। इति षंचिप्रवारोणादि- 

उत्ति; ॥ ( हदिषाकारके, चि। यथा, मदहा- 
भारते । १२ । ११५ । 8६ । 

«ऋसा चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयौ । 
संसक्ता चोपभोक्ता च खादकः सव्ये खव ते॥ 
पापिन दति ओषः ॥) 

विश्राकरः, पुः भदचड्ः। इति शन्दचन्िका॥ 

लङ्काखिल् इति भाषा॥ 

वि्राखः, प, कार्तिकेयः इयमरः ॥ (यथा, 
मदहाभारते। ३। २३१ । ७ । 

^परसर्गेता विश्राखच्च नेगमेयः पदु खर; ॥) 
धन्विनां वितस््यन्तरेण पादसंस्थानम् । इति 

भरतः ॥ याचकः । इति मेदिनौकरडेमचन््रौ ॥ 
पुननंवा। इति राजनिषेगट; ॥ (विगता शाखा 
यस्य । श्राखाविद्धौने, च्ि। यथा, इरिवं्चे। 

४८ । ५२। 

«कबन्योपबस्थितः संख्य विग्राख इव पाटपः॥) 

विश्ाखनः,) पै, नारङ्गः! इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

विश्ाखजाते, चि॥ 

विश्राखलं, क्त, युद्धकाले मध्यं विन्यस्तपाददयम् । 
यथा,-- 

“विश्रालान्तरविन्धस्त पाद्युम्मे विशाखलम् ॥” 
इति शब्दमाला ॥ 

विशालः 
विष्राखा, स्तो, कठिक्षकः, इति मेरिनी॥ अश्वि 

न्धादिसप्रविंश्रतिनत्तत्रान्तगंतघोडग्रनच्तत्रम्। 

तत्पथ्यायः। राधा २। दग्यमरः ॥"“विश्राखे ड । 
"पत्रमेध्यगतस्ततर सुमौव; ्वगेश्वरः । 
विश्राखयोमष्यगतः संपूणे इव चन्द्रमाः 1 

इति रामायसम् ॥ 

अतरव दितवसुचितं किन्तु रखकतारापेच्तया 
रखुकवचनमिश्ोक्तम् 1» इति भरतः ॥ तस्या- 
रूपं तोरणाकारचतुस््तारामयम् | इति स॒हभै- 
चिन्तामणि; ॥ 

^तोरणाक्लतिनि पश्चतारके 

तारकंश्रवद्ने विश्चाखमे। 

तन्वि यान्ति विव्घाध्वमध्यगे 

ुम्भतो रससुजा; कलाः प्रिये ॥* 

दं । ०।२९६। इति कालिदासलछतराचिलनिरू- 
पकम्न्थः॥ स्या अधिदेवति शक्रापौ। इयं 
भिश्चगणान्तगेता । इति च्यो तिस्लत्वम् ॥ # ॥ 
तच जातफलम् | 

^सट्ानुरक्तो विविधक्रिथायां 
प्षवगेकारोरेपि सस्यमेति । 
यस्य प्रतौ च भवेत् विशाखा 
खखा न कस्यापि भवेत् प्रत; 1” 

इति कोष्टौप्रदौपः 
विश्रातनः, चि, (वि+शत+ णिच +ल । ) 

मोचनकन्नी । (यथा, महाभारते ।७।८१।१८। 
“नमस्ते देवदेवेश सनातन विश्चातन। 
विष्यो निष्ठो इरे कष्य कुण्ठ पुरुषोत्तम 1») 
यथा च। 
“साश्रु वोर त्वया एषटमवतारकथां इरेः । 
यत्वं एचछसि मर््यानां चटद्युपाशविश्रातनौम् ॥५ 

दति ओरोभागवते ३ स्कन्पं १४ अध्यायः ॥ 
“न्टब्योः पाशं विश्चातवति मोचयतीति तथा ।* 
शति तद्ौकायां ग्रीधरखामौ ॥ (वि+- श्रत + 
णिच् +च्युट् । पातने, क्तौ । यथा, महा- 
भार्ते। अ ।१२।१६॥। 

“यतमानाः प्रयतेन द्रोणानौकविशातने । 
न शकः खघ्चया इद्धं तदि दोन पालितम् ॥*} 

विश्चायः) पु. (वि + गरौ + ^ पयोः शरेतैः पशचाये। 
१।३। ३६) इति घञ् ।) प्रहरिकादौनां 
क्रमेण शयनम् । यथा, अमरे। 
“उपायो विश्रायश्च प्रायश्चयनाधेक +» 

विश्रारणं, (विश्रु +णिच्+च्ययट्। ) 
मार्गम् । इति हेमचन््रः ॥ 

विश्रारदः, चि, विह्धान् । (वथा, मनु; । 9} १३। 
“दूतच्वेव प्रकन्वींत सन्येशास्त्रविश्रारदम् २) 
प्रगल्भः । एद्यमरः॥ प्रसिड्;। इति हारा- 
वलौ ॥ शेष्ठः  इव्जयपालः ॥ बकुले, पु । इति 
राजनिधंरटः ॥ 

विश्रारदा, सखो, चद्रदुरालभा। इति रान- 
निषेष्ट; ॥ 

विश्रालः, चि, (वि + ^वैः श्रालच्छङ्टतचतौ ।»दइति 
शालच् । यहा, विग्र प्रवेशने + “तमिर्किध्ि- 



करप 

विशालां 

विड्ैति।* उणा० १।११७। एति कालन्।) 

त् । इव्मरः॥ (यथा, रघु; । ६। ९२ । 

५अवन्तिनायोग्यसुदमबादह- 

विंशालवच्तास्तनुटत्तमध्यः * 
विगतः श्रालः स्तम्भो यस्य । स्तम्भरदितिः 

अथा, शिशख्ुपालवधे। ३।५०॥ 

न एरेविश्ालेरपि भूरिश्रासे; ५) 
विशालः, पु, (विश +कालन् ।) ग्टगसेदः । प्ति 

भेद; । दति मेदिनौ ॥ नृपभेदः । इचभेदः । 
इति शन्दरव्रावलो॥ 

दिग्रालता, च््नौ, ( विशालस्य भावः| विश्राल~+- 

लल् ।) पाश्वे विस्तार; । आओसार इति स्यातः ॥ 
तत्पायः । परिणा: २। दवद्यमर; § (यथा, 

टहत॒खंद्ितायाम्। 8।८। र 

“उब्रतमोषच्छ्गं नौरंस्थाने विश्रालता 
न्तोक्ता ५”) 

सामाखविश्ालत्वम् । शति शब्दरन्नावलौ ५ 

विशालकेलगभैः, पु. ( विश्रालं प्रचुरं सेल्तं गभे 
यस्य । ) अङ्ोठटचचः। दति राजनिषेगटः 1 

विश्राललक्, [ च् | प, ( विध्राला तक् यस्य ।) 
सप्रपणेटत्षः । दवद्यमरः; ॥ ( यथास्य पयायः । 
“सप्रपर्णो विशालत्वक् शारदो विषमकच्छद्ः १” 
इति भावप्रकाश्स्य पूव्वखचछे प्रथमे भागे ॥) 

विश्रालपच्रः, पु, ( विश्रालानि पच्राणि यस्य ।) 
कासातुः । ग्रीताल;। इति राजनिषंग्टः ॥ 

विग्रालफलिका, स्रौ, ( विश्रालं फलं यस्याः । 

ततः स्वाथे कन् । टापि अत इत्वम् ।) निष्यावौ। 
इति राजनिघंगटः ॥ 

विश्राला, स्तो, ( विश्राल+टाप् ।) इद्रवारणौ । 
्व्मर; + यथाच । 

^विश्राला कफ़वातक्नौ देमकुषटदरा सरा ॥* 

इति राजवल्लभः; ॥ 

उव्जयनो । एति मेदिनी + उपोदकी । मेन्द्र. | 
वारुणो । इति राजनिषेणटः ॥ ( यथा, 
^रेन्दरौन्द्रवारुगौ चिरा गवात्ती च गवादन । 

वारुणौ च गवाप्यक्तासा विश्राला महाफला । 
ऋलपुष्या ग्टगान्तौ च न्टगेरवारुग्टेगाद्नौ ॥ 

इति भावप्रकाग्रस्य पूम्नखण्ड प्रथमे भागे ॥) 
तोथेविश्रोषः। यथा.-- 
^सुखनष्ोपवासश्च स्तौरयेष्वयं विधिः| 
वज्जेयित्वा गयां गङ्गां विशालां विरजां तथा॥* 

ति प्रायश्चित्ततश्वम् ॥ 

र्च्षकन्धा । यया,-- 

“मनोरमां भानुमतीं विश्रालां बाहदामय । 
दचः प्रादान्महादेव चतसखोएरि्नेमिने ॥” 

दति गारुड ६ अध्यायः ॥ 
विश्ाला्तः, प, (विश्याले अन्तिणे यस्य । समासे 

षच ।) इर; । (यथा, मद्धाभारते ! १२।५६।८०। 
“लतस्तां भगवान्नीतिं पून्वे जग्राह ङ्ध: । 
बहरूपो विग्रालानचः शिवः स्थाणुरमापतिः\) 
गरूड; । ( तदङ्ग्रौोयविश्रोषः। वथा, महा- 
भारते।५।१०१।६। 

४२५ 
विशाला 

भ्यनिलश्चानलद्योव विश्ालान्तोगय कुण्डलो ॥ 
सखनेचे, चि। दति मेदिनो (यथा, महा- 

भारते । ३। ३६. । ७० । 

ददामिते विश्रालाच्च चच्छुः पून्वेक्रषि- 

भेवान् ।») 
विष्णुः। इति केचित् ॥ ( इतराद्पुच्चः। यथा, 
महाभारते । १।११७।६। 

^परालितः कुखशायौ विग्रालाक्तौो दरा- 
धरः ॥*) 

विश्ालाच्चौ, स्रौ, ( विशाले अञ्तिणौो यस्याः । ) 
वरस्तरौ । इति विश्व; ॥ ( यथा, महाभारते । 
१।७७।१३। 
५“यचोधितं विश्रालात्ति तया चन्द्रनिभानने । 

तच्राहसषितो भद्रे फुचौ कायस्य भामिनि ॥) 
नागदन्तो । दति राजनिर्व॑रण्टः) पातौ । 
यथा, अआादियामले। 

इश्वर उवाष्व। 
“श्वुवमादयं ससुत मायावौलं खसुरेत् । 
विश्रालाच्चीपदं ङएन्तं हदम्तं मन््रसुहरेत । 
अषाक्तरी महाविद्या अष्टसिद्धिप्रदा िषे। 

प्रसङ्गात् कथिता विद्या चैलोक्यदुल्लेभा प्रिये ॥ 
ऋषिरस्या मेश्ानि सदाशिवो मद्धाप्रसः। 

पक्तिश्च छन्दः कथितं विशाला्तौ च देवता॥ 

क्तिः प्रणवमिद्यक्तं लव्नावौजख्च वौलकम्। 

घम्भायेकाममोच्चेषठ विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 

अङ्गन्धासकरन्ासौ यथावदभिधौ यते । 
षड दौषघेभाजा बौलेन प्रणादेन कण्पयेत् ॥ 
खलेन यापकं न्धस्य ध्यायेरेवौं प्रां शिवाम् । 

ध्यायेद्वौं विश्रालात्तौं तप्रजागनदप्रभाम् ॥ 

हियलामम्बिकां चरौ खड़गखपेरधारिणोम्। 

भानालङ्कारद्भगां रक्ताम्बरधरां शुभाम् ॥ 

सदा पोडश्रवर्षौयां प्रसत्रास्यां चिलोचनाम्। 

स॒खडमालावतीं रम्यां पोनोत्रतपयोघधराम् ॥ 

शिवोपरि महादेवो जटासुकुटमण्डिताम् । 

श्रन्नच्तयकरीं देवीं साधकाभोददायिकाम्॥ 

सन्धसौभाग्यजनरनं महा सम्पतप्रदां खरेत् । 
र्वं ध्याता महादेवौसुपचारोः प्रपूजयेत् ॥ 

पुरख्चरणकाले तु वलचं जपेत् सुधीः । 
यन्त्रमध्ये समावाह्य प्रतिष्टां कारथेत्ततः ॥ 

जिकोणश्ा्टपच्तश्च ततो हन्तं समालिखेत् । 
चतुरस्रं चतुदहारमेवं मणडलमालिखेत् ॥ 

तत्रावाह्य यजेद् वीं सञ्सौभाखसुन्द रम् । 
विध्ालान्तौं विश्ालास्यां यथाविधि प्रपूजयेत्। 

जिकोगान्तमहादेवौं संपूच्य मातर; क्रमात् । 
पङ्नाच्ौ विरूपाच्ौ रक्तात्ती चखलोचना 

रुकनेच्ा दिनेन्ना च कोटरानच्ती चिलमोेचना। 
रताः पन्या महेशानि पच्चागेष्वश्योगिनौ; ॥ 
पञ्चिमादिक्रमेयेव अशटसिद्धिखरूपि ण; । 
चतुरस महादेवि लोकपालान् समचैयेत् ॥ 
तद्वदिश्व वचाद्यान् प्रूजयेद्धाग्य देतव । 
ततो यथाशक्ति जपतु पून्ववच्च समोचरेत् 1” 

इति तन्त्रसार; #॥ 

विशो 
चतुःषशियो गिन्यन्तगतयो गिनौ विश्येम; । 
इ्गच्चि पदति; ॥ 

विशालौ, स्त्रो, अजमोदा । इति रालनिर्घराटः ॥ 
विशिखः, पु, ( विशिष्टा शिखा यसय) शर 

इच्चः। इति रालनिघण्टः ॥ वाणः । इ्दयमरः॥ 
(थथा, भागवते । ४।१७।२३। 

“सन्दधे विशिखं भूमेः करहस्किएुर हा यथा १५) 

तोमर; । इति मेदिनौ॥ (विगता श्रिखा 
यस्य । ) श्रिखारद्दिते, चि ॥ यथा.-- 
^विशिखोभ्बुपवोतौ च खतं कममन तत् 

छतम् ॥* 

इति द्छतिः॥ 

विशिखा, स्तौ, खनिच्नौ । रथ्या । ( यचा, माचे। 

१५ ।१७॥ 

^विशिखान्तरारयतिपपात 

खपदि चवमै; स वालिभि; ॥) 
मालिका । इति मेदिनो॥ 

विश्िपं, कौ, ( विश्रन््यचेति। विश + “विटप- 

पिदटपविश्िपोलपाः ।*. उणा० ३।१४५ । दति 

कप्रत्ययेन निपातनात् साधुः!) मन्दिरम्! 

्न्यशादिकोषः॥ 

विशिष्टः, चि, (पि+ग्ििष्+क्तः। यदा, शास + 

क्तः।) युक्तः। यथा । इस्तानन्तच्रगङ्गा- 
रूपगुणदयदिश्रि्टदशमोविधेयंस्जिन् अद्टनि 

तक्लाभस्तच सानम् इति ति्यादितच्वं खानै- 
भट्ाचाग्यलिखनम् । विश्रेषेण िष्टख ॥ (यथा, 
हितोपदेशे । 

“खमख समतां याति विशिख विशिदताम्॥) 

विशिष्टः, पु, विष्णुः। यथा। विशिष्टः शिषछत् 
श्रुतिः । इति तस्य सषखनामस्तोचम् ॥ 

विशिष्टाहतवादौ, [न्] नि, ( विग्रिष्टं युक्त 
अहतं वदतौति। वद् +णिनिः।) प्रकति- 

पुरुषयोभित्रत्वे?पि भि लितयोस्तथोत्रेह्त्ववादे । 
तस्य मतं यथा! पुरुषस्तदतिरिक्ता प्रतिः 

किन्तभयमिलितं त्र चणकदिदलवत् । इत्थं 

त्रह्मण रकत्व दवस्थितम् । वित परमाण- 

श्वरू्पो जोव; समस्तविश्वं ब्रह्मांश्ः । इति 

माघवभाष्यादि; ॥ # ॥ ऋदरैतवादिमतं यथा। 
ब्रह्मेव सदयं प्र्यच्चादिसिद्वं विश्वं ब्रह्मणि आरो 
पितम्। यथा रव्न;ः रव्नस्वरूपान्नानात् 

खपरवत् प्रतिभाति। तथा ब्रह्मखरूपान्नानात् 

विश्वं वस्तुवत् प्रतिभाति। प्रछतिजौंवश्ापि 

पण्छवसाने ब्रह्मेव ब्र्मान्यतु सदस्तु गास्ति। 
अच प्रमाणं श्रारौरिकषचस्य शङुरातच्ाग- 
क्तभाव्यतट्काकल्यतरुभाव्यरन्नप्रभादि ॥ 

विग्रौण;) चि, ( वि+ष्ट-+ क्तः ) शुष्कः । यथा. 

“विश्ौ्णां विद्ला इसा वक्राः स्थला हिघा- 

कताः । 
करिमिदशाच्च दीर्घाश्च समिधो मैव कारयेत् ॥” 

इति तन््रसारः ॥ 

विश्यीगेपणेः. प, { विश्रौर्णानि पर्णानि यस्य!) 

निम्बट्तः। इति राजनिचंटः॥ 

द्ति 



विशेषः 

पिशं, चि, विशेषेण शुडम्। तत्पायः उच्नु- 

लम् २ विमलम् ३ विशदम् 8 वौप्रम् ५ अव- 
दातम् € अनाविलम् 9 मुचि; ८। इतिदड्ेम- 
च्चन्द्र; ॥ निष्छतवम् । सद्यम् । इद्यजयपालः॥ 

षट चक्रान्तगंतपश्चमचक्रम् । सत्तु कच्छस्थं अका- 
रादिषोड्शस्वरयुक्तधृस्रवयं घोड्शरदलपद्मम् । 
तन्मध्ये थिव अकाशचास्ति। यथया,-- 

“सड ङंग्तु विशु्वाख्ं दलपोङ्शपड्जम् । 

स्रो धोड्शोयु तं ध््वर्णेमं इत्रभम् । 
विशु पद्ममाख्यातमाकाशास्यं मद्ादृसतम् +” 

इति तन्त्रम् ॥ 

अगस्यलं(हितायाम् । अकारादिषोड्ग्रस्वरान् 

स्जिन्दन् धोड्ग्नदेलकमले कचठब्डले न्धसेत् । 

दिश षोड्ग्रदले धृस्दामे खरभूषिति। इति 

तन्दसोर; ॥ 
विशुहिः, खो, (वि+शुष-+ क्तिन्) खमः। 

प्रधनम् ¦ इति विश्व; ४ 

^स्कम्मशय पादेया विषुष्धिन्द्रतारयोः ॥* 
इति च्योतिषम् ॥ 

विष्टद्कलः, चि, दलारदश्ितः। ( यथा, कथा- 

संरित्धागरे) ५।३। 
^च्चिन्तयं ततश्चा राजा तावद्धिश्टद्कलः। 
तत्कायचिन्तयाक्रान्तः ख्धर्म्मो मेएवसौदति ॥*) 

अवह; विगता श्द्वला यस्येति बडव्रौहि- 
जनिष्यद्नमिद्म् ॥ 

विद्ेषः, प, (वि+श्जिप+चल. ।) प्रमेदः। 

( बथा, मबु: ¦ ६।२६। 

^परज्नाधं महाभागाः पूजादय रषदौप्रयः। 
च्छिवः श्ियश् गदेषु न विश्नषोरच्ति कञ्चन!) 

प्रकारः । इति जटाधरः ॥ य॒क्तिः ) इति देम- 

न्तन्द्र; ॥ तिलकः) इति दारावलौ॥ सप्त 

पदार्थान्तगतपदाथं विश्नष; । यथा,-- 
“द्रं गुणास्तथा कम्म सामान्धं सविशेषकम् । 
खमवायस्तथाभावः पदार्थाः सप्त कौत्तिताः ॥५ 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
विश्नेषं निरूपयति। अन्त्यो नित्यदयरत्ति- 

विंद्धेष; परिकौत्तितः। अन्तेएवसाने वक्तैते 
इति अन्यः यद्पेचया विद्येषो नासतो; । 
चटपटादौनां हयरखकपयन्तानां तत्तद्वयवभेदात् 

परस्परभेद; । परमान भेदको विश्रेष रुव स 
तु खत र्व ्याटत्तः; तेन तत्र विश्रेषान्तरा- 
चेच्चा गान्ति इव्यथः! इति बिद्ान्तसुक्ता- 
वलौ ॥ #॥ अलङ्ारप्रमेदः। यथाः 
«विद्धेव श्म्रातमाधारं विनाप्यावैयवणेनम्। 
गते खर्यएपि ह्यौपस्था स्तम ज्छिन्दज्ति तत्करा; ५९ 

विद्धेषः सोगपि यद्येकं वसछनेकच वशयेते । 
अन्तवद्भिः पुरः पश्चात् सम्अदिश्यपि सेव मे॥२। 
किश्िद्ारम्भतोगशक्यवच्वन्तरजतिञ्च सखः। 

ल्वा प्रश्यता मयः लभं कल्यठ्च्तनिरौ णम् ॥**३ 
इति चन्द्रालोकः; ॥ 

( एयथिवौ । यया, भागवते ।! २।५। २६। 

^ विदयूषस्तु ङ्कनाणादम्भसो गन्ववानभूत् ॥* 

४३६ 
विशेषो 

तथाच तैव । ३।११।४०। 
“विकार; सद्ितो युक्ते विशचेषादिभिराषटतः; ५५ 

च्तिशयिते, चि । यथा, रषु;।२।१४। 

^श्रश्ाम इष्टयापि विना दवानमि- 
रासोदिश्येषा फएलपुष्यटठद्भिः ५) 

विशेषकः, पुँ कौ, ( विशेष खव खाये कन् |) 
लाटछलततिलकः । इवधमरः ॥ ( वया, माचे। 

९।६३। 
^विश्चषको वा विशिशेष यस्याः 
श्रियं चिलोकौतिलकः स खव ।*} 

तिलके, पु । इति राजनिषे्टः॥ (क्तौ, 
पदविश्रेषः। ख तु विभि; श्रोकैरन्वितश्चेत् 
तदा भवति । यथा,- 

५ ङइाभ्यागनु युम्मक प्रोक्तं चिभिः श्लोकेविशेष- 
कम् ॥*) 

विश्रोषथितरि, चि। इति मेदिनौ॥ 

विशेषकच्छद्य', जो, ( विशेषकेशख्यम् । ) चतुः- 
षटटिकलान्तगेतषष्कला । इति श्रोवतन््रम् ॥ 
सा तु तिलके नानाविच्छेद्रचना। इति 

श्शमस्न्धौयपच्चचत्वारिंशाध्यायटौकायास्या॥ 

विश्रेषशुखः, पु, (विशेषो गुणः ।) बृह्ठयादिषट्कम्। 

रूपादि चतुदटयः । खः । स्वाभाविकड्रवत्वम् । 
अदृष्ट; । भावना। शब्दः। इति भाषापरि- 

चेद; ॥ 
विशेषविधिः, पै, ( विग्रेषो विधिः!) अस्यवि- 

षयकविधि;। यथया,-- 

«तथा खामाच्यका्थेभ्यो विश्चेषकविधिननेलौ । 
बद्वो विधया यस्य स सामान्य विधिभेवैत् । 
ऋश्यः स्याद्िषयो यस्य सख विश्रषविधिम्भतः ॥* 

इति दुर्गादासः ॥ 
लामान्धविशेषयोमेध्ये विशेषविधिबंलवान्। रति 
स्छतिः ॥ 

विद्धेषखं, लौ, ( विशिष्यतेदनेनेति । वि + शष + 
ल्युट् । ) विशेष्यधम्भेः। ख तु गुणादि: । यथा। 
मौोलोत्पलमिव्यादि। विशिष्यते सम्बध्यते अनेन । 
इ्चेण का चमदाच्तोदिति । मेद्यति अन्धपदायं 
एयक करोति एति भेदकम् । नाश्बा शिवः 
गोजेख माग्ये;ः। विग्रोषखं इर्मेव भेदयति । 
भेदकन्तु अहृश्मेव भेदयति । इति विश्येषण- 

भेद्कयोरंदः। इति समग्धबोघटौकायां दुर्गा- 
दासः ॥ 

विचेष्यामः, ष्लो, (विश्रोषा असामान्या यापिः।) 
आभिभेद्ः । तक्चच्चणं यथा । प्रतियोगिद्यधि- 

करखस्वसमानाधिकरणाद्यन्ताभावा-प्रतियोमि- 
त्वम् । इति चिन्तामणि; ॥ 

विशेषितं, चि, ( वि+शिष+शिच्+क्तः। ) 
भिन्नम् । यवच्छच्रम् । इति जटाधरः॥ 

विश्रेषोक्तिः, स्त्री, ( विशेषेणोक्तिः। ) अलङ्कार- 

भेद; । त्न च्णोदाहरशे यथा,-- 
^“काग्याजनिन्विेषोक्ति; सति पष्कलकारणे। 
इदि खदच्यो नाभूत् सरदौपे ज्वलत्यपि \* 

इति चन्द्रालोकः ॥ 

विखन्ध 
विर्ेष्यः, लि, ( विश्रिष्यते गुखादिभिरिति। वि+ 
शष +-ण्यत् । ) घम्निपदाथंः। स च द्रयादिः। 
विशिष्यते यः| चटपटादिः। भासमान- 

क्रेशिष्याबुयोगौै । अस्य लचणं यथा । भाष - 
मानव्रैशि्याङुयोगितं अस्ति चच चट इति 
चाने घटादौ तत् तच्र दि भाखमानतैश्िशटया 
घटघटलयोः सम्बन्वस्तदनुयोगित्वस्य घटादौ 
सत्वात् । अनुयोगित्वमपि सखरूपसम्बन्यविश्रोषः 
प्रतियोगित्वमदुयोगित्वखातिरिक्तपदाथं इवय 
प्येकदैशिनः। इति कणाद; ॥ 

विश्योकः, पु, ( विमतः शोको यस्नात् । ) अश्रोक- 
ठच्तः। इति राजनिवेण्टः । ( शोकाभावः । 
यथा, भागवते । १।६०। | 
“उषित्वा इाच्तिनपुरे माखान् कतिपयान् 

इरि; । 

सद्दा विश्रोकाय स्वसुख प्रियकाम्यया \” 
युधिष्ठिरस्यानुचरविश्रष;। यथा, महाभारते । 

२।३३।३०। 

“इन्द्रसेनो विश्रोकच्च पुरुचाच् नसारथिः ॥*) 
शोकरद्िते, चि ॥ (यथा, भागवते ।१।१६।९१। 

“लोकं पर विरजस्कं विशोकं 
यास्यद्यवं भागवतप्रधानः ॥* 

ष््ौ,खंप्रज्ञानसमाधेः पू्वकालौना चित्तटत्ति; । 
यथा, पातञ्जले । १। ३६ । 

नविश्ोका वा च्योतिष्मतौ ॥*) 

विश्रोधनौ, स्तौ, ( विश्ोष्यते५नयेति । वि + खुघ + 

च्छट्। खौष्।) दन्तौरचचः। इति राज- 
निधेगटः ॥ 

विश्रोधिनोौ, स्ठौ, नागदन्ती । इति रालनिषंण्टः ॥ 
विश्योधिनौबौजं, ज्ञौ, जयपालः। इति केचित् ॥ 

विशः, पु, (विच्छ दीप्रौ + «“यजयाच्चयतविच्छेति।” 
३।३।६० । इति नङ् ।) दौकि;ः। इति 
खिद्वान्तकौसदौ॥ गतिः। इति सग्धवबोध- 
टौकायां दुर्गादासः ॥ 

विश्रणनं, जलौ, (वि+श्रण-+च्य॒ट् । ) दाम् । 
इति श्रन्दरनावलौ ॥ 

विशखषः, चि, (वि+अन्भ+- क्तः) अनुद्धटः। 

श्रान्त; । विश्वस्तः \ (यथा, राजतरङ्गिययाम् । 

८। २१२१ । 

^विश्रबण्छव्यः इदङ्गारनामा चाप्यत्रवौत् प्रभोः। 
लं दश्वां्तृतो चेम श्रयनेवगयं स्थितम् ५" ) 
अतये; दति हेमचन््रः॥ गाए्ः। शति 
भेदिन ॥ ( निविश्रङ्ः। वथा, रामावचे। 
२.।१६। ५) 

“निञुन्यमानो विश्रव्ः किंग कुामद्ं 

प्रियम् ॥*) 
विश्वध नवोषए्ा, स्तौ, (विश्व्या विश्वस्ता नवोएा |) 

सग्धानवोएामेद;। यथा। खया चिषिघा 
सगधा मध्या प्रगलभा च। यथा अङ्कुरित 

यौवना स॒ग्धा। साच ज्ञातयौदना अच्रात- 
यौवना च। रेव क्रमश्रो लच्नाभवपराधौन- 
रतिनेबोएा। सेव क्रमश्रो जातप्रश्नया विश्रम 
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भवोपए् ! अस्याखे्टा क्रिया मनोहरा कोपे 
मादेवं नवविभरूषये खमोडा च । विश्न्नबोएा 
बथा,-- 

«द्र सकुलितनेच्रपाणिनौवो- 
नियमितबा इतो रुयुग्मबन्म् । 
करकलितङुचस्थलं नवोए 

स्ठपिति खमोपसचपेद्य कस्य यूनः; ॥” 
षति रसखमञ्चरौ॥ 

चवञ्ममः, पु, (वि+श्म+चन ) टद्धाभावः।) 
विश्रामः। इति भरतदिरूपकोष; ॥ ( वया, 

कातन््रक्लत॒सु।१।३। 

“वविश्रमं यावदिदं शरौर- 

पतव्यवश्यं परिणामदुकषम् ॥”) 
विश्म्भः, पै, ( वि+खन्भ+षन ।) विश्वाख);। 

त्यमरः; ॥ ( यथा, भागवते । इ३।२३९।२। 
«नित्यं प्रत् प्रौद्या भवानौव भवं प्रम् । 

विश्रस्मेणलश्यौचैन गौरवेण दमेन च ६) 
केलिकलषद्ध;। प्रणयः। इति मेदिनौ। मे, २०! 

वधः । इति विश्व; ॥ 

विश्राणनं, कलौ, ( वि+श्रण+ णिच् +च्य॒ट् । ) 

दानम् । इत्यमरः; ॥ ( यथा, रषु;ः। २।५४। 

«कथं जु शक्योठनुनयो महै 
विंश्ायनाचान्यपयस्विनोनाम् ॥) 

विश्यान्तः, चि, आन्तियुक्तः। विपून्वकश्नमधातोः 
्प्रद्ययेन निव्यन्नमिदम् ॥ 

विश्रान्तिः, चतौ, विश्रामः। विपूबैश्रमधातोः 

च्िप्रद्ययेन निष्यन्नमिदम् । (यया, रामाये । 

्।२।८। 
“^ कौयेस्यास्य श्रसौरस्य विश्रान्तिमभिरो चये \*) 
तौचेविद्ेषः । यधा, 

राच्चस उवाच। 
«पुरौ उष्वयनो नाम तस्यां वासो मे बदा। 

क्िंश्िदय कालेन गतोमहं विष्णुमन्दिरम् ॥ 
वसा विषते विप्रो वाचको वेदपारगः । 

` विश्रान्तितौथंमाहालंप अावयेत् ख दिने दिने ॥ 
यस्य श्रवणमाजेण मम भक्तद्क'दि सिता । 
खा खंश्चा च्व श्रुता तत्र विश्रान्ते मयानघ । 

बासदेव महावाहनेगतस्वामौ जनादन: । 
विश्रामं कुर्ते तच्च तेन विश्रान्तिं जिका ॥* 

इति बार्ाद्े विश्चान्तिमादाल्मयमनामाध्यावः॥ 

विदामः, ए, { वि+अम+चन ।) विरामः! 

` इति भरवदिरूपकोवः ॥ अस्य गुणाः । 
^“विश्रामो कलल्लत् खदश्रमजित् खास्थादः खुभः४* 

शति राजवल्लभः ॥ 

विश्रावः, प, ( दिश्रवशमिति। वि+श्रु+^“वौ 
शुश्रव; ।*३।३।२५ । इति घम । ) अति- 

प्रसिद्धिः । इव्यमरः ॥ ( ध्वनि; । वथा, अटि; । 

1२६ । 
~वकिचिएवद्तोयविश्रावं सव्नेयन्ो महोदधेः ५) 

विधिः, प, खयः । इति संचिप्रलारोणादिदटत्तिः ॥ 
विश्वः, जि) (वि+श्ु+क्तः।) ख्ातः। इद्य- 

मर; + ( यथा, कलाविलाखे। २।५६। 
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विश्क 
«विदान् सुभगो मानौ 

विश्तकम्भा कुलोच्रतः शूरः । 
वित्तन भवति शन्नो 
वित्त्टीनस्तु सहणोएप्यगुणः १") 

भातः संद्ृद्टः। इति विश्ः॥ 

विश्ुतिः, स्तौ, विख्याति; । विपूचशुष्रातो; क्ति- 

प्रद्ययेन निष्यत्रमिदम् \ (यथा, भागवते ।ई। 

२५।२.॥ 

^ विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूषि ढष्यन्ति मेएखवः ॥*) 
विष्येषः, पए, (वि+क्धिष्+चम् । ) विधुरः। 

अयोगः । इति मेदिनौ ॥ (यथा, रघुः ।९६३।२३। 
५सेषा स्थल यत्न विचिन्वता तवां 
भ्रष्टं मया नुपुरमेकण्डन्वयाम् । 

पअटश्यत त्च्वरणारविन्द्- 

विद्ध षदुःखादिव बह़मौनम् ।”) 
विश्वं, कौ, ( विश्रति खकारण्मिति। विश प्रवै- 

शने + “ऋगूप्रुषिलटिफणौति |” उणा० १।१५१। 

इति क्वन् । ) जगत् । इति मेदिनो ।वे, २९ ॥ 
( यथा, भागवते । ३।१०।१२। 

^विच्ं मे जह्य तन्नात्र संस्थितं विष्णुमायया । 
देश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनायक्तसततिना ५) 
शुणडौ । ( अस्य पायो वथा, 
“विश्वं मद्ौषधं शुख्ठौ नागर विश्वभेषजम् ।” 

दति प्रेयकरनमालायाम् ॥ 
५ विश्वा चच विश्वष्छ नागरः विश्वमेजम् । 

ऊषयं कटुभव्रष्च ्ज्गवेरं महौ वधम् ५” 
इति भावप्रकाश्रस्य पूखक्छे प्रथमे भागे ॥) 

बौोलम् । इति राजनिषेरट; ! 
विश्वः; पु, गणदेवताविग्रेषः। दइव्मरः॥ 

“वसुखद्यौ कतुदच्तौ कालकामौ एति; कुरः । 
पुरूरवा मादवाच् विश्वदेवाः प्रकौत्तिताः ॥* 

ति भरतः \#। 

^इष्िश्राङ्घे तुदं चः सन्धो गान्दौसु खे वसुः । 
नैमित्तिके कालकामो काम्बे च धुरिलोचनौ। 
पुरूरवा माद्रवाश्च पराजये ससदादतौ ५५ 

, इति स्ति, ॥ 

तैतु घमभात् दचकन्धायां विश्वायां जाताः। 
इति माय ५ अध्यायः 1#॥ नागर; । इति 
विच्च; १ स्थूलश्ररोर्शटयपष्ितचेतन्धम् । इति 
वेदान्तसारः \॥ परिमाणविद्धेषः । वथा,-- 
“गु ञ्चाषख्वतिस्तलोजो टशप्नं तद्भवेत् पलम् । 

विश्छा विं्रपलं प्रोक्तं दिवं कोटिगुणं हि वत्। 
सेव कोटिगुणा ब्राद्ौ विश्वाः शस्यादि- 

सम्भवाः ॥” 

शति च्योतिद्मतौ ॥ 
विश्वः, चि, (विश+कन् ।) सकलम् । इत्मरः॥ 

( यथा, मदभारते । ३ । २१८। १६। 
“अस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिति । 

कतं प्राहरभ्याल्मविदो विश्वविन्नाम षाबकम् ॥* 

बद) इति निषष्ट; । ९१२१॥) 
वि्वकदः, प, चगयाङुश्रजकुक्षरः। शव्यमरः॥ 

ध्वानः । इति मेदिनो । रे, २६६ ॥ 

विन्न 
विश्वकद;, चि, खलः ¦ इति मेदिनौ । रे, २६६ ॥ 
विश्वकम्भेजा, स्तौ, ( विश्वकम्भेणः जायते इति । 

खन +डः । ) खखभाया । संच्चा। इति शन्द- 
रत्रावलौ ॥ 

विश्वकम्मसुता, कौ. ( वि्चकममणः सुता । ) ख 

भाया । संह्ा। इति शन्दरत्रावलौ ६ 

` विश्वकम्भा, [नृ] पु, (विश्वेषु कमम यस्य।) खयः । 
देवश्रिस्पौ । द्वमरः। तत्पयायः। बष्टार् 

विश्वल्लत् ३ देववद्धेकिः४। ईति देमचन्रः + 
( बथा, महाभारते । १।२१२। १०. 

<डद्ा च विश्वकम्भायं यादिदेश पितामहः+”) 
सनिभेदः। इति मेदिगौ। ने, २४७॥ ख 
प्रभासस्य वसोः पचः । यथा,+- 

^ विश्वकम्मा प्रभासस्य पुत्रः श्रिख्य प्रजापतिः । 

प्रासादभवनोदयानप्रतिमाभ्रूषणादिषु। 

तङागारामङ्पष्ठ ष्तः सोग्मरवदकिः ॥” 
ति मातृ ५ अध्यायः ॥#॥ 

अन्ध । 

“प्रद्यषस्य विदुः पचि नाखातु देवलम् । 
विश्वकम्भा प्रभाषस्य विस्यानो देववष्टव्छिः ४५ 

शति गार्ड् ९ अध्यायः ॥*॥ 
अपि । 

“हृ हस्यतेस्तु भगिनौ वरस्त्ौ ब्रह्मचारिणौ! 
योगसिद्धा लगत् कतृख्रमसक्ता विच्वरल्यत १ 

प्रभास्स्यतु भाथा सा वद्धनामश्मस्य तु) 

विश्कम्भा महाभागस्तस्यां जस्त महामतिः ॥ 
करा श्िल्यसुदखाणां चिदश्रानाष्च वद्किः। 
भूषणानाष् स्ववां कला शिरूपवसां बर; ॥ 
यः सर्वषां विमानानि देवतानां चकार इ। 
मनुष्याच्चोपजौवन्ति यस्य शिल्यं महात्मनः ॥* 

ति विष्छुपराथे १ अंगे १५ अध्यायः । 
च्पन्यन्च । 

“डौ पक्तौ विश्वकम्भाणौ मयस्वष्टा च योग- 
विद् । 

हौ घाता च विधाता च परौराणौ जगतः 
पतौ ४” 

ति बद्धिपुराणे गणमेदो नामाध्यायः + 

( चैतनाधातुः। सदिटतियेधा । “तच्च पूर्व 
चेतनाधातुः खत्वकरणो गुगयदहइणाय प्रवभेते । 
शच ड्ि हेतुः कारणं निमित्तमकच्षरं कता मन्ता 
वेदिता बोद्धा दष्टा धाता ब्रा विष्कम्भा 
विश्रूपः पुरुषः प्रभवोभ्ययो निदो गुणौ यष्णं 
प्राधान्यम्क्तं जवो जः प्रतुलश्चं तगावान् विस- 

भूतात्मा चेन्दरियाह्मा चान्तसह्माचैति ।* इति 
रके प्रारौरस्याने चतुर्येरध्याये ॥) 

विश्वका, खौ, गङ्गाचिज्ञो । यथा,-- 
५गङ्गाचिष्लौ तु देवौ विश्वका जलङ्क्लटौ ।” 

इति हारावमौ 9 
| प, ( विश्वं करोतोति। छ+क्षिप् |) 

विश्वकम्भा। इति हेमचन्धः ॥ ( यया, मद्ा- 

भारवे । १।२१२।१३। 

«जि लोकेष बत्किद्ित् भूतं स्थावरजङ्गमम्, 



विश्म्बा 
समानयद्शंनौयं तत्तदच सख विश्यत्॥» 
ब्रह्मा । यथा, भागवते । ६ ।१४।८। 

“निवदितोभ्याङ्गिरखा सोमं निभेतृस्य विश्व- 
छत् । 

जारां खभ प्रायच्छदन्तये तौ मतेत्यतिः ॥”) 
विश्वकेतुः, पु, ( विश्वमेव केतुयंस्य । विश्वयापौ वा 

केतुखस्य।) अनिरुढः | इव्यमरः॥ 

विश्वके, य, सवतः । ¶व्यमरटीका ॥ 
वि्वक्गरनः, पु, विष्णुः । इत्यमरटीकायां भरतः । 

चयोदश्मनुः । वचा,-- 

“मनुभूंतेः सनस्तइत् भौव्धो नाम भविष्यति ।- 
लतस्तु मेरसावणेत्रमखनुमंशुः च्छतः ॥ 
ऋतुख ऋतुधामा च विश्क्शनो मनुस्या ॥ 

च्यतोतानागताद्धेते मनवः परिकौरिताः\* 
इति माद्छे ६ अध्यायः ॥#॥ 

विष्णोनिग्भार्यघारिदेवता । थथा,-- 
^निम्माल्छधारौ विष्णोस्तु विश्वक्श्रेनख्तु्भ॑जः। 
शद्धचक्रगदापाणिदौंचेश्सश्चजैटाधरः 
रक्तपिङ्गलवणस्तु सितपद्मोपरिस्थितः। 

प-ढलौयखरान्तेन संयुतो विन्दुनेन्द्ना ॥ 

कौ्नितस्तस्य मन््ोभ्यं तेन तं परि पूजयेत् । 
विखब्णेनं तथा विष्णोर शान्धां परिकल्पयेत् ॥ 

इति कालिकापुराओे ८९ अध्यायः ॥ 

(कश्चित् विश्वकसेव इति प्राठोणपि उश्यते \) 
विकभोना, स्वौ, प्रियङ्गुटर्ः। इति केचित् ॥ 

( केत्वित् हितौयश्कारस्थाने सकारं पठन्ति ॥ 
यचा,-- 
५ विश्चक्सेना प्रियाकान्ता प्रियङ्गुः फलिनौ 

फलो ६” 

श्तिवरेदयकरतमालायाम् ॥ 
“पिय; फलिनो कान्ता लताच मदिलाङया । 
शुचागुन्रफला श्यामा विश्वक्सेनाङ्गनाप्रिया” 

इति भावप्रकाश्रस्य पूव्ैखख्े प्रथमे भागे) 
विश्वः, पु, ( विश्वं गच्छतौति। गम+डः।) 

नश्चा । इति देमचन्रः ॥ 

विश्वगन्धं, ज्ञौ, (विन्धे सस्थान गन्धो यस्य । ) 
बोलम् । इति राजनिधण्टः ॥ 

विश्वगन्धः, पु, ( विश्वे खन्द गन्धो यस्य) 
पलाशः । इति राजनि टः ॥ 

विश्वगन्धा, स्तो, (विश्येषु वमस्तपदीरचषु मध्ये गन्वा 
गन्धवि्िटा। स्ितावेव गन्ध इति न्धायादस्या- 

स्तथात्वम् । ) एथिवो। इति शन्द चन्द्रिका ॥ 

विश्वगोप्ता, [ऋ] द, ( विच्रस्य गोप्रा। ) विष्णुः । 
इन्द्र; इति केत्ित् ॥ (विश्वपालक, नि। वथा, 

रिवर । २५१ अध्याये । 
^त्वमेव विश्वगोप्राखि विश्वम्भर पवित्रमचि ॥*) 

विश्वरन्धिः, च्ठौ, हंसपदौ । इति राजनिर्च॑यटः । 
विश्ववायुः, पु, ( दिश्वमग्नतो वायु; ।) खन्बतोगामि- 

पवग: । अस्य गुणा; । 
^ विश्वग्वायुरनायुष्यं प्राणिनां मेकदोषषत् 1 

खनत लङ्गको इन्तार्योत्पातपुरःखरः॥* 
इति राजवक्लभः॥ 

४द८ 

विश्च 

व्यथे किप प्र्येन निष्यत्रमिदम् ॥ 
विश्वङ्रः, पु, (विश्वं सवे करोति प्रकाश्यतीति। 

छ + बाहुलकात् ट; हितौयाया अलुक च। ) 
ततुः । इति केचित् ॥ 

विश्वचक्रं, कौ, ( विशतः सन्यत्र चक्रं यस्य।) 

मडहादानविद्नेषः। यथा,- 

मद्छय उवाच । 
“अथातः संप्रवच्यामि महादानमनुक्तरम्। 

विश्वच्वक्रमिति ख्यातं षब्यपातकमाश्रनम् ॥ 

लपनौयस्य शुद्धस्य विश्च चक्रन्तु कारयेत् । 

ओषधं पलखदखेण तदद्वंन तु मध्यमम् ॥ 
तस्याद्धेन कनि स्यादहिश्वचक्रसदाद्लम् । 
च्यन्धद्धि'प्रतपलाटूङ शक्तोऽपि निवेदयेत् ॥ 
षोड्श्रारं ततश्चक्रं भूमिनेन्यरटकाटतम् ॥ 
नाभिपद्य स्थितं विव्य" योगरूपं चतुरभंजम् ॥ 
भ्रद्धचक्रस्य पाश्वतु देयषटकसमादतम्। 

हवितौयावरथे तदत् पून्वतो जलश्रायिनम् ॥ 

च्यचिग्टेगुवेश्िख ब्रह्मा वाश्यण रव च। 
मव्छः क्र्म्मो वराह नरखिंहोग्य वामनः। 
रामो रामञ्च रामश्च बृ; कल्कोश्वते दश 

ढतौयावरथे गौरौ माटभि्केहभिर्य॑ता । 
चतुथ दादशादित्या वेदाश्चत्वाररख्व्व॥ 

पश्चमे पञ्चभूतानि रुद्राश्कादश्रवतु। 

लोकपालार्कं षष्ट दिष्ातङ्गास्तयेव च ॥ 
सप्तमेभ्स््ाणि स्व्याणि मङ्च्यानि च कारयेत् । 

च्पन्तरान्तरतो देवान् विन्धरेदद्टमे पुनः ॥ 
तुलापरुषवत् गेषं खमन्तात् परिकल्पयेत् । 

ऋवविद्खपसभारभ्रूषणाच्छादनादिकम् ॥ 
विश्वचक्रं तत; कुष्यात् छष्णाचिनतिलोपरि । 
तथाष्टादश धाग्यानि रसाश्च लवणाद्यः॥ 

पृशेकुम्भार्कपतव वस्त्राणि विविधानि च। 

माल्येच्लुफलरत्रानि वितानं चापि कर्पयेत् ॥ 
वतो मङ्गलशन्देन क्ञातः शुक्ताम्बरो रहौ। 
इहोमाधिवासनान्ते तु य्दौतकुस॒माञ्जलिः ॥ 
इमसुच्ारयेच्मन्त्रं चि: कत्वा तु प्रदच्विणम् । 
नमो विश्वमयायेति विश्छचचक्रात्मने नम; ॥ 

परमागन्दरूपि त्वं पाहि नः पापकरंमात्। 
वैलोमयमिदं यसात खदा पश्यन्ति योगिनः ॥ 
छदि तत् चिश्रुणातौतं विश्छश्वक्रं नमाभ्यद्म् । 

. वासुदेवे खथितच््रं चक्रमध्ये च माधवम् । 

चअन्योन्याधाररूपेण प्रणमामि स्थिताविदड। 

विश्ठश्वक्रमिदं यस्मात् सव्वपापदरं परम्। 
चऋायुधश्चाधिवासश्च भवादुद्धर मामितः ॥ 

इव्यामन्ा चयो दद्यात् विश्वचक्रममत्रः 

विसुक्तः सन्ेपापेभ्यो विष्छलोके महौयते ॥ 

बेकुण्डलोकमासाट चतु््वाइः सनातन; | 
से्तेग्रसां सचे स्तत् कण्पशरतच्रयम् ॥ 
प्रणमरेदाय यः कुग्धात् विश्वच्क्रन्दिने दिने। 

तस्यायुभैद्धेते नियं लच्छौशच विपुला भवेत् ॥ 
इति खकलजगतसुराधिवाषं 

वितरति यस्तपनौयषोड््रम्। 

विवर, [ च् ] चि, खनेन्नगामौ। विश्वं अष्ति 

विशदे 
इरिभवनसुपागतः च सिद्रे- 
शिरमधिगम्य नमस्यते शिरोभिः॥ 

असुदंनतां प्रयाति शत्रो- 
मेदनसुदशेनताख् काभिनौनाम्। 

खपदश्ंनकेशवानुरूपं 
कनकसुदश्ंनदानदग्धपापः॥ 
छतगुरुद्रितारिषोडध्रारं 
प्रवितरणप्रवराछतिं सुरारेः । 
ऋभिभवति भवोद्धवानि भित्वा 

भवमभितो भवने भवानि भूयः ॥* 
शति मव्छे महादानानुकौत्तेने विश्वचक्रप्रारा- 
निको नाम २५६ अध्याय; ॥ 

विश्वचक्राह्मा, [न्] पु, ( विच्छचक्रं ब्र्षाखछमेव 
च्मात्मा खरूपं वस्य) विष्णुः । यथा,-- 

“नमो विश्वमयायेति विश्चचक्राल्मने नमः । 

परमानन्दरूपौ त्वं पा न; पापकदमात् 1* 
इति मादे २५६ अध्यायः ॥ 

विश्वजित्, पु, ( विश्वं जयतौति। ल्जि+क्तिप् 

तुक् च। ) यज्नमेदः। इति जटाधरः; + (यचा, 

र्षु; ।५।१। 

«तमध्वरे विश्वजिति त्वितौशं 

निःग्रेषविश्राणितिकोषजातम् । 
उपात्तविदयो गुरुदचिणायथौं 
कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः \५) 

्धायवि्रोषः। यथा| यत्त 

मभिद्ितं तत् फलाश्ुतौ विश्चजिन्यायात् खगैः 
कल्पयते । इव्यनेन विरुद्धमिति । सश्वन्धायो 

यथा। व्श्वलजिता येत इ्यादि अयते । 

इ्धकाट् श्रौतत्वम् ॥ वर्ण्पाशः। इति केष्वित्॥ 

(अख्निविश्रेष;। यथा, महाभारते ।३।२१५।१६। 
“यस्तु विग्स्य जगतो बु्धिमाक्रम्ब तिष्टति । 
तं प्राहुरध्याह्मविदो विश्वलिन्नामपावकम् ।* 
ानवविद्धोवः। यथा, तत्रैव । १२ ।२२.७।५१। 
“^ विश्वजित् प्रतिरूप ठषान्तो विष्करौ 

मधुः ५५ 
इषएरथस्य पुच; । यथा, हरिवंशे । ३१।५१। 

“अखौदृटपएरयस्यापि विशलिच्जनमेजय ॥* 
ख्यजत्तनयः । यथा, त्रैव । २० । ९६ । 
“खद्यजित्तनयस्तस्य विश्चलित्तस्य ष्वालजः ४५ 

विश्डलविनि, चि। यथा, भागवते । 9।४।७। 

^खन्वेसत्वपतोन् जित्वा बश्रमानौय विश्वलित्.। 

जहार लोकपालानां स्थानानि सदहतेजसा १५) 

विश्वतः, [स्] थ, ( विश्व+ तसिक्त्।) सन्यतः 
इव्यमरटौका॥ (यथा, भागवते ।६०।६१।६। 

^इष मयाल्मजादिश्वतो भयात् 
ऋषभ ते वयं रचिता सुह; ५”) 

विश्वदेवः, पु, ( विने दौ्तौति । दिव +अच् । ) 
गणदेवताविशोषः। इत्यमरटीका + 

“विश्वदेवौ क्रतुदचौ सर्न्वाखिष्षठ विश्चतौ । 
निव्यं नान्दीसुखश्राहधे वसुखव्यौ च पेटके ॥ 
नवा्नालम्भने दवौ कामकालौ षटैवहि। 
अपि कन्यागते चयं खराद्वे च ध्वनिरोचकौ। 

(> 



विश्वसे क 

पुरूरवाश्चाद्रवाशच विश्देवौ च प्रस्य \” 
इति वद्भिपुराओे गणमेदनामाध्यायः॥ 

( विश्वस्य देवताखरू्पे, चि । यथा, इरिरव॑शे । 

१८९ । १६1 

“श्रुतं ने विश्ठदेवानां यद्रहष्यं मषिं णाम् । 
तदिदं खद वानां तत्चतस््त्ववाटिनाम् ॥*) 

विश्वदेवा, स्तौ, इस्वगवेधुका। गोरक्चाङृलिया 
दति भाषा। इति जटाघरः॥ नागबला । 

खर्णपुष्यदरूोत्पलः; इति रतनमाला+ 
विश्ठद्रयड्, [च् ] चि, सव्यैच्गमनकत्ता। विष्वक् 

समन्तात् अचति गच्छति विव्वद्रयड् ख्तो- 
गमौ खद्धंयमध्यः तालखमध्योऽपोदधके। इय- 
मरभरतौ ॥ 

विश्वधारिणौ, च्छो, ( विश्वं षने धरतौति। + 
णिनिः! ौप् । ) एथिवौ । इति केचित् ॥ 

विश्चनाथः, पु, ( विश्वस्य नाथः! ) शििव;ः। इति 

शन्दरन्रावजौ ॥ ( यथा, पेराम्यश्तके ।१०९। 
५^न रषोतं श्रुतिद्कदयं 

न वन एष्ौतं परिश्लवं इदयम् । 

श्च्छामिश्व धाम परं 
गच्छामि तु विश्वनायपुरौम् ॥* 

साष्िद्यदपेणप्रयेता प्रखितविश्रेषः। 
साह्िद्दपेये । 

^“जओरीचन्र्येखरमदहाकविचन््रखनु- 

ओरीविश्वनाथकविराजछलतं प्रवन्धम् । 
खादिव्यद्पंणमसु' सुधियो विलोक्ष 
साहिद्तत्वमखिलं सुखमेष वित्त ५ 

विद्यानिबासभटाचायपुत्तः पश्चाननोपाधिकः 

भाषापरिच्छेदसिद्भान्तसुक्तवलौप्रथेतःपरपण्डि- 

सविशेषः ॥ ) 
विच्प्णौ, च्वौ, भूम्बामलकौ। इति राज- 

निषेणटः ॥ 

विपा, प, (विश्वं पातोति। पा+विच् 

विश्वपालनकत्ता। ख तु परमेश्वरः। इति 

सग्धबोघवयाकरयम् \ ( वथा, हरिवंशे । २५९ 
अध्याये) 

^विश्छस्यय पते इताच्यसि अनन्तकम्मन् दुवण- 
व॑शप्रागवंश विश्वपराख्लम् ॥*) 

विच्छा, [न्] पु, (विश्वं घातौति। छा+भच्वे 

+ “नूचान् पूषनश्नौहन्निति ।” ऊणार ९। 
१५८ । इति कनिनप्रद्येन साधरुः।) अखि;। 

ग्वनद्रः। इति हेमनचन््रः॥ देवः। विश्वकम्भा। 

इति घंशिप्रसारो णादिटत्तिः+ खयः) इति 
प्रन्दस्त्रावलौ॥ 

विश्वबोषः, प, ( विश्वस्य बोधो यस्य।) वुः 
इति चिकाणदरेषः॥ 

विष्भूः, पु, बउद्वमेदः । इति हेम्नः; 9 

विवमेषजं, आलो, ( विश्योषां भेषजम् । ) शुण्डी \ 
इवमरः 4 ( यथा, सश्चते । १।४४।. 
^ विच्वमेषजन्ददवो काचक मः चभारितै; ॥* 
चधास्य गुणाः; । 

यथा, 

विश्ववेदाः) 

8२३९ 

विश्वे 

विपाके मधुरं छदां रोचनं विश्वसेधनम् 1” 

दति ्वरके खचस्थाने २७ च्ध्यायः !) 

विन्वभोजाः, [स् | पगखन््येक् । विश्वग्रन्दपून्नेक- 

सनधातो; यौणादिकासिप्र्ययेन निव्यन्रमिदम्॥ 
( विश्रु, चि! यथा, ऋगवेदे ।५।४१18। 

पूषाभागःप्रश््य विश्ठभोजाः ५” 

«विश्वभोजा विष्वरचका;।* दति तद्धष्ये 
सायणः; ॥ ) 

विष्ठमट्ा, स्तो, अख्िलिङ्क । यथा, 

भ“कालौ करालौ च मनोलवा च 
सलोष्िता चेव च घृच्वरणा । 
स्फुलिङ्गिनौ विश्मद्!चिसोभ् 

सपरेव जिह्ाः कथिता सनौर; ॥” 
इति शन्दमाला 

विश्वम्भरः, पु, ( विशं विभतींति। श्+ “संज्ञायां 

श्ट रजति ।” ३।२।४६ । इति खच् । “अर 

ह्विषदिति ।” ६।३।६अ । इति सुम् । } विष्णुः । 

( यथाह कञ्चित् । 

“विश्वम्भर ! भरासनाकं दिच्वखाद्धा वद्िःकुर। 

च्य पच्तहृयाभावे बज विश्वम्भरत्वकम् ॥*) 

ष्न्द्र;ः। इति मेदिनौ। रे, २६५ ॥ 

विश्वम्भरा, च्वौ, ( विं बिभरतौति। + खच् । 
सम् । टाप् ।) एदिवौ। इयमरः । अस्या 
शयुत्पत्तियेधा,-- 
^विश्म्भरा तद्ररणाच्वानन्तानन्तरूपतः । 
एथिवौ एयकन्धात्वाह्स्ततत्वोच्छष्टासुने ॥ 

रति ब्रह्मववत्त प्रकतिखक्छ 9 अध्यायः 

( वथा, उत्तरष्रिते। १ अङ्के। 

^विश्वम्भरा भगवतौ भवतैमखत 

राला प्रजापतिसमो जनकः प्रिता ते ॥*} 

विश्वयुः, पु, वायुः । इति केचित् ॥ 

विश्वरूपः, प, ( विश्वमेव रूपं यस्य । ) विशयः । 
इति देमचन्रः॥ ( महादेवः। यथा, मदा- 
भारते । अ । २०० । १२४ । 

५“विश्च देवाश्च यत्तस्िन् विश्रूपस्ततः 
खतः) 

त्वष्टपुच्च; । यथा, विष्यापुराये । १ ।१५।१२२। 

“त्वशुखाप्याल्मल; एतच्नो विश्वरूपो महा 
यश्राः; ३ 

समरप, चि। यथा, भागवते । ६।४।२८॥ 
^ख समेनानास वच विश्वरूपः 

प्रसौदसामनिरक्तालशक्तिः +) 

विरूपकं, कौ, छष्यागुर. । इति राजनिषेग्टः ॥ 
विश्वरेताः, [स्] ध, ( विश्वे रेवः शक्तिषस्य। ) 

नद्या । इति. हेमचनः ६ 

विश्वरोचनः, प, ( विश्वान् रोचयतौति। रच् + 
ल्लः । ) नाडो च््राकः । यधा.-- 
“केचुकं पेचुलौ पेचुर्गाङोचो विच्छरोचनः ६” 

इति चिकाशषः ॥ 

[स्] जि, समदः, विं वेत्ति 
सव्यं विश्वश्न्दपू विद्घातोरसृप्र्येन निष्यन्न 

“स्छहटोपयं दष्यसुष्यं बातकृफाप्रइम् \ सिदम् । यथा,+-~ 

विश्वाची 

“स्वस्तिन इन्द्रो टद्वश्रवाः 

स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः। 

सवस्ति नस्तार््योट्रिषटनेमिः 

खस्तिनो टषस्पतिदेघातु 1” 
इति यज्जुंदिखङ्िवान्चनमन््रः । 

( यथाच भागवते । <।३।२६॥। 

“सों विश्छष्टजं विच्छम विश्वं बिश्छषेदसम् । 

विश्वाल्मानमजं बन्न प्रणतोए्ख्ि परं पदम् ५) 

| विशस ष्ा, स्जो, असिजिङ्ाविग्रोव; । यथा,-- 
देति; शिखा च सप्ताम जिहास्ता एव 

कोर्निताः। 

कालौ करालौ छुदिता घच््रबखां मनोजवा । 

स्फालिङ्गिनो विश्वसहा खन्नास्तासासदाद्धताः।” 
इति चटाधरः॥ 

विश्वसार, ज्ञौ, (विश्छेषां खारम् ।) तन्त्रधिद्रषः । 
इति प्रसिह्वम् ॥ 

विश्वषारकं, करौ, ( विश्वसार + संज्ञायां कन् । ) 
विदरटच्चः। इति शन्दचन्िका ॥ फएणिमनसा । 

इति भाषा॥ 
"विश्वसित, चि, ( वि+श्सख-+-क्तः। ) विश्छस्तः। 

इति सग्धवोधयाकरखम्+ (यथा, ने षधे १।१३१। 
५न केवलं प्राणिधो वधो मम 

त्वदौत्तखादिश्वसितान्तराल्ममः ॥*) 

विश्द्धक्, [ज् |] पु, ( षिच्ं खलतीति। खन् + 

किप् । ) बया । दव्यमरः॥ (विष्डखषटरि, चि। 
यथा, रघुः! १०। १६) 

“नमो विश्वद्टजे पन्ये विश्यं तदनु विभ्रते । 
अथ विश्वस्य खंइत्तं तुभ्यं चेधा स्थिता्मने ॥*) 

विश्वस्तः, चि, (वि + खख + क्त; ।) जातविश्वासः । 
इति मेदिनौ । ते, ९५५ 1 यथा,- 

५न् दिश्वसेदविश्वस्त विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । 
विश्वासाद्धयसत्पत्रं खलादपि निशछछन्तति ॥ 

इति मारङ्् ११४ अध्यायः ॥ 
विश्वस्ता, स्रो, विध्वा इन्धमरः ॥ (यया, साडव्- 

दपंे । ९० परिच्छेदे । 
“स्तनयुगसुक्ताभरणाः 

कशटककलिताङ्गयद्यो देव) 
त्वयि कुपितेएपि विश्वस्ताः 

प्रागेव रिपुच्ियो जाता, 4") 

विश्वथा, श्ौ, ( दिशत; शन्वेतः तिङतौति। 
विश्व+ख्या+कः!) प्रतावरौ। इति राज- 
जिषे; ॥ 

विश्वा, चौ, (विश्च +कन् । च्वियां टाप् ।) अति- 
विषा दखमरः\ शतावरौ। शति राल 
निचैखटः॥ पिष्यलौ। शति शब्दचन्द्रिका ॥ 
( दचकन्धाविध्ेषः। यथा, महाभारते । २1 

६५।१२। 
^क्रोधा प्राधा च विश्वा श्च वनिता कपिला- 

सनिः॥*) 

विशारदो, च्छ, अद्चरो विशेषः, यथा, 
“उबेश्चौ मेनका रम्भा मिशकेश्रौ ह्यलम्बुषा ।, 
विवाचो च वाचौ च पर्चचूडा तिलोत्तमा! 



विशामि 
भाजुमद्यवला च्चै इादशाच्चरषः भाः ॥* 

इति वद्धिपुराओे गणमेदनामाध्यायः॥ 

( बाहरोगविश्चेषः । तक्ञच्चखादिकं यया,- 

“अध विष्डाचौलच्तण्माइ। 
"तलं प्रदयङ्ुलौनां या करा बाहुतः । 
बाहोः कम्म्तयकरौ विच्ाच्ौनामसासछता॥ 

कचरा महाखायुः तलं इस्तस्योपरिभागः। 

तलशन्दोभ्च उपरिवाचकः यथा भूमितल- 
मिति । तेनायमथ; । बाहुतः बाहोः ए 
बाहषटरमारभ्य तलं प्रति स्ततलं यावल्चौ- 
खद कणरास्ताः सन्द्ष्य बाहो; प्रसारशा- 

कु्चनादिकम्भच्चयकरा भवति खा इड वात- 

अाधिषु विन्वाचौल्वच्यते बाह्ोरिति दितं 
खम्भवपरम्।. रखकङ्िन्रपि बाहौ विश्वाचौ 
भवति ।” इति भावप्रकाशः ॥ ) 

वश्वात्मा, [न्] ए, (विण्डमेव आत्मा यस्य विश्वस्य 

च्याल्मा इ्तिवा।) विष्छः। यचा, 

जन्म कम्मे च विन्वाल्मन्रनस्याकर्तराल्मनः 
तिखदन धिष यादःसु तदव्यन्तविड्ब्बनम् \* 

इति ओौभागवतवे १ स्छन्े = अध्यायः ॥ 

( महादेवः । वथा, कुमारे ।९।१। 

“अथ वि्वाह्मने गौरौ वन्दिदेश्र मिथः चखौम्। 

दातामे भूतां नाथः प्रमाणौक्रियतामिति॥) 
भिश्वाक्षायाः [सू] ए, देवता। इति बिहान्त- 

कौसदौ ^ 
विच्ामिचः, पध, ( विश्वमेव भिच्रमस्य । “मित्त 

चर्षौ ।६।९। १९० । दति विश्वस्य दोघ; ।) 
जद्विषिद्येषः। तत्राय) गाधिजः २। 
इति चिकाख्दरेषः \ चिद्ङ्कयाजौ ३ माचैयः ४ 

कौिकः ५१ इति हेमचष्ध; + गाधिभू; ६। 
इति शब्दरकावजलौ ॥ तस्योत्पत्तियेधा, 

^“छतदारं इतं श्वतवा ब्र एतं खकं शयुः) 
अथाजगाम मतिमान् खुषां इदा ननन्द च॥ 

इभ्यतौ तं समाखौनं गु" देवगणा ध्वितम् । 
पूजयिलवा खमासौनं तस्यतुस्रौ छताञ्जलौ ॥ 
वसो गुः कषां खयां सप्रौत इदमनवौत् । 

षरं ठकोव्व दास्यामि वाज्डितं वरवर््विनि। 
अदेयं दुष्करः वापि यजते वैते खहा । 
खतः सद्धवतौ पुत्रः तपद्याख्धायपारगम्। 

मातुख वौरमतुलं पुन्न वरमयाचत ॥ 

ख चवमख्िद्यक्रव भूत्वा ध्यागपरखदा। 
वि्मावक्नैप मनखा यनात् खां खखच्नं ख; ॥ 
सस्य नि्ाखदातात्त [ग;तं वे चरदयम्। 
कस्ये तत् हितयं दत्वा भ्टगु्तामिदमनवोत् $ 

श्वर्यं एषा त्वं खषे सत्यवति खयम् । 
खात्वा ऋतौ ऋतौ माता तदा लच् करिष्यधः। 
ऋअाजिङ्ग्त्यदच्चंते माता पखवनायवे। 

वदमारक्तकं चैमं खा भोच्यति सुतच्तः ॥ 

सोङुम्बरदचन्तु समालिङ्गय चितं चरम् । 
भोच्छस्येतेन पुत्रस्ते भविष्यति खनातन्; ॥ 
यदसुक्का शगर्यावो यथेच्छं वापि संसुदम्। 
आवाप माजा खदित भजा प्रा च भाविनौ। 
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विश्ाव 

अथय खानदिनेएखत्थमालिङ्खपारक्तकं चरम् । 
दयात् सद्यवतौ तस्या मातः पएलगु" खितं 

चसम् । 

परिवरनन्तुसं ध्यात्वा दिखध्यानो शगु निः, 
अथागत्य खषां तान्तु वत्वनख्डद्मन्रवौत्॥ 

विपयस््या भद्रे ठतच्तालिङ्गनकम्भणि । 

तथा चर्प्राश्ने च तचेदन्तं भविष्यति ॥ 

ज्राञ्चखः चत्तियाचारस्तव पुत्तो भविष्यति। 
चच्ियो प्राक्जणाचारो मातु भविता सुतः 1 
इ्द्यक्ता गुणा साध्वौ तदा खब्यवतौ श्गुम् ; 
एनः प्रसादयामास पौत्नो मेएख्लिति ताडशः। 

खवमख्विति पोक्रा ख तचरेवान्तदंचे शगु: ॥ 
अथय काले सुतं दपं यमदसिष्च गाधिजा। 

सुषवे जननौ तस्या विश्वामित्रं तपोनिधिम् + 

यमदखिस्नतो वेदान् चतुरः प्राप माचिरम्। 

प्रादुराखद्वगुग्दैदः खयं तसन् महाल्मनि॥ 
विश्वामिच्रोएपि खकलान् वैदानपि तथाचिरात्। 

धरुर्ेदं तथा छतं विप्रश्चाभूत्तपोघनः ॥ 
जाच्वच्छमागस्ते जसौ यमद सिम्नेदातपाः । 
वैरेलपोभिः स सनौनयक्रामच खवत् ॥* 

इति कालिकापुराे =8 अध्यायः । 
(खादनँदपारदयीं सश्तोभस्् एच; । यथा,-- 
4चऋअथ स्वानटश विश्छाभिनच्नप््टतयोःविदन्। 
ष्यं धन्वन्तरिः काश्यां काशिरालोगयसुच्यते ॥ 

वि्ामिच्ो सनिस्तेष पचचं सुश्च॒तसक्तवान्। 
चत्र ! वारानसीं गच्छ तवं विश्वेरवक्ञभाम् ॥ 

तत्न नाच्रा दिबोदाख; काश्िराचजोःस्ति 
बाङ्लः। 

ख हि धन्वन्तरिः साच्तादायुर्गेदविदंवरः॥ 
च्पायु्वदं ततोभघौद्य लोकोपक्लतिदेतवे। 
खम्यप्राणिदयातोचैसुपकारो महामखः ॥ 
पितुव्यचनमाकणवं सश्चत: काशिकां गतः। 
वैन खां समध्येषु सनिखनुशतं ययौ ॥* 
इति भावप्रकारश्स्य पग्नखण्छ प्रथमे भागे ॥ 

^विश्वामिच्घतः श्रीमान् सश्चत: परिष्टच्छति +” 

दरद्यु्तरतन्रे षट् षटटितमे५ध्याये संश्रुतेनोक्तम् ॥ 
विच्ख्िन्नाच्तिमिचं यस्ञात्। परममिचम् । यथा, 

५“जनकेवाभिरामाय ददौ राज्यमकरटकम् । 

भच्वामन्रं पुरच्कव्य वनवासं ततो ययौ ५५ 
इन्यद्धटः \) 

विच्ामिच्रप्रियः, धु, (विश्वामित्रस्य प्रियः ।) नारि- 

केलः। दति ्ब्दरनावलौ॥ (कारिकः 
यथा, मद्धाभारते। ३।२३६१।८। 

^विच्छामिच्तप्रियद्धेव देवसेनाप्रियस्तथा ॥”) 
विश्वाराद्, [ज्] पु, विश्वेषु राजते यः । विच्धेषां 

राट् राजा इतिवा, इति सग्धबोघधयाकर- 
खम् ॥ (^ विश्वस्य वसुराटोः ।*६।३। १२८॥। 
शति दौषः \) 

विश्वावसुः, पु, ( विश्वं वस यस्य। “विश्वस्य वसु- 

राटोः।*६।३।१२८। इति पूनवण्दान्तस्य 

दौषे;। ) गन्वन्यमेदः । इति मेदिनौ ॥ वया,- 
^+अथाजनोडङ्ारिवम्भारौ खव्बास्या चपः 

विच्ेशः 
इस्तः सस्त: खापतेव गदन्वांच महामनाः! 
विश्वावसुः शग्रानुखच गन्धवेकादश्ो गणः 1» 

षति वद्भिपुराथे गणमेदनामाध्यायः॥ 

( व्ष्णुः। यथा, महाभारते । ६1 ६२। ४५। 

«“विश्वावसुविखग्दनिषिन्वे्रो 
विश्वक्सेनो विश्चकममा वश्रौ च \७॥ 

वत्छरविशेषः। यया, इइ त्सं तायाम् ।८।४१। 
^क्रोधौ तौयः परतः क्रमेण 

विच्ावसुञख्ति पराभव ॥* 
ततृफलं यथा, चिन्तामणिटतवचनम् । 

^खबैच् जायते चेमं समशस्यमदहाघंता। . 
विश्वावसौ वरारोहे कार्पासस्य महाचेता ५) 
निश्िष्त्रौ। इतिमेर्दिनौ॥ 

विश्ासः, धु, ( वि~+ अख + घम् । ) प्र्ययः । सत्- 

पणाय: । विश्रम्भः २। इत्यमरः ॥ अखाखः र् 

च्म: ४) इति शन्दरनावलौ॥#॥ 

^लोभप्रमाद्विनच्छासैः परुषो नश्यति निभिः । 
वस्नाज्ञोभो न कयः प्रमादो म न विच्सेत् ॥ 

 खाश्रीर्यान मदं ङुथात् ख खौ टषयोज्- 

भितः । 

तभ्मितरं यस्य विश्ासः पुरषः ख जितिन्दियः ॥* 

इति गार नौतिखारे ११५ अध्यायः ॥ 

«यस्य यावा विग्ाखस्त्स्य सिद तावती । 
खुतावानिति छष्णस्य प्रभावः प्ररिमौयते 1 

इति तत्रैव २६३४ अध्यायः ॥ 
«न बिन्छसेदविगश्छस्ते विश्छस्ते नातिविश्वसेत् । 
विश्वासाद्धयसुत्यद्नं लादपि नि्लन्तति ॥* 

इति च गारुड १९४ अध्यायः ॥*॥ 
¶्नखिनाष् नदौनाष्चश्टङ्गिणां शस्वपाखिनाम्। 

विश्वासो नैव कव्य स्तु राजकुलेषु च ॥ 
न विश्वसेद् विश्स्तं भिच्रश्चापि न विश्वसेत् । 

कदाचित् कुपितं मिं गुप्रदोषं प्रकाशयेत् ॥* 

इति चाख्कवम् ॥ 

विश्वासघातकः, चि, विच्ासंइन्तियः। (विचा 

+न् + खल् । ) विञ्म्भनाद्नकः । यथा,-- 
भन भाराः पञैता भारान भाराः सप्र 

खागरा;। 
जिन्दका हि महाभारा भारा विश्ाख- 

चातका; ॥* 
इति कम्भलोचनम् ॥ 

विश्वेदेवाः, प, असिः । अाहदैवः। इति संचिप्र- 
सारोखणादिटत्तिः॥ 

“करतुर च्लो वसः सव्यः कामः कालस्तथा चनिः। 
रोचकञ्चाद्रवाद्धेव तथा चान्ये पुरूरवाः, 
विन्छेदेवा भवन्त्येते दश स्च पूजिता; ॥* 

इति बह्िपुराये गणमभेदनामाध्यायः॥ 

अन्यदि्शन्द द्रष्टव्यम्! 
विच्छेश्रः, पु, (विश्वस्य दशः ।) शिवः । इति शब्द् 

रनावलौ ॥  ( विष्णु; । यथा) भागवते । १। 
=| 8१। 

“अथ विन्धे विन्ाह्मन् विश्वच्त्ते खकेदु मे । 

लोदपाग्रमिमं न्विदं पष्य श्छ 1”) 



विषः 
विग्रः, पु, ( विश्वस्य दरः ) काशौस्य- 

मद्ादेवः। यथा.- 

“सब्वैतौरयेु ससनौ स समैयाचां यघात्सतच 
मनिकर्ण्यानतु यः खातो यो विश्वं निरेचत ॥ 
खल्यं सद्यं एनः सत्ध' सद्यं सद्यं पुनः पुनः 1 

इश्यो विच्धेच्धरो निवयं खातया मणणिकणिका॥ 
इति काश्रौखणम् ॥ 

( यथाच तन्ते । 
“सुखेन वादं सलिलेन पादां 
ग्दिन्टेदा पिखदलेन पूला। 
फलं पुनस्तस्य भवेदनन्तं 

निः खस्य वि्धेश्चर णव देवः ॥") 

वि्खौषधं, कौ, ( विन्धेषामौषधम्। ) खुष्छौ । इति 
राजनिषंणटः । 

विष, र् लिजणथओौ ठ याप्तौ। इति कवि- 
कख्यदुमः; ॥ (का०-उभ०-अालम०-दयके-सक०- 
अनिट् ।) श्र, अविषत् अवि्चत्। लि स, 

` वैषेटि वेवि । यौ, वेष्टा । उ, वेवि । उभय- 
परौयन्धे। अपरवत् कत्रि अल्मने पदार्थो 
उकारः। इति दूर्गादाखः ॥ 

विष, उ सैचने। इति कविकक्पटमः॥ (भ्वा०- 
प्रर०-सक०-सेट्। क्रावेट् !) उ, वैषित्वा 

विष्टा। इति इर्गादासः ॥ 

विष, ग खौ विप्रयोगे। इति कविकण्पदमः 
( ऋया०-पर०-अक०-अनिट् । ) ग, विच्छाति 

श्चानौ एच्तादिभ्यो वियुक्तः स्यात् इदयं; । यौ, 
चऋअविचत्। दन्यान्तोभ्यमिति। विष्ुदयत्पत्तौ 
सभूति; । इति दुर्गादासः ॥ 

विषं, लौ, ( विष सेचने+कः। ) चलम् ¦ र्य 
मर; । पद्मकेशरम् । इति तङ्ौकायां हकृटः ॥ 

बोलम् । बह्नाभः। सामान्धविषम्। इति 

रालनिधैण्ट;॥ 
विषः, पु, को, (विष-+-कः।) विषम् । तत्पदायः। 

ङ्: २ गरलम् ३ एयमरः॥ अआदेयम् 8 
च्यन्डतम् ५ गरदम् ६ कालक्रटम् 9 कलाज्रूलम् 
रू ारित्रम् ६ रत्तष्टक्गिकम् १० नौलम् १९ 

गरम् १२ चोरम् १३ हालाहलम् १४ इला- 
इलन् १५ ङ्गौ १६ भूगरम् १७ एति राज- 
जिषेण्टः; + जाङ्गलम् १८ तौच्छयम् १६ रस; २० 
रसायनम् २१९ गर; २२। इति जटाघरः॥ 

अह्ुलम् २३ जाङ्गुलम् २४। इति श्ब्द्रना- 
वसौ ॥ काकोलः २५ वत्यनाभः २६ प्रदौपनः 
२७ श्ौख्विकेय; २८ ब्रह्मपुच्चः २६. । इति 
रत्रमाला + तदूमेदा यथा,- 

“पचि ौवे च काकोलकालक्टदहलाइलाः 

लौराष्टिकः शौ ल्किकेयो बपुचः प्रदौपनः ॥ 
ङारदो बत्छनाभख विषभेदा अमौ मव ॥५. 

दति पातालवगं अमरः; ॥ #॥ 
चपि) 

“विषः चु ङो रचस्तोच्शं गरलोएथ इला- 
इलः । 

बह्सनाभः कालक्रटो जपन्तः परदौपनः + 
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विषः 

सौराद्धिकः रौ ल्किकयः काकोलो दारदोभ्पि 
श्व। 

अदिच्छचो मेषश्टङ्गकुषटवालकनन्दनाः 

कराटको हेमवतो मकटः; करवौरकः। 
पषेपो लको गौरात्ैकः सक्तककदमौ ॥ 
अङ्ोह्लसारः कालिङ्खः श्टङ्गिक्रो मधुखिक्थकः। 

इनदरो लाङ्गलिको विस्पुलिङ्गपिङ्गलगौत्तमाः। 
सप्तको दालवश्चेति श्थावरा विषजातयः ॥* 

इति दहेमचन्रः ॥ 

अथ विषस्य नामलच्णगुणाः। 
^विषंतु गरलं च्तडस्तत्तद्े दानुदा रेत् । 
वत्सनाभः सहारिद्र; सक्तकच् प्रदौपनः 

सौराद्धिकः श्ङ्गकश्च कालक्ूटस्तयेव च । 
इालाइलो ब्र्मपुत्तो विषभेदा अमौ नव ॥ 

तच्च वतृनाभस्य खर्ूपनिरूपणम् । 

^खिन्धुवारखडकपच्नो वतृखनाभ्याक्लतिस्तथा । 

यदा न तरोवृदधिवैत्खनाभः ख भाषितः 1» 
चय हारिद्रस्य स्वरूपम्) 

^ रि द्रातुखष्धलो यो हारितः ष उदादतः ॥” 
च्य सक्तकस्य खरूपम् । 
^यद्यन्थिः, सक्नकेनेव पूशेमध्यः ख सक्तक; ॥ 
अव प्रदौपनस्य खरूपम् । 
^प्रदौपलोद्ितो यः स्यादौप्िमान् दलनप्भः । 

महादाहकरः पूगै; कथितः घ प्रदौपनः ॥* 
अथय सौराद्ट्िकस्य खरूपम् । 
भदराष्ुविषये यः स्यात् ख सौराद्ट्िक 

उच्यत ॥* 

अथ शदङ्गकस्य खरूपम् । 
“यस्िन् गोष्धङ्गके बह्व दुग्धं भवति लोष्ितम्। 
खष्टङ्गक इति प्रोक्तो दथ्यतत्वविश्राररैः \” 

च्य कालब्रूटस्य खरूपम् । 
देवासुररणे देवेषतस्य एथमालिनः। 

शेत्यस्य रुधिराष्लातन्तदरश्त्यखन्निभः 

निर्यास; कालङ्कटोगर्य सुनिभिः परिकौत्नितः। 
सोगदिच्छने ङ्गवेरे कोके मलये भवेत् ४” 
अथ इालाहइलस्य रूपम् । 
भगोस्तनाभफलो ुच्छस्तालपच्रच्छदस्तया । 

वेजखा यस्य द्यन्ते तमौपस्था दमादयः ॥ 
असौ इालादलो जेयः किष्किन्धाय। हिमा- 

लये । 

द्चिणाभितटे दैे कोकशेण्यि चच जायते ॥* 
अथ ब्रह्मपुच्स्य खर्पम्। 
५वयंत; कपिलो यः स्यात् तथा भवति साधकः। 

जश्चपएत्नः स विश्नेयो जायते मलयाचले ॥ 
ज्राक्षणः पारूरस्तेषु चच्चियो लोहितप्रभः । 
देश्य; पौतोग्खितः मूढो विष उक्तखचतुविघः। 
रखायने विषं विप्रं चचियं देष्पु्ये । 

्ैश्यं कुविनाश्राय शत्रं दध्यादधाय डि ॥* 
अथ विषस्य गुखा;। 

&विधं प्राणदरः प्रोक्तं यवानि च विक्रासितच्। 
च्रासोयं वातकप््दूयोमवादिमदावदम् ॥* 
वायि खकशकायगुखश्रापनपून्नकप्राकाममनग- 

विष; 
श्रौलम्। विकावि योजः ग्रौषयपून्वकं खन्पि- 
बन्धशियिलोकरणश्रौलम् । च्यासमेयं अध्िका- 
खपशम् । योगवाहि संसगंगुणवाषकम् । 

^मद्ावदं तमोगुणाधिक्येन वद्विविष्वसकम् । 

तदेव युक्तियुक्तन्तु प्राणदायि रसायनम् ॥ 
योगवाहि परं वातञ्चश्मलित् खच्निपातद्धत् । 
योगवाहि चिदोषष्नं हणं षौग्धवद्वनम् । 
चे दुगुःणा विधेऽशुहध ते स्य्॒ौमा विश्रोधनात्। 
सस्मादिषं प्रयोगेषु एोधयित्वा प्रयोजयेत् ॥” 
अथोपविषाणां विरू्पथम् । । 

“'अकेच्ठीरं खोरः तयैव कलिहारिका। 
करवोरोभ्य धुस्तृरः पश्च तोपविषा, च्छताः +” 
उपविषा गौणविषाः। रषां गुणास्तच् तच 
द्र्दयाः1 अपि 

“अकचौरं खहोसौर लाङ्गलो करवौरकः। 
युञ्ञाश्िफेनो धृस्तूरः सप्तो पविषजातयः ॥“ 
खतेषां शोधनं चिन्यम्। गुणास्तच व्रस्थाः ॥ 
अथ विषाणां ्ोधगविधिः। 

“गोग चिदिगं स्थाप्यं विषं तेन विशुद्धयति । 
रक्तसपेपतेलाक्तं तथा घाथष्तु धारि ॥ 
यगुणा गरले प्रोक्तास्ते पोना विश्रोधमात् 0 
वस्ादिषं प्रयोगे शोधयित्वा प्रयोजयेत ॥” 

इति भावप्रकादे पूषवखरखः ॥ 
च्य विषाधिकारः। तत्र विषस्य रेषिष्य 
भाद । 
“व्याषरं जङ्गमष्ठेव दिषिघं विध्चच्यते । 
दश्राधिष्ानमादन्तु हि तौयं षोड्ग्रा्यम् ॥” 

स्यावरविषस्य दशश्ाश्चयानादह। 

भदलं पच्रं प्रलं दूष्यं त्वक च्वीरं सारमेव उ) 
निर्ाशो घातवस्कन्द; खावरस्यषया रथ ॥* 
शदूयथा । मलविषं करवौराशिर। पत्तषिषं 
दिषपचिकादि २। फशविधं ककोौरजादि ३। 
एष्यविषं वैचादि ४। उदकशारनिर्याथविषाणि 
करम्भादौनि५।६ । 9। चौरविपं द्हणादि 
= । धातुविषं उरितालादि ६. । कम्टपिषं वषम 

नाभसक्तकादि ९० ॥ # ^ जङ्गमविषद्ध षाड्- 
श्ाश्रथागाद ॥ 
^इषदिनिश्वाखदं ख नखण्डचमन्नानि च। 

शक्रं लाला सखं समशः संद रचावमदहिं तभ । 
गुदास्थिप्ितिश्रकानि दप्र षट् जङ्मोश्मयःः।।” 
तद्यथा । इष्टिजिश्वाखविषा दिष्ठा सर्पा; ९।२। 
दंदाविषाः भौमा; सपाः ३। रंदटानख्विषा 
यात्रादयः ४। गलपुरौषविषा रहमोधिका- 
द्यः ५।६। शुकरविषा खधिकादयः 9। जाजाविषए 

उश्िटङ्गाष्यः ८! लालाश्यशेगचषपरौषाकरेव 

सुकरं सखस दं दं दु खाश्रावमदिेलगुदषुरीपपिधा- 
खिचशौर्षादयः ६।११।११।१२।६३। अस्थिविषाः 
पादयः २४। पित्तविषा गङ्लमश्यादयः १५३ 
श्ूकविष् मरादयः १६ ॥#।॥ स्थावर चिघायणं 

सामान्यानां काग्याश्या्ह । 

“श्यावरप्तु ज्वर ष्दिद्धां दन्ते भलयन्म् ¦ 
परिनचछदौदचिनच्वासस-च ष्ठ कुरति पिषम ॥* 



विषः 
च्याश्रयमेदेन विशिष्टानां विषाणां कामा- 

राथा) तत्र सूलविषस्य कामा) 

“उदष्टनं खलवितेमोंहः परलपनं भषेत् ॥” 
परच्चविषस्य कामाद) 

“जम्भय वेपनं शासो ठृणां पच्चविेभेवेत् 
फलविषस्यय का्यमाइ। 

^ सुष्कश्रोथः पलविपेर्दाहो ईेषख्च भोजने ॥” 
पुष्य विषस्य कामाद) 

«भवेत् पुष्य विेभ्कदिं रा्मानं खनं तथा ॥* 
त्वकसारनि्यासविषाथां कार्या । 

^्त्वकंसारनिर्याख्विषेरुपयुक्तभवन्ति हि) 

च्यास्यदौगन्यपारुष्यधिरोरुक्कफसंखवा; 
तौरविषकायमादइ। 
^केनागमः चौर विये विंडभेदो गुरुजिङता ॥” 
धातुविषकाथमाद। 
“इत्मौडनं धातु वते छ दाच्च तालुनि। 
पायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निदि श्ेत् ॥ 
र्तानि्डलादौनि विष्णि नव कालघातोनि 

कालान्तरे मारकाणि\ #॥ कन्द्विषस्य 

कामाद) 

^ कन्दजान्यग्रवौखाणि यान्यक्तानि चयोद्श्र। 
सन्वाण्यतानि कुश्रलद्भयानि दश्भिगुणेः 

स्थावर जङ्मख्धापि छंचिमच्छापि यदिषम्। 

खद्यो नदन्ति तत् सन्ने गुखेखेदश्रभिर्यंतम् ॥* 
तान् दश्रगुणानाइ । 

“रूचसुष्णं तथा तौच्ं खच्छमाश्च यवायि च। 

विकाशि विश्रदं सेव लष्वपाकिचते दश ॥* 
लेगौःरोविषस्य कामा । 
^“ तद्रौचात् कोपयेदायुमौष्यपात् पित्तं स्रो 

खितम्। 

केच्णयाग्छतिं मोहयति मम्भवन्धां जिनन्ति {डि 
शरौरावयवान् सौच््रात् प्रविश्रेदिकरोति च । 
परुत्वादाशु तहृन्ति यवायात् प्रतिं रेत् ॥ 

विकाश्ित्वात् चपयति दोषान् धातून् मला- 

न्घपि। 

अतिरिच्यत वशद्यादह्च्िकिद्छयष्च लाघवात् । 

दुष्र चाविपाकित्वात्तसात् कशयते चिरम्॥* 
विषलिप्र शस्त्रहतस्य लच्तणमाइ । 

“सदय; पाकं याति यस्य चतं तत् 

सवेद्रक्तं पच्यते चाप्यभोच््छम् । 

शष्णौभ्रूतं क्ित्रमव्ययेपूति- 
तान् मांसं भ्रौयते यस्य चापि॥ 

ढष्णातापौ दादग्धच्छं च यस्य 
दिग्धाविद्भं तं मनुष्यं यवस्येत् । 
लिङ्गान्येतान्धेव कुथाद्मितरै- 

देत: चो वा त्रे यस्य चापि ॥ 
पच्यते चाप्यभौ च एनः पुन; पाकमेति । तापो 
बह्दिस्तप्रता। दादोएभ्यन्तरे। कुगयादिव्यच् 
चतं कर्चैपदं बोद्धयम्। प्रायेण राजादौना- 
मन्नादो शवो विषं ददति ५४1 तेषां च्चाना्थे 
लक्षणम । 

“द ङ्गित्नो मनुष्याणं वाक्चेष्ासखैलैः। 
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विषः 
लानोयादिषदातारमेभिलिदेशच बुहिमान् ॥ 
न ददादयुत्तरं एष्टो विवन्यर्मोहमेति च । 
च्पपाये बह खंकौयं भाषते चापि खए्वत् ॥ 
च्यङ्गुलो; स्फोटयेदुन्वौ विलिखेत् प्रसेदपि। 

वैपथश्चास्य भवति चस्तश्धंककमोच्चते ॥ 

 विवेवक्रो ध्यामञ्च नखे; किञिच्छिनत्ति च । 

लमेत सल्लदौनः करेण च शिरोरुहान् ॥ 

निचियासुर पहार चते च पुनः एनः । 
वर्तेते विपरीतश्च विषदाता विचेतनः; ॥” 

इङ्गितमभिप्रायखचक व्याकारः। सखवैशतिं 
सखम वर्यादिः। खभिलिष्धः वच्छमएये; । न 
ददाद्युत्तरं ष्टः खौयाखत्कम्भजनितयामो- 
हात् । संकौर अस्पफ्.टम्। भयजवायुजनित- 
पव्ययापनोदायाङ्गुलौः स्फोटयेत् । प्रहसेत् 
अद्ेतावपि। श्यामः दग्धसमानवणेः। अल- 
भेत् स्यत् । विपरौतं यथा सदेवं वत्तेत ॥ 
जङ्गसविषाणां सामान्यानां काथमाईइ । 

^निद्रावन््राक्ञमं दाहं सम्पाकं लोमद्षेणम् । 
प्रोधद्धेवातिसारख् कुरुते जङ्गमं विषम् ४ 
जङ्मेयु तौच्छातरतेन सर्पराना इ । 
“वातपित्तकफात्मानो भोगिमणलिरालिलाः । 
यथाक्रमं समाख्याता इयन्तरा इन्दरूपिखः ॥” 
भोगिनः फणिनः । ते च विंशतिः । 
«मख लेविविपे शिताः एथन्नो मन्दगामिनः । 
षट् ते मखलिनो ज्ञेया च्वलनाकंसमा वितरैः 
ज्िग्धा विविधवर्णाभिस्तियगङंषख राजिभिः 
षिचिच्ना इवये भान्ति राजिलास्तेद्ितेण्पि 

षट् ॥ 
रुते यथाक्रमं वातपित्तकफाल्मानः। इवन्तरा 

इ अन्तरे मेदौ येषां ते इयन्तराः। यथा 
भोगिनो मखलिभ्यां जाता; इत्यादि ॥ #। 

भोगिप्रश्तिक्लशदंशल्षगमेदमाइ । 
“द्यो भोगिख्तः छ्य; सब्धेवातविकारनुत् । 
पौतो मखलिनः शोथो दुः पित्तविकारवान् ॥ 

राचिलोत्थो भवेद् शः स्थिर श्रो थश्च पिच्छिलः, 
पाणः च्िग्धोपतिखान्राटक्सबय्चश्मविकार 

वान् ॥ 
देशविशेषे कालविशेषे च द्टस्यासाध्यत्माष । 

^“चश्वत्यदेवायतनश्सशान- 

बल््ौ कसन्ष्यासु चतुष्ययेश । 
याम्ये सपिद परिवव्नेनौया 
ऋचच्ते नरा मम्नेसुये च दष्टाः ॥* 

याभ्य भरण्याम् । पिच मायाम् । 

^ द्ाव्वौँकराणां विषमा षन्ति 
सन्धाय चोष्णे हिगुणौभवन्ति ॥* 

उष्य उद्मसंयोगे। दाव्वौंकरलचगमा इ । 
रथाङ्गलाङ्गलच्छचसख्स्तिकाङ्कुश्रघारिणः + 

त्रेया दा्वौंकरा, सर्पाः फणिनः श्ौच्र- 
गामिनः ॥* 

अपरेषु येष विषमा मारकं भवति तानाह । 
“अलग पित्तातपपौडितेषु 
काले उदय वसुचितेषु । 

विषः 
चछौणे चते मेदिनि कुषटजुटे 
रू्चे वसे गभवतोषु चापि॥ 

श्स्त्रच्यते यस्य न रक्तमस्ति 

राच्यो लताभिञ्च न संभवन्ति 

प्रोताभिरद्धिश्च न रोमहर्षो 
विषाभिभूतं परिवव्नयेत्तम् ॥ 
जिं सुखं यस्य च केशरश्रातो 
नासावसाद्श्च सकण्डभङ्ग; । 
छष्यञ्च रक्तः शवयथश्च दंशो 
इन्वो; स्थिरतवष्व स वव्ने नोय, ॥ 

केशशातः खाकषेणात् । नाखावसादः नाषाय 
नतत्वम् | कणठभङ्ग; मोवाधारणाश्रक्तिः। इन्वो; 

स्थिरत्वं इनु ह यस्तम्भः ।#॥ पर । 
“वत्ति घेनौ यस्य निरेति वक्रा- 
क्तं खवेदूसंमघश्च यस्य । 
देद्ानिपातांखतुरख पश्येट्- 
यस्यापि वदरो; परि वलं नीयः ॥” 

वभि; रुथधिरस्यम् । रक्तं सवैदूड मध य॑स्य 
यस्स च नासासुखलिङ्गगुदादिभ्यो रक्तं खषैत् । 

*उन्लत्तमद्यथेसु पहतं बा 
ौनस्र वाप्यथवा विवणेम् । 
खारिषटमव्धेमदैगिनख् 
जद्यान्नरं तस्य न कम्मे कुग्धात् ॥* 

अ्यथेसुपदतं वा ज्वरातिखारादिभिरविश्ये- 
नोपदतम् । होनस्वरं वक्तुमच्चमम् । विवे 
छशष्ावयंम् । सारिष्टं नाखाभङ्गादियुक्तम् । 
ऋषेगिनं वेगो विषवेगः ल्रि ति लोके 
तद्रहितम् । #। स्थावरं जङ्गमं विषमेव 

जौसलादिभिः कारयेद् षौविषसखं जां लभते । 
तदाद । 

«जयं विषक्नौषधिदूषितं वा 
दावाख्िवातातपश्ोषितंवा। 
स्वभावतो वा गुखविप्रह्ौनं 

विषं हि दूषौषिषतासुैति १ 
लये अतिपुराणम् । विषक्नौषधिदूषितं विषघ्ना 
भिरोषधौभिन्वीं द्धौ नौख्तम् । खभावतो वा 
गुखविप्रहौनं ख्भावादेव दशानां गुखानां 

सध्ये हिचादिगुण्डौनम्।॥ #\ दूषौविषस्य 

काथमाह। 
^वौयाल्यभावान्न निपातयत 

कफान्वितं व्ेगुणाजुबन्वि । 
तैनाद्िंतो भिन्चपरौषवर्णो 
विशन्धवैरस्ययुतः पिपाषौ # 
क्ट भमं गहदवाग बमिष्च 
विचेषटमानोढरतिमाश्रयादा ४ 

च निपातयेत् न मारयति । कफ़ान्वितं कंथेन 

मन्दौकछलतौव्णादिगुणम्। वषेगुणाचबन्धि कपे- 
नासर्मान्यादौधत्पाकाचिरमास्यायि। भिन्न 

पुरौषवणे; भिन्नएरौषो इतमलः सिन्नवशेश्ध । ` 
विचेष्टमानो विर्वा चेशं वेन् सच्छादौन् 
ाधोन् लभते ॥ # 1 ख्थयानविेषट्डिते दूषौ 
विष तिङ्गविदधिषमाह। 

५. 



विषः 
भमा श्यस्य कफवातरोगौ 
पक्ताश्ययस्थेएनिलपित्तरोगौ । 
भवेत् ससद्स्तश्िरोणङ्करुटको 
विलनपचचश्च यथा विहङ्गः ॥* 

सस॒दस्तशिरोरहः केशा; अङ्गरडिचरोमायि 
अस्य ख; । रखतदपि लिङ्गं पकाश्यस्ये दूषौदिषि 
बोह्यम् । श्रं रसादिष्वथ तदूवयोक्तान् 
करोति धातुप्रभवान्ं विकारान् । तत् दूषौ- 
विषम् । यथोक्तान् सुते याधिससर्शौ- 

योक्तान् । # 1 दूषौविषस्य प्रकोपषमयमाह। 
“कोपन्तु ्रौतानिलदुदिनेषु 

` जाव्याशु पूरे श्ट तस्य रूपम् ॥*५॥ 
कुपितस्य तस्य दूषौ विधस्य पून्व रूपमा इ । 

^निद्रागुरुत्वष् विजम्भयेष्च 

विद्धेषदर्षावथवाङ्गमर्दः ॥ 
विश्वषः गाच्रश्ेयिच्यम् । इषेः रोमाखखः। #। 

सपमा) 

“ततः करोद्यत्रमदाविपाका- 

वरोच्वकं मखलकोटजन्स । 
मांसच्चयं पाणिपदाक्तिश्रोधं 

च्छं तथा च्छरिमथातिसारम् ॥» 
दूषौविषं चासढषौ ज्वरा कुथात् प्रचि 
जठरस्य चापि । अत्रमदः अन्ने यक्तं पूगफले- 
नेव मदः अविपाकः । #। अन्नस्य दूषौविष- 
भेटेन विकारमेदमाह। 

^उन्मादमन्यव्ननयेत्तथाग्य- 

दानाहमन्यत् चपयेच्च युक्रम् । 
माद् गद्यमन्धव्जनयेच कुदं 
तांस्तान् विकारांख वद्प्रकारान् ॥* 

च्यन्यत् दूषीविषम् । तांस्तान् विकारान् विखपे- 
विस्फोटादौन् । # । दू धौ विषस्य निरुक्तिमाइ । 
दूषितं देश्कालान्नं दिवाखमप्रेरभौ च्छ शः 

यस्मात् संदूषयेद्व1तं तसात् दूषौ विषं स्छतम्॥ 
देशः अनपादिः। कालो दुदिनादिः। 

कृलल्यतिलमस॒रादि। घ।तुदूषकत्वादुषौवि- 
घम् ॥#॥ दूषौविषस्य साध्यत्वादिकमाह)। 

“साध्यमाल्मवतः सद्यो याप्यं सं वत्छरोषितम् । 
दूषौपिषमसाध्यं स्यात् च्ौयस्यादितसेषिनः॥” 
कूचिमं विषं दिविधम्। र्कं सविषं दूषौषिष- 
संन्ञम् । अपरमविषं तदेव गरसंञ्चम्। तथाच 
काश्यपेसंदितायाम् । 

^संयोगल्च दिविधं हितोयं विषसुच्यते। 
दूषौषिषन्तु विषमविषं गर उच्यते ॥" 
संयोगजं छचिमं विषम् । द्ितौयं खाभैवि- 

कात्। 
मभिघाय गरं दशं यितुमादह । 
«सौभाग्याय च्ियः खेदरनोनानाङ्गजान् 

मलान् । 

श्च प्रयुक्तां ख गरान् प्रयच्छन्त्यन्रमिथितान्॥*# 
गरकायमादइ। 

“लेः स्यात् पाष्धंशश्योऽच्पायिच्च रास्योप- 
जायते । 

तच्च दिविधम् । #! तच्च दूषौविष- 

मर्मप्रधमना्भानं इस्तयोः शोयसम्भवः ॥ 
जठरं सहणौरोगा यच्छा ग्यः षयो ज्वरः; । 
र्वंविधस्थ चान्यस्य खाधेलिंङ्गख जायते 1” 
ममर; खेतरजःप्रश्तिभिः। चज्वरश्ास्टोप- 
जायत इति अपाकात् । मन्भप्रधमनं सम्म 
थाम् । चयो घातुच्तवः ॥ # \ लतानां जन्तु 

विश्चेषाणासुत्पत्ति संख्या । 

“चसाल्लूनं ट्ण प्राप्रा स॒नेः प्रखेद्विन्दवः। 

तभ्यो जातास्ततो लता इति स्मातासतु 

षोडश ॥* 

तच्र सश्चत; । 

<विश्वामित्नो दृपवरः; कदा चिडधिसत्तमम् । 
वशिष्ठं कोपथामासख गत्वाश्रमपदं किल ॥ 

कुपितस्य सुनेस्तस्य ललाटात् खेदविन्दवः । 

अपतन्दथेनादेव ह्यधस्तात्तौ व्रवच्चैखः । 
लने ठे मद्धेसतु धेन्व सम्भतेएपि च ॥ 
ततो जाताच्छिमे घोरा नानारूपा महाविषाः) 
ताखामष्टौ कषटसाध्या वर्व्यास्तावन्त्य र्व दि ॥ 
तच ढयमखलाप्रश्टतयो्ौ कटलाध्याः । सौव- 
ण्णिकाप्रश्टतयोट्टावसाध्याः ॥#॥ तासां सामा- 
न्यानां दंग्रलच्चणमाइ । 

«ताभिदे दंशकोप्यः प्रततिः चतजस्य चव । 
ज्वरो दाहोढतिखारञ् गदाः स्यु चिदो- 

षजाः ॥ 
पिडका विविधाकारा मखलानि महान्ति च। 

शोथो मान्तो चटदवो रक्ताः श्वावाश्चला- 
 स्तथा॥ 

सामान्यं सबल तानामेतदं गस्य लक्षणम् । 

दंश्कोप्यः दंग्रमध्य पूतिभावः 
“द् शमध्ये तु यत् छष्थं श्यावं वा जालमाठतम् ॥ 
ट्ग्धाल्ति शशं पाकं केदगशोग्यज्वरान्वितम् । 
दूषौ विषाभिल् ताभि द्टमिति निदि ओेत् १” 
सौवयिकादयोगडावखाध्याः प्राण्डरास्तासां 
ल्चणमाइ । 
“शोधः पता सिता रक्ता पौता व पिडका 

चवर; । 
शासिका शिरो- 

सदह; ॥» 
प्राणान्तिको भवेट्ादहः 

अखुदूषौपिधलचणमा इ । 
“आदं ग्राच्छोणितं पाडमखलानि च्वरो- 

एरचि; 1 

लोमहपेख दाह खाप्याख्दूषौ विषादिंते ॥* 
प्राणदहरखषकविषकाखमाहइ। 

“मच्छोङ्गश्नोथरेवरथं कोदश्ब्दाश्रुतिच्चराः । 
शिरोगुरुत्वं लालाखककटिं चासाध्यसूषकात् 1” 
अङ्गशोथोणच्र खषकाकारो बोदद्य दति तन््रा- 
न्तरे ॥ # ॥ छकलासदषटस्य ल्तणमाद । 

«ग्रस्य काथमयवा नानावणंत्वमेव च । 
मोषोभ्य वच्चैसो भेदो दष्टस्य छकलासक; 1” 
ठश्िकविषस्य लच्तयमा ई । 

^दहद्मिरिवादौ च भिनत्तौवोदंमाश्च च । 
उश्चिकस्य विषं याति प्रश्चात् दंश्रोम्वतिते ॥* 

विषः 

अखाध्यटरश्चिकदश्स्य लच्रणमाइ। 

"दष्टोभवाध्येसतु दृघ्राणरसनोपहतो नरः । 
मांसे; पतद्धिरव्यधं वेदनात्तों जहात्यखन् ॥* 
असाधं चि कोरषामेवानुरत्ेः। छदादिषृप- 
इत; दादिकाथरद्ितो भवति) अव्यये 
वेदना इत्यन्वय; ॥ कणभदश्स्य लक्षरमाद। 

«विपे; यथ: मूलं च्वरश्डहिरचापि च; 

लत्तशं कगभष्टे दंश्ष्वावश्चोष्छते 1 

कणमभः कौटविश्ेषः॥ उचिटङ्गदश्स्य लत्तेण- 

माह । 
म'कष्यरोमोप्बिटङ्गन स्तव लिङ्घो ग्टषा्ि- 

मान् । 

दष्ट; ए्ौतोदकेनेव सिक्ताश्यकङ्गामि मन्धते ॥* 
छषारोमा अधिकतरछष्यरोमा। उच्िटङ्ग- 

आखोटाकोटविशरेषः॥ # ॥ खविषमश्डकद्स्य 
लच्चणमाह । 
५सकदंङ्ाटितः खभ: सरुजः पोतकः सदरट । 

सनिद्रभ्कदिमान् दष्टो मण्डको; खविषेर्भ॑वेत् + 

खुकदंदादितः खभावादैकयव दंषट्या दष्टो 
भवति ॥ # ॥ मद्छयविषस्य कामा । 

^“मद्छास्तु विषा; कयेर्दा्ं ् ोधं रुजं तथा ॥ 
जलौकोविधकाग्यमाह । 
नकणडश्रोयं ज्वर खच्छो सविषास्तु जलो कसः । 
कुथरितिशोषः;॥#।+ रहगोधिकाविषकाथ- 

सक्षशमादइ । 
^विदाद्ं यथ' तोदं प्रखेदं णह गोधिकाः 1” 
कुः । इति शष; ॥*॥ शतपदौविषकामादइ । 
न्रंगने खेदं रुजं दाहं कुखात् शतपदौ विषम् । 
श्रतपदौ गिजा्र इति लोके ॥#॥ मथ्रकविष- 

कागमाइ । 

“कण्डमान् मशक रौषच्छोयः स्वाम्मन्टवेदनः १ 
असाध्यमभ्नकल्तणमाद् । 
“^असाध्यकौटसटशमखाध्धं मग्रकश्चतम् । 
असाध्यकौटसटशः अखाध्ेः कौटोलंताभिः छतं 

यत॒ चतं तल्षट्ग्रवेदनम् ॥ # । भच्िकादशस्य 

लच्तख्माद् । 

«सद्यः; खं खाविखो श्यावः दाम ज्वरा 
न्वित! 

पिडका मक्षिकां तासाश्तु खगिकाशुद्धत् ॥* 
तासाभिद्यादि। तासां सुश्तोक्तानां षां 

मन्विकाखां मध्यै स्यगिकानान्नौ शौर" प्राणं 

इरतोव्यथ; ॥ याघ्रादिविषाणां काश्चमाइ। 
“चतुव्याद्धिदिंपाद्धिव्वा नखदेन्तेशच यत् चतम्। 
खयते पच्यते तत्त॒ खवते ज्वरयव्यपि ४” 
चतुष्याद्धि्याघ्रादिभिः। ` दिपाद्धिवेनमारुषा- 

दिभिः। खयते खनं भवति ॥#1 विषो ज् सितस्य 

लच्चणमादह | 
^प्रसनच्रदोष प्ररुतिस्थधातु- 

मन्नाभिकामं सममचविटकम् । 
पेसन्नवेन्द्रियचित्तचेषट 
वैयोएवगच्छदविषं मनुष्यम् ॥* 

प्रसन्रदोषं प्रटतिख्यदोषं शेषं समयम् ॥ + ॥ 

४, 



विषः 

स्थ दिषाणं तचिकित्षा। 

चिकिल्षा। 

भख्यावरेण विषिणातैनरं यत्नेन वामयेत् । 
वमनेन समं नास्ति यतस्तस्य चिकित सितम् ॥ 

विषमय्धसुषखख तौच्छाष् कथितं यतः। 

त; सस्विषै युक्तः परिषेकस्तु श्रोतलः ॥ 

चौ षाया त्ते च्छ) दिशोधेख विषं पित्तं प्रकोपयेत्। 
वामितं सेचयेत्तसमाच्छौतलेन ललेन च ॥ 
पायचेन्सधुसपिभ्यों विषक्तं मेषं इतम् । 
भोक्तमण्वं रसं दद्यात् चब्ययेन्सरिचानि च ॥ 

यस्य यस्य च दोषस्य प्रश्यल्लिङ्गानि भूरिश्रः। 
तस्य तस्यौषपै; कुथादिपरीतशुरो; क्रियाम् ॥ 
श्रालयः षटटिकाप्येव कोरदूषाः धियज्गवः । 
भोजनार्थे विषाकैनां इताः पटुषु सेन्धवम् ॥” 
भ्रिषङ्कु; कङ्कः । 

^सूलत्वकप.चपुष्याणि वोचष्येति शिरौषतः। 
मवं सजेण संपिष्टं लेपाद्धिषद्धरं भवेत् ॥ 
दूषौविषानैः स॒कतिग्धच्छदे चाधञ्च {धितम् । 
पाथयेदगदं सुख्यमिदं दूषो विषरापदम् ॥ 
पिष्पलध्वामकं मासौ लोध्रमेला सुवचिका। 
अरिं वालकं तला तथा कनकरी रिकम् ॥ 

सौदरयुक्तः कषायोभ्यं दूषौविषमपोहति ॥” 
ध्यामकं रोह्िषम् । तदलाभे उश्रौरं देयम् । 
कनकरीरिकं शोणगेरू इति लोके । अ्यन्त- 
मारक्तम् \#\ अथ जङ्गमविषस्व चिकितृखा। 

“अभयां रोचनां कुष्टमक ष्यं तथोत्पलम् । 
नलवेतसण्छलानि गरलं सुरसां तथा ॥ 

खकलशिङ्गं समद्जिष्ठामनन्ताष् श्तावरीम् । 
¶्टङ्गाटकं खमङ्गाश्च पड्मकेशरमिव्यपि। 

कल्कौोलव्य पचेत् सपि; पयो दद्याच्रतुशैणम्। 

खभ्यक्पक्षोवतौ्ये च श्रौते तख्िन् विनिः 
चिषपेत्॥ 

खपिसतुच्यं भिषक् चौरं छतर क्षं निधापयेत् । 
विषाणि न्ति दुर्गाणि गरदोषक्लतानि च + 

खयश्राहन्ति विषं सन्दे गरेरुपष्ितां लचाम्। 
अोगजन्तमकं कं मांसखसादं विसंन्नताम् ॥ 

नाशयव्यञ्चनाभ्यङ्गपानवस्ियु योजितम्। 

खपकौटाखुलतादिदष्टानां विषद्धत् परम् ॥ 

ग्टब्यु पाश्च्छरदि इतम् ॥ 

^धुच्लूरस्य शिफा पेया चौरेख परिपाधता । 
अङोटवंभशला चापि खविषप्तौ प्रयतः ॥ 

रजनौयुम्मपत्तङ्कमञ्जिानागकशरेः 

श्ौताख्बपिष्ेराखेषः सद्यो लतां विनाशयेत् १ 

जौरकस्य छतः कल्को छतसखेन्धवसं युतः 

उखोष्णो मधुना लेपो ठशिकस्य विषं इरेत् 
अन्वमाप्राय सुदितखगाव्नैदलस्य तु । 
उिकेन नरो विद्धः चयाद्धवति नित्विष; ॥” 

इति विषाधिकार;। इति भावप्रकाशः ५.४ ॥ 
पारिसाषिकषिषा वधा, 

भन विषं विषमिव्याहूश्चखं विषसुच्यते । 

रवख्वापि यत्नेन षदा परिषरेत्ततः \* 
दति कौन्पं उपविभागे १५ अध्यायः । 

तच्र स्थावरविषस्य 

११8 

विषन्नः 

अपिच) 

4दुरघीता विधं विद्या अजौ भोजनं विषम्। 
विषं गोष्टौ दरिद्रस्य उद्वस्य तरुणौ विषम् । 
विषं चंक्रमणं राच्ौ विषं राज्नोपनुक्लता। 
विषं च्ियोपप्यन्यह्कदो विषं याधिरवौचितः॥* 

दति चार्क्म् ॥ 

विषकण्टकिनौ, स्तौ, ( विषयुक्तः करटेकोस्या 

अस्तौति। इनि; । ङौष् । ) बन्धाकर्कोटकौ | 

ति राजनिषंर्टः ॥ (अस्या; पथायो यथा,-- 
५वन्धयाकर्कोटकौ देवौ कन्यायोगौखरौति च। 

नागारिनक्रदमनौ विषकण्टकिनौ तधा ॥” 

इति भावप्रकाशस्य पून्वखण्डे प्रथमे भागे!) 
विषकन्दः, पु, (विषयुक्तः कन्दो यस्य ।) नौलकन्द्;। 

इति राजनिषैयट्ः ॥ 
विषषा, स्तौ, यङ्चौ । इति शन्दचन्धिका॥ 

विषधातौ, [नृ] पै, ( विषं इन्तौति। इन+ 
खिनिः।) शिरौषडकच्चः। इति श्न्दमाला॥ 
विषनाश्रके, चि॥ 

विषक्तः, पु, (विषं इन्तौति। इन + टक ।) शिरौष- 

इच्चः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ यवासः;। विभौ- 
सकः । ति राजनिषेगटः॥ चम्पयकटच्चः । इति 
जटाधर; ॥ दिषनाश्रके, चि ॥ ( बथा, मनुः । 

ॐ । २१८ 

^दिषन्रैरगदेास्य सन्॑द्रयारि योजयेत् । 
विषन्नानि च रन्नानि नियतो धारयेत् सद्ा ॥*) 
विषक्नौवधानि यथा,-- 

मनुरुवाच । 
«रक्षोघ्नानि विषन्नानि यानिधागाणिभूसला। 
अगदादि समाचच्चु तानि धम्भशतांवर ॥ 

मल्छ उवाच । 
विखवाएकायवच्चारं पाटला वाहिकोषणा। 
ओपणों शल्कौयुक्ता निष्काश्य प्रोत्तं परम् । 

सविषं प्रोश्वितं तैन सद्यो भवति निव्विषम् ।१। 
यवसेन्वनपानौयवस्त्रश्रयासनोद्नम् । 
कवचाभरयं कचं बालब्यजनवेश्सनो ॥ 

शेलुः पाटल्यतिषिषा मोपौ भागौ एननेवा। 

खमङ्गाट्चटलत्वक् कपित्थटृषश्नोण्तिम्। 

स्दन्तश्र ठन्तदत् प्रोचगं विषनाश्रनम् ।२॥ 
लाच्ता प्रियङ्घ मञ्जिष्ठा सममेला इरेश्धका । 
'सयष्या मधुना यक्ता वभु पित्तेन कर्किता ॥ 
निखनेद्गो विषाणस्थं सप्रराचं महौतले । 
ततः लत्वा मणिं देखना बद्व हसरून धारयेत् । 

संख्यं सविषन्तेन सदो भवति निनिषम् ५३॥ 
मनो जलं शमौपुष्यं दुद्वर्षां चेव कषेकाः। 

कपित्यकुरमञ्नि्टाः पत्तन अच्छकल्किताः ॥ 

शुनो गोः कपिलाया सौम्याख्पेयापरोऽगदः। 
विषजित् परमं काथं मणिरत्रश्च पूम्बेवत्। 

षिका जतुका वापि इस्ते बद्धा विषापदा ॥४। 
रेण मासौ मल्हा रजनौ मधुका मधु । 

, अचत्वक् सुरसं लाच्ताम्बपित्तं पून््वदूेवि। 
वादिचाणि पताकषश्च पिषटरेत; प्रशेपिकवाः 

शला दद्य चाघ्राय सद्यो भवति निधिष; ॥५ 

विषन्नः 
ज्राषणं पञ्चलवणं मञ्जिष्ठा रजनीहयम् । 

खच्छला निढतापच्रं विड्ङ्गमिन्धवारणौ ॥ 

मधुकं वेतसं चौरं गोविषाओे निधापयेत् । 
तस्ादुष्णख्वुना मात्रा प्रागुक्तं योजयेत्तथा । 

विषं भक्तं जारयति निविषिए्पिन दोषञत् ॥६ 
सक्त सव्नरसोपेतं सषपा रख्लवालुके; 
सवरणं तस्करतरोः; कुसुमेरव्न नस्य तु ॥ 
धपो वासण्डे इन्ति विषं स्थावरजङ्गमम् । 

न तत्र कौटा; सविषा न दद् रसरौद्टपाः; 

न छ्था कम्भणस्तत्न धपोभ्यं यत्र दद्यते + 9॥ 
कल्कितेशच टण्चौरपलाश्रदुमवल्कले;। 
दूव्वेलवालुसुरखागाङकुलोतख्लौयक; । 
काथः सर्वोदिकार्येयु काकमाग्पौयुकेटेत; ॥ = ॥ 
रोचनापत्रनेपालौङङ्कमे स्तिलकोन्व इम् । 
विषेनं वाध्यते स्याच्च नरनारीत्रपभ्रियः॥ ६॥ 

चुणरिद्रामञ्जिष्ाकिणिष्धौकणनिन्बजेः ॥ 
दिग्धं निध्िषतामेति गातं सबविषाद्ितम्॥१० 
शरिरौषस्य फलं पत्रं ष्यं त्वग्लमेव च । 

गोज छयगद; सन्यकम्नेकरः च्छतः ॥११ॐ 
रुकवौरमहौ ध्यः श्ट चातः परं इल । 
बन्धपाकर्कोटकौ राजन् विष्णुक्रान्ता तयोत्कटा। 

श्तम्लौ शतानन्द वला मोचा पटोकिला\ 
सोमा पिषडनिश्रा चैव तथा दग्धरुहा च या। 
खले कमलिनौ या च विशालौ शद्वग्डलिका॥ 

चालो इस्तिचखालौ गोचखालौ च 
गन्धिका । 

रक्ता चेव मदारक्ता वथा वद्िंश्रिखा च या। 
कोषातकौ नक्तमाला पियाला खुभलच्तण् । 

वारणा च सुगन्धा च तथा परे गन्धनाङुलौ ॥ 
देश्वरो च श्रिलौन्पौ च सोमलौ वंश्रतालिका। 
जतुकालौ महाश्वेता चेता च मधुष्टिका। 

वजंट; पारिभद्रच्च तथा वे सिन्धुवारिका। 

जोवानन्दा वसुमतौ नतैनागरकर्टको॥ 

ताता जालयाताला तथा च वटपचिका। 

कानेदयीरौ महानौला कटर इंसपादिका॥ 

मण्डूकपयौ वाराहौ दे तथा त्छुलौयके । 
सर्पात्तौ लवणा ब्राह्मो विश्वरूपा सुखङ्करौ ॥ 

रजापडा ठदहिकरौ तथा शल्यापदा च या। 
पत्रिका रोष्िणौ सेव रक्तमाला म्ौषधौ ॥ 
तथामलकवन्दाकं या च चित्रा पटोलिका। 

काकोलौ चौरकाकोलौ पौलुपणं तयेव च ॥ 
केशिनो टश्िकालौ च महानागा शतावरौ। 
तथा गरुडवेगा च ख्यते कुसुदिनौ तथा + 
स्थले चोत्प्रलिनौ या च महाभूमिलता च बा। 
उग्भादिनौ सोमराजौ सब्धरत्रानि पाथिंव॥ 
विश्रेषाश्मरकतान्यचर कौटपन्तं विश्रेषतः। 

लोवजाताश्च मयय; स्वं धाया विद्चेषतः 191 
रक्तोत्नाख्च यश्रस्याश्च छल्या वैतालनाश्यना, । 
वियेषाच्ररनागाख गोखरोष्ससद्धवा; १ 
सपेतित्तिरिगोमायुव्थमश्डकलजाश्चये। 
सिंदयात्रच्मःच्जारदौपिवानरसम्भवाः 
कपिद्नलाजगोधादिमद्दिषेषु भवाश्चये। 

+ 



विषदं 
दवयेवभेतः सकसौरपेती- 
मेये सर्वे खपुरं सरन्वितम्। 

राजा वसेत्तत्र ण्ड सुभं 
गुणान्वितं लच्तणसं प्रयुक्तम् ॥* 

दति मात्छे {६२ अध्यायः ॥ 

` (तष्डलौयः । तत्पायो यथा । अथच वराद। 
च्यल्पमरुसा इति च । 

 ^त्डलौयो मेषनाद; काण्रस्तष्डलेरकः । 
भष्डौरस्तष्डलौकोजो विषत्रश्चारूप मारिषः ॥” 
इति भावप्रकाश्रस्य पूखखच्छे प्रथमे भागे १) 

विषक्नौ, स्तौ, ( विषं दन्तिया। इन-+टक। 
च्तियां डौप् |) हिलमोचिका । इति चिकाण- 
श्रोषः॥ ( अस्याः पथायो यवथा,- 
ममार विषन्नौ मत्स्याङ्गौ चक्राङ्गी हिल- 

मोचिका ॥* 
दति व्रेद्यकरब्रमालायाम् ॥ ) 

शृनदरवारणौ। वनवव्धरिका। सख्लरूपफला। 

भूम्यामलौ। रक्तएुननेवा। इरिद्रा। टश्ि- 
कालौ। ( अस्या; पथावो वथा,-- 
«ठ श्चौपचौ उश्चिकालौ विषन्नो नागद्न्तिका। 
खपेदंद्ामराकालौ चोदुधुषर पुच्छिका ॥” 

ति वरैयकरनरमालायाम् ॥) 
मटाकरञ्जः। इति रालनिषं टः ॥ ('इदुषा । 
सत्मथायो थथा,- 

^ वुषा पुष्यवन्ता च पराश्चत्यफला मता । 

मव्धगन्धा जोडहन्तौ विषन्नो ध्वाङ्घनाशिनौ ॥” 
देवदालौ । तत॒पथायो वथा,- 
^ङेवदालौ तु वेणौ स्यात् ककंटौ च गरागरौ । 
देवताणौ उत्तकोश्स्तथा जौषत इपि। 
पौतापरा खरस्य विधक्नौ गरनाशिनौ ॥* 
इति भावप्रकाशस्य पूम्नखच्छे प्रथमे भागे 1) 

विषजिद्कः, पु, देवताड्ट्चः। इति रत्रमाला॥ 

विषज्चरः, पु. (विषवत् प्राणनाश्चको ज्वरो यस्य ।) 

मद्धिष; । इति शन्दरब्रावलौ ॥ पिषचजचज्वर ख ॥ 

विषं, लौ, ग्दणालम् । इति श्ब्दरतावलौ ॥ 

विषः, चि, ( वि+षद+क्तः। ) विषादप्रापनतः। 

यथा,-- 
«इति विप्रिथमाकण्ये गोप्यो मोविन्दभाषितम्। 
विषस्ा भससङ्कख्पा च्वन्तामा पुदर्याम् ॥” 

इति ओभागवते ९० स्छन्धे २६ अध्यायः ॥ 
विष्खता, स्तौ, (विषस्य भावः । तज् ।) चङ्ता। 

यया,- 

“जाष्यं मौण्छो विषादोएवसादः सादो विष- 
खता” 

इति हेमचडः॥ 

विषतिन्हः, पु, कारस्छरडच्चः । इति राजनिषेयटः ॥ 
कुपौलु; । इति भावप्रकाशः $ 

विषदं. जौ, ( विषं ददातौति। दा+कः।) पुष्य- 
कासोखम् । इति राजनिचंणटः ॥ गुङ्ञवर्थे, पु । 
दव्यमरटौका ॥ ( निगल प्रसन्ने च ति। यथा, 
रषु; । १०।१४। 
«दोगनिद्रान्तविषरैः पावनेरवखोकने; ४५) 
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विषमं 
विषदा, स्त्री, ( विषं ङंढ़ाया य्या; । ) सपे- 

कङ्कालो। इति रत्नमाला ॥ 

विषदन्तकः, पू, ( विषं दन्ते यस्य । कन् । ) सपः । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ ,. 

विषदशरन्टल्यकः, पै, (विषदशने ग्टदययेस्य । कन् ।) 
चकोरपशच्चौ । इति हेमचन्रः॥ 

विषमः, पै, ( विषयुक्तो इमः । ) कारस्छरटच्चः। 

इति रानि; ॥ ` 
विषधरः, पै, ( घरतौति। +अच् । विषस्य 

घरः।) सपेः। दव्यमरः॥ (यथा, गौत- 
गोविन्दे । १1 १६। 

^ कालियविषधरगञ्जनलनरञ्जन ॥* 
च्ियां विषधर । यया कश्चित् । 

भ््वावद्घोरविभावरौ विषधरौभोगस्य भौमो 
मणि; ॥*) 

विषधघम्भा, स्तौ, कुलच्तया । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
अलकुश्रौ इति भाषा॥ 

विषधघाजो, स्तौ, { विषाणं विषधरसर्पाणां धातौ 

मातेव। ) जरत्कारसुनिपन्नौ। इरति शब्द 

माला ॥ 
विनाशनः, प, (विषं नाशयति । च्यु: ।) शिरौष- 

ठच्च; । इति इारावलौ ॥ विषनाश्यके, चि 
विषनाश्चिनौ, स्तौ, ( दिषं नाशयतौति। नाधि+ 

खिनिः।) खपैकङ्ालौ । दति शन्दचन्िका॥ 
(अथ राज्ञा मेदनाद ति लोके। तत्पथायो 
यथा,- ४ 
भ्नाङ्लौ खरा नागसुगन्वा गन्धनाकुलौ । 

नङुके्टा सुनङ्गात्तौ सथाङ्गौ विषनाशिनौ ॥* 

इति भावप्रकाश्रस्य पूमखद्छे प्रथमे भागे ॥) 
विषरुत्, प, ( विषं बदति दूरौकरोति। इद््+ 

किप् । ) ष्यो्णाकटच्चः । इति शब्दचन्विका ॥ 
विषपृष्यं, लौ, नौलपद्मम् । इति शब्दमाला ॥ 

विषयुक्तुव्यश् ॥ 

विषपुष्यः, धु, (विषयुक्तं पष्यं यस्य ।) छद गटचः । 
इति रनमाला ॥ मनपफल इति भाषा 

विषपुष्यकः, पु, ( विषयुक्तं पुष्यं यस्य बड्रौहौ 
कन् ।) मदनगटत्षः । इति भावप्रकाशः ॥ विष- 
पुष्यभच्चणजन्यरोगः । इति केचित् ॥ 

विषभिषक्, [ज्] पै, ( विषस्य दिषचिकितृखको 
वा भिषक् । ) विषवेयः । इति हेमचन्र; ॥ 

विषर्णङ्गः, प, विषयुक्तश्पेः । इति केत्वित् ॥ 
विषमं, चि, असमानम् । यथा, मनुः । 

“शाद खामविभक्तानां यदुत्यानं भवेत् खद । 
न तत्र भागं विषमं पिता ददातुं कथश्चन ॥* 

इति दटायतत्वम् ॥ 

( खषटः । यथा, गौतायाम् । ।२। 
५कुतस्वा कणश्यलमिदं विषमे ससुपस्थितम् ॥* 

अनतिक्रमणौयः। यथा, साद्दिद्यदर्पये । १० । 
नका विषमा टैवगति, विं दुर्माद्धं लनः खलो 

लीके ॥») 

विषमं, लौ, पद्य जिविधटततान्तगेवडत्तविग्रेषः॥ 
वथा, 

विषम 

०परदं चतुष्यदौ तच त्तं जातिरिति हिघा। 

इत्तमन्तरसंस्यातं लातिमांचाक्लता भवेत् # 
खममहं समं त्तं विषमेति तच्चा । 
समं खम चतुव्यादं भवन्यह्ं समं पुनः ॥ 

अादिस्ततौयवदूयस्य पादल्ूर्यो दितौयवत् । 

भित्रत्विहूचतुष्यादं विषमं परिकौनितम् ॥* 

षति न्दोमञ्जणां प्रयमस्तवकः ॥ 
वग खलोक्तोडंरेखा । वथा,-- 
^खक्राक्धाहिषमात् छतिं दिगुणयेन्ण्डलं समे 

तष्तै 
व्यक्रा लब्धञ्ञतिन्तदादाविषमाक्ञं दिनिन्न' 

न्धसेत् । 

पडक्ां पदक्तिद्ते समेठन्धविषमात् व्यक्ताप्रवमेः 
फलं 

पद्क्रान्तद्धिगुखं न्यसेदिति सहः पशक्तदेलं 
स्यात् पद्म् ॥* 

षति लोलावतौ ॥ 
( अधलङ्कारविश्चेषः । यथा, साड्िव्यदर्पैशे । 
१०। 
“यदारब्धस्य व्रकल्दयं अ नध॑स्य च सम्भवः । 
विरूपयोः सङ्कटना या च तदिषमं मतम् ६” 
उदाहरणम् । 

“क्र वनं तरुवल्कभूषणं 
कृपलच्यौः क महेन्द्रवन्दिता ॥* ) 

विषमः, प, अयु्मराध्िः। खतु मेषः भिचुनः 

विहः तुला घु; क्ञम्भश् । यथा.- 
^करूरोभय सौम्यः पुरुषोण्डना च 
अजोग्य युग्मं विषमः समख । 
रस्थिरद्वयाल्मकनामचेया 
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इति च्योतिक्ञ श्वम् ॥ 

तालविश्चेष; । यथा, सङ्गौतदामोदरे । 
५चतु्बिघः परिजेयस्तालः कडूणनामकः.। 

पूः खण; खमेव विषम्ेर कथ्यते ॥ 
लचतुष्कं गणौ पूरये खर्छ बिन्डदयं गुखः । 
यगणस्तु खमे शेथस्छगखो विषमे भषेत् १४ 
( जठराजिविद्धेषः। यथा,- 

“सन्द स्तौ चोय विषमः समेति चतुषिध, । 
विषमो वाजान् रोगान् वौच्छः; पित्तनिभि- 

सथाने ॥* 

इति व्रेदयकरुभ्विनि खये मन्दाया धिकारे ॥ ) 
विषमच्छदः, पै, ( विषमः अयुग; छदो थस्य । ) 

सप्र्छदट चः । इत्यमरः ॥ 
विषमज्वरः, पुं, (विषमः ज्वरः; ।) च्वररोगविशषेः १ 

वस्य निदानकथनपून्निकां खंप्राप्िमा। 

“दोषोऽल्पोडितसम्भूतो च्वरोतृटरष्य वा पुमः + 
धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥* 

अयम्ैः। च्वरोत्धश्टस्य च्वरेण ग्क्त । 
सन्रि्छद्टं लचयमाइ । दोषः अर्पः ख्वरसुक्रा 

खषषपोप्पि । विप्रशष्टं हेतुमाह । अशित 

माहारविष्षारादि तैव सम्भूतः संपूर्णो चातः 

अन्यतमं धातु" रसरक्तादिकं प्राप्य दूषयिता 



विषम 
पुनः विषमच्वरं करोति। ज्वरोतृष्टष्स्य वेति 

बाणन्दनेति बोध्यते । प्रयमतोएपि दिषमच्वरो 
भवति। यत उक्तम् । आअरम्भादिषमो यच्ति- 

व्यादिकम्। धातुः दूषयित्वा कं विषमज्वरं 

करोतौ्यपेत्तायामाइ। 

“सन्तत रसरक्तस्थ; सततं रक्तधातुगः। 

दोषः क्र्लो ज्वर दुखा सोऽन्धेदुः पिधिताभरितः॥ 
मेदौ गतस्त॒नौयेएहि अस्थिमव्नगतः पुनः। 

ङ धाचातुथेकं घोरमन्तकं रोगखङ्करम्॥» 
अन्तकं अन्तकमिव भारकलत्वात् ॥ #॥ विषम- 

च्वरस्य सामाग्यलच्तणमा द । 
“य; स्यादनियतात् कालाच्छीतोष्याभ्य सयैव 

च्व। 
वेगतञ्चापि विषमो ज्वरः; सख विघ्रमः ख्ट्तः ॥* 
यच्लनिथतात् कालात् स्यादिव्यस्यायमयैः। 
यथा, बानिको ज्वरः सप्र्दिनानि पै न्तिको दश 
दिनानि देद्धिको इादश्र दिनानि दोषाणां 
पावले वातिकश्चतुदंश दिनानि पैत्तिको 
विंश्रतिदिनानि दद्धिकखतुधि्रतिदिनानि 
श्यात् तथा विषमज्वरो नियतं कालं याष्यन 
श्यादिव्यथे; । शौतोव्छाभ्यां गुखाभ्यां स्यात् । 
“वैगतश्चापि विषमः कद्ाचिद्पि वैगवान् ॥* 

कट्ाच्िद्पि शान्तवेगः॥ विषमज्वरस्य भेदा- 

नाद 

“सन्तन सततोऽेदुसतृतोयकचतुधेकौ ।* 
लच्र सन्ततस्य लकणमाह । 
“सप्राद्धं वा दशां वा इादशाहमयापि वा। 
ख्न्तव्या योप्विखगौ स्यात् सन्ततः; ख निग- 

द्यते ॥* 
विकर्पो वातिकादिभेदात्। खन्तद्या तेरन्त- 
येय अविं अपरिव्रामौ॥ ननु सुक्ताजु- 
बन्धित्वं विषमत्वमिति विषमलचणं तद्च्रन 

चटत दति कथमयं विषमेषु पच्यते । घटत रण्व 

इ्तिन दोषः । यत उक्तं चरकेण । 

^ विसर्गे इद्रे त्वा दिवसेनक्तलच्चणम् । 
द्ल्लंभोपश्रमः कालं दौचेमप्यवुवततैते ॥* 
यत्त खरनादः। 
^च्वराः पञ्चच्वये प्रोक्ताः पूर्वे खततकादयः । 
न्वत्वारः सन्ततं शित्वा ज्ञेयास्ते विषमज्वराः ४” 
इति। तचिरेय द्यागाभिप्रायेख॥ #॥ सतत- 
लच्यमादइ। 

“अहोरा सततको हौ कालावनुवचैति ।” 
डौ कालौ अन्येककालं राच्रावैककालम् । 
यतो दोषायामहोराच्रे प्रयेकं दौ हौ प्रकोप- 
कालौ । यत उक्तं वाग्भटेन । 
^ बयोगहोराचिुक्तानामन्तमध्यादिका; 

कमात् ।” इति ॥ 
चन्येदुाष्कलच्चणमा इ । 
^ अन्धेदुष्कस्लदहोराजादेककालं प्रवते ।* 
खु्ककालं दोषापेच्चया रककालमपि इतीयं 
प्रयमकाके ह्येव दोषग्धिते;॥#॥ इतौयक- 
श्वतुथेकयोले च यमा । 
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^ढतौयकस्तेतौचे५ ङ चतुर्थः चतुयेकः ॥* 
दलोयेए्ट्कि द्त्यागमनदिनं ग्डोत्वा। यत 

उक्तम्) 

^ दिनिमेकमतिक्रम्य यो भवेत् स ढतौ यकः । 

दिगदयं त्वतिक्रम्य य; स्यात् खडि चतुधंक; 1” 
इति 

च्यत्राह टटसश्चतः। 
^कफस्यानविभागेन यथासंख्य" करोति हि। 
खततान्येदुष्कतरास्यचतुधकप्ररेपकान् ॥ 
चअहोराच्रादहोराच्रात् ख्थानात् स्थानं प्रप- 

द्यते । 

दोष आमाशयं प्राप्य करोति विषमज्वरम् \* 

अयमथेः। पअामाश्योरःक्छशिरःसन्धयः पञ्च 
कफस्थानानि रषु तिष्न् दोषो यथाखंस्यः 
सततादौन् करोति। तच्रामाशये स्थितो दोषः 
सततं करोतिदौ कालौ अहोरात्रे काल्ये 
दोषप्रकोपात्। दये स्थितो दोष चखामाश्य- 
मागद्य अन्यटुष्वं करोति । खककालं नेकदया- 
देकखिप्रेवाहोराचे दोष आअमाग्रयमायाति। 
तत्र हौ .दोषकोपकालौ खकख्िन् काले दये 
तिष्ठ्चपरस्जिन्नामाशय दति। कष्छ शितो 
दोषोण्डोरात्रात् हद्यमायाति। इतये दिने 
चअामाश्यमागव्य खप्रकोपकाले तौयकं ज्वरं 
करोति रुककालं नतु ह्वौ कालौ खभावात्। 
ख्व शिरःस्थितो दोषोम्होराच्रात् कणठ 
माथाति। ततः पनर होरातराहदयमायाति 

चतुथेदिने व्ामाश्यमागव्य खप्रकोपकाले 
तुकं ज्वरं करोति। रखककालंगतु डौ 
कालौ खभावादेव॥ #। ननु दोषस्यागमन- 
क्रमेय निजख्यानगमनक्रमात् कथं ढतौय चतुधे- 
दिवखयोच्वेरागमनम् । उच्यते, दोषो हि 
प्रकोपश्मये वैगवत्तया ्ात्रवात् खख्यानन्तु 

वैगदिनि रुव याति। यत आद । 

“दोष, प्रकोपक्ाके हि वैगवश्वेन लाघवात् ; 
वैगवाखर एवायं खश्याममभिगच्छति ॥* 
सन्धिदु स्थितः प्रचेपं करोति। सन्पयच्चामा- 

श्रयेर्पि शन्ति तेषु. शितः प्रलेपकं सब्यदा 

करोति #॥ 

^जिटत्तः पुनरायाति विषमो नियते दिने । 
खभावं कारणं तच मन्यन्ते सुनिपुङ्गवाः ॥* 

सख्भावृस्य कारणत्वे कपख्यानविभागनिरपेचा- 
अतुथेकादिविपथया अपि ज्वराः खस्य काले 
भवन्ति । 
“अधिद्येते यथा भूमिं बौजं काले प्ररोहति । 
अधिशेते तथा घातृन्दोषः काचे प्रङ्प्यति ॥* 
सश्रतोण्प्याद। 

“ख श्वापि विषमो दें न कदाचित् प्रसुश्चति। 
ग्वानिगौर वकाश्यभ्यः ख यात्र प्रसु्यते ॥ 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोभ्यमिति लच्छते । 

धालन्तरस्ो लौनतवात् सौवच्छात्रैवोपलभ्यते ॥* 
डिदोषोखणस्य ढतौयकस्य लच्च माइ । 
^कपपित्ताच्चिङ्गयादौ एडाहवकणाल्मकः। 

विषम 
वातपित्ताच्छिरोयाष्टौ चिविधः स्या्तो न 

यकः ॥ 

चिकम्माहौ वेदनया चिकं गष्ाति रवये; \*॥ 
मनु*कफपित्ताच्िकम्राहौ वेदनया चिकयापौ 

चिक्य वातस्थानं तत्कथं तदृखहौतौ पित्त 
कफौ अन्धस्यानगत्ेन दुमलल्वेन दुग्भलौ वेगं 
कुरते । उच्यति दोषाणं ख्ाननियम; गतु 
कुपितानाम् । तथा च सुश्रुतः 

नकुपितानां हि दोषायां शरीरे परिधावति। 
यत्र सङ्ग; ख वैगुणयाहयाधिख्नोपजायते ॥* 
र्वं च्यन्धस्यानगत्वेन च्वतुचंकोऽपि वाच्यम् । 
दातकफात्मकः टात् यथया षष्टं याप्यभव्रति 

ष्यः, यव्लोपकम्भणयधिकरये चेति खत्रेय 
पश्चमी ॥#॥ कपोखणस्य वातोलण्चय श्च 

चतुथेकस्य लचणमाइ । 
^श्वतुधंको दशयति खभावं हिविधं ज्वरः। 
ल्घाभ्यां सोश्िकः पूर्य रसोठनिलसंभक;\* 
शेश्मिकः छश्रोखखणः तथा अनिलसंभव; वातो- 
ल्वणः;। खन्ततादौनां चिदोषजल्वात् । उक्तश्च 
श्वरकेण । 

“प्रायश्च; सन्निपातेन पञ्च स्युनिषमज्वराः।* 
ष्ति। 

प्रायश्रो यहयादेकदोषजा; हिदोषजा अपि 
ग भवन्ति इति जेच्जटः ॥ पू प्रथमं जङ्काभ्यां 
थया जद द्याप्य पश्चात् शकलं शरोर 
श्याप्नोति। रखुवसुखखगवातजातः िरसः पूरये 
अयया धिरो याप्य सकलं रौरं याभ्नोतौ- 
ऋधेः। 
५विषमच्वर रख्वान्धश्चतुथेकविपरयः । 
च्यस्थिमच्जगतो दोषश्चतुर्कविपगयः \ 
अन्धः सन्ततादिपश्चङ्गादपरंश्चतुथेक विपथयास्यो 
च्वर; सोऽपि विषमचज्वर खव । ख किंधातुख् 
इव्पेच्षायामाइ अख्थौ्यादि । तस्य चतुधेक- 
विपर्यस्य लच्ण्माइ । 
«सख मध्ये च्वरयव्यङ्धौादन्ते च विमुञ्चति \५ 
चतुयेकविपयेय ददयुपक्तचणम् । खततादि- 
विपय्योण्पि बोडइयः। यथा, अहोरा डौ 
कालौ सुखति शेषं सख्महोराच्रं तिषतौति 
खलतविपयः। अहोरात्रे एकं कालं सुष्ठति 
शेषं सभ्रमहोरात्रं तिति इ्यच्येदुष्कषिप- 
यः। मध्ये रकं दिनं ज्वरयति आदावन्ते 
च्च दिने सुष्वति इति दतौयकविपययः। रते 

विषमच्वरा उपलतकाः न्ये राचिज्यरा- 
योऽपि विषमल्वरा बोहयाः + वथा,- 
“खमौ वातकफौ यस्य चौयपित्तस्छ देष्िनः । 
रात्रौ प्रायो च्वरस्तस्य दिवा हौनकफस्य तु ॥* 
प्रायो वाच्येन ॥ # ॥ सन्ततादौनां श्रौत 
पूमतये दा इपूर्धत्ये च शेतुमाइ । 
^लक्ख्धौ शश्रानिकलौ प्रौतमादौ जनयतो 

च्वरम् । 
वयोः प्र्रान्तयो; पित्तमन्तर्दाहं करोति च ४" 
प्रीतं प्रौतखितं प्रान्तयोः प्रश्रान्तवेगयो; । 
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यन्तः अभ्यन्तरे । 
<करोव्यादौ तया पित्तं लकृष्यं दादइमतौवच। 
सिन् प्रशान्ते त्वितरौ कुरतः शौतमन्ततः ॥” 
न्तत; इस्तपोादादितः॥ # ॥ शौतादिदाहा- 
दिच्वरयोच्तिटोषजत्वमाषह। 

^दाैतौ दाषहश्रीतादौ ज्वरौ संसगेनौ च्छतौ । 
दाइपून्वस्तयोः कष्ट; सुखसाध्यतमोःपरः ॥” 
संसग नौ सान्निपातिक । कष्टः कष्टसाध्य; ॥#॥ 
विषमज्वरविश्नोषाना। 

^ विदग्पभन्नरसे देहे श्रयन्ते यवस्थिते। 
तलेनाद्धे ्रौतलं दें चादंसुष्णं प्रजायति ॥” 
च्यन्नरसे विदग्पे अद्ारजे रते दु शश्मपित्ते 
च्च यवश्िते दे स्थिते तेन हेतुना ग्रौतलं 
करेन उच्छं पित्तेन अहंतव चाहवंनारौच्छरा- 
कारेण मरखिंहाकारेण वा। 

“काये दृष्टं यदा पित्तं श्रा चास्ते यवस्थितः। 
तिनोष्यतवं शरौरस्य श्रौतत्वं इस्तपादयोः ॥“ 
न्ते इस्तपादादौ। 
नकाये दद्या यद् दुष्टः पिच्चान्ते यदस्थितः। 
प्रगीतल्वं तेन गारे स्यादुष्यलं इस्तपादयोः 1” 

पिषरमच्वरविश्रोषस्य प्रलेपकस्य लच्चयमाह। 

^ प्रलिभ्यन्निव गाज्रायि घर्मो गौरवेण च। 
सज्रल्वरविचेपौ च सश्नौतः स्यात् प्रेपकः ६५ 

गौरवैय उपलच्ितः। मन्दक्वरविलेपौ मन्द् 
वेगस्य च्वरस्य खदा सब्बन्धोस्यास्तीति मन्द- 
छ्वरविलेपौ अयं विषमच्वरः;। यथाच सुश्रुतः। 
प्रचेपकाखछो विषमः प्रायः केशाय श्ोषिणा- 
मिति ॥#॥ अय विषमल्वराणां सामान्- 

वचिकिल्षा। 

^ च्वराञ्च विषमाः सर्गं खन्निपातससुद्धवा; । 
अथोखशस्य दोषस्य तेषु काथं चिकिल्सितम् ॥ 
विषपनेष्वय कतैयम्दड वाधञ्च शोधनम् । 
्िग्धोटेरब्रपानेशच शमयेदिषमचल्वरम् ५9॥ 
कालिङ्गकः पटोलस्य पतं कट्करोषह्िणी। 
पटोलं खारित्रा सुत्तं पाठा कटुकरोहिणी ॥ 

निम्बः पटोलस्विपरला ्टडौका सुस्तवत्छकौ । 
किराततिक्तमन्दता चन्दनं विश्मेषलम् ॥ 

गुड्ष्यामलकं ससतमदश्ञोकखमापनाः। 
कषायाः शमवन्त्याशु पञ्च पञ्चविधज्वरम् ४" 
कालिङ्गकः इन्द्रयव; । व्यकः कुटजः । चन्दन 

मन्न रक्तचन्दनम् । कषायाः पञ्च। पञ्चविधं 
खन्ततखतत छेदाष्कटयोयचतुयेकरूपम् ॥ #॥ 

महावलामलमदौषधाभ्यां 
कायो निदन्धादिषमचज्वर दि । 

श्रौतं सकम्पं परिदायुक्तं 

विनाशयेत् दिजिदिनं प्रयोगात् \*१ 
चुदराग्टतानागर पुष्करादयः 
छतः; कषायः कषफमाख्तोत्तरे । 
चश्चःसकासारुन्विपाज्धेरग्च्वरे 
खदा चिदोषप्रभवेए्पि शस्यते ॥”४। 

च्चदादि ५*॥ 
नुदाष्टतापद्मक चन्दने षने 
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भ निम्बपपैटपटोलपौष्करः। 
निक्ताकलिङ्गपिचुमदंवासकै- 
महौषधं भागि वितुमनकेः खमे; ॥ 
श्टतं पिवेत् पूब्बदिनं कषायं 

जिदन्ति ठहज्वरसुखश्रीतम्। 
सण्धासम्दचारुग्िद्ाहसुस्वणं 

षां वमिं कासमतोव शूलकम् । 
चप्रानाइ{इिकरादिषुखन्निपाते 

गलग्रहे तन्दरिशिरोरुद्ायाम् ॥* 

ट तृर्तुद्धादिविषमचज्चरे ॥ # ॥ 

सस्तामलकगुड चौ विश्वौघघकग्टकारिकायः। 
पौतः सक्णाचणे; समधुविषमच्वरं इन्ति ॥#॥ 
विलतेललवणयुक्तकल्को लग्रुनसेवितः प्रातः 
विष मच्वरमपडरते बातव्याधौनद्रेषां च ॥ॐ$॥ 

कालाजानौ नु सगुडा विषमज्वरनाश्ििनौ। 
सधुनाघ्याभया लोपा इन्त्याशुविषमच्वरान् ॥* 

कालाजाजौ मगरौला इति लो$। खाच 
किञखिदृष्ट्टा गुडतुच्या कमिता भ्वणोया।# 
पीतो मरौचच्चणन तुलसोपचरजो रसः| 

द्वोणपुष्यौभवो वापि निहन्ति विषम- 
ज्वरान् ॥ # । 

अन्टतायाः एतं चे वाससा परिग्रोधितम्। 

एथक् घोड्ग्रभागाः स्यग॑डमादिकसपिषाम् ॥ 
यथान भश्वयेदेतन्नरो हितमिताशनः 

मास्य कच्चिद्धवेदयाधिने जरु पलितं न च ॥ 
ज ज्वर! विषमा मेव े नानिलरक्तकम् । 
नच्च ने्रगता रोगाः परमेतद्रखायनम् ॥ 

मेधाकरं चिदोषन्नं प्रयोगादस्य बुह्धिमान् । 

लोवदषशरतं सायं ययेवादितिलस्तया ॥* 
गङ्तचौकस्कः ॥ # ॥ चअयान्नमादइ । 
«तक्रमांसं पयोमांसं दधिमांसमथापिवा। 
माषमांसष्ड भुञ्जानो सुच्यते विषमन्वरात् ॥*# 

चअय्ििवैशख। 

भयुरा समखा पानाय भोजने चरणायुधाः| 
तित्तिरा विष्किराः पथ्याः कुक्टा विषमज्वरे ॥ 

्रणायुधा रदकुकटाः। कुकटा वनङुकटाः 

विष्किराः वर्भिकालावविगिरचकोरादया;॥ #।॥ 
अथ सन्ततादौनां विशिष्टा चिकिल्षा। 

“्रायन्तौकटुकानन्तासखारिवाभि; शतं जलम् । 
सन्ततास्ये ज्वरे देयं वातादौनां नित्ये ४” 
च्यनन्ता दुरालभा॥#) 

^पटोलान्दविषातिक्ताखारिवाभिः श्तं चलम् । 
खन्ततास्य च्वरे दैवं वातादौनां निटत्तये ५” 
इषा इश्दन्तौ र्रखवत॒पन्नरविटपा तदलाभे 

दन्तौ च ग्राह्या समामगुगलात् ॥ #॥ 
^पटोलेन्रयवानन्तापथ्यारिरटाच्ताजलम् । 
कथितं तच्जलं पौतं ज्वरं खम्ततकं जयेत् ६» 
च्यनन्ता खारिवा। अरिष्टः निमः;। जलं 
बालकम् ॥ #॥ 
“द्राच्चापटोलनिम्बान्दश्रक्राङनिपलाश्टतम् । 

जलं जन्तुः पिवे ऋोघ्रमनयेदुच्वं र शरान्तये 4» 
शक्राङ; इ्यवः॥ # 1. 

विषम 
^कम्भषाधघारणं द्यक्रा ढतौयकचतुधेकौ । 
भिषना प्रतिकनैयौ विश्चेषोक्तच्िकित् सितैः 
उशरौरं चन्दनं सुस्तं गुडचतौधान्धयनागरम्, 

अम्भसा कथितं पेयं शकेरामधुयोजितम् ॥#॥ 
च्वरे तोये पुसां द्रणाद्ाइसमन्विते । 

अपामागजटां कच्यां लोष्ठे; सप्रतततुभिः। 
बहा वारे रवैस्तणे ज्वर हन्ति दलोयकम् ॥*॥ 

स्िरातामलकौदारशरिवाठष्मद्टौषयेः। 
सितामधुयुतः काथश्चतुथकहरः परः ॥ 

स्थिरा शालिपी । तामलकौ भूध्राच्रौ । शिवा 
इरौतकौ। ठष्रो वाघा॥#॥ 

५+चऋअगस्तिपच्रस्य रसेन नस्यं 

जिषन्ति चातुयेकसुयवौम् । 
शिरौषपुष्यस्य निशादयस्य 

कल्फन वा ततृष्टतसंयुतेन ५” 
तत् मस्यम् ॥ #॥ 
“छव रस्य वैगकालश्च चिन्तयन् च्वयते तु यः। 

लस्यरेरट्सुतेव्धापि विषयैर्ाश्येत् स्छतिम् ॥ 
खन्ततं विषम्चापि चौणस्य सचिरोल्यितम् । 

च्वरं खभो जनैः पथ्योल्येरपरः खतपाचरेत् ॥*५॥ 
खततादिविपयाणां विषमव्नराणां त्विकित्छा 

खततादौनामिव कनैदया। 
«श्रौ ताभिभूते पुरुषै छ धाच्छौतहरों क्रियाम् । 
दषाभिभूति तु विधिं विदध्याद् नाशनम् ॥ 

च्पाच्छादनेजहुतरोगंरुभिः कम्बलःदिभिः। 
वूलव्या महाशौतं शौतादिव्वरिणो इरेत् ५ 
तूनवतौ तुला इति लोके ४ 
«तं स्तनाभ्यां सुपौनाभ्यां पौवरोरुनित्विनौ । 

बुबतिगाएमालिङ्गत्तन श्रौतं प्रशाम्यति ॥ 

कन्ताङ्गसङ्गखंनातं तस्य श्ौते निवारितेि+ 

प्रादे चास्य विन्नाय एवक् तां कारयेत् 
च्त्ियम् ॥ 

ततो देतु खंजाते परत्रीरेरणडसम्भवेः। 
ष्टौतसेर्धारितेरहे दां तस्यापनोदयेत् ॥ 

साकं शुक्तिकाचुरे तुचं तजोभयोरपि । 

मवमांख्च तुव्य' स्यात मद्येत् कन्धकाद्रवः ॥ 

खत तु शंशुष्कसुपलेवेन्धगे ज पुटः. पचेत् । 

प्रततं तच्चणयेचणं गुञ्जामाच्रं खितादुतम् ॥ 

प्रभाति भक्तये्तन याति शौतज्वरच्षयम् । 

वान्तिभवति कस्यापि कस्यापि न भवव्यपि॥ 

शुकेन दिवघेतेव शौतचल्वरदरं परम् । 

मध्याहूखमये पथं शिखरिणौ भक्तकं च ५५५॥ 

शौतच्वरे भूनभेरवच्णेम् । 
"“+रला जातोफलं योषच्रिफलानजौरकं चनः 

खविङ्क्घं ितादुक्तं चू शौतज्वराप्म् ॥ 
कायस्थानाङ्चलौतिक्तावयस्था पर चोर केः । 
सहटेवावच्वाकुष्ट; शौतक्नधु परेपनेः ॥ 
रुतेरेवौ षये; पिरेलेवण्लारसंयुतेः। 
सान्म्धिपराचितं तलमभ्वङ्गाच्छौतनाश्चनम् १ 
कायस्य! इटितकौ । माकुलौ राज्ञा । मेदवारं 

इति लोकते । वयस्य! गुङ्चौ । परो गुगगुखुः ¦ 

चोरः; । भटर । तदलाभे गट्िवन । सह- 



विषम 

देवा दृषहला । त्तारो यवक्षारः 

स्थादिधपं लेपनं तेल ॥ 

रणस्य तु प्चाणि लिप्रभूमौ निधापयेत् । 
दाहादिच्वरिखो देहे तानि पत्राणि धारयेत् 

तैन नश्यति दाहोऽस्य ज्वर वोप श्राम्यति । 
दादे श्रान्ते यदा यदयं तच युक्या निवारयेत् ॥ 

जघनचक्रचलन्मणिमेखला 

खरसचन्दनचन्द्रविलेपना। 

वनलतैव तङ" परिषैथ्येत् 
परवलद्ाइनिपौड्तमङ्गना #* 

चन्द्रः कपूर; । 
^“तदङ्गसङ्गखंजातपर रेद् हे निवारिते । 
पराद् श्चास्य विज्ञाय तां स्तरौमपनयेत् पुनः; ॥*५ 

पसवधिकानागरकुर गा 
लाच्तपनिश्ालोह्ितयटिकाभिः। 

सिषं इरेत् षडगुणतक्रपङ्कं 
सलं ज्वर दासमन्वितच्च ॥ 

षटतक्रतलम् ॥ # ॥ 
^राखानागरकुङचन्दननिशायद्धााहलष्यावला 
लाचासेन्धवसारिवामधुरषादे वदरो होतः । 
सोशरौ रास्वधिपेनरौद्िषजलेसो लं पतेत् षल- 

गुशे 

तक्रेतच्छमयेव्नरं दषएतरं दाहादिग्ौतादि- 
कम् ॥ 

श्न्दनमच्र खेतम्। मधुरखा ऋर््वा। रोहो- 
वक; रोष्ियि दति लोके। रौहिषं रोहिष 
इति दणविग्नेषः । जलं बालकम् । मद्ाषट्- 

लक्रतेलम् ॥#॥ 
पद्मकोत्यलकडारन्टणालविषपौष्करै 

ङुखदोौरमन्जिष्ापद्मरोरिककट परे; ॥ 
खारिवाहयलोधान्दच्तौरौखव्न॑रमस्तकोः । 

धाच्रौशतावरौयुक्तः काये कल्कं परयो लिते; ॥ 

लाच्तारसखपयः गुक्लमस्तुभिः सद काञ्जिकः। 

पक्त लमिदं त्वच्यं द्ाइज्वरर परम् ॥ 

खाचारखादिः एयक तैलतुल्यः पद्मकादि- 
ललम् }॥#॥ 

प्रलेपके प्रयुन्नौत इश्रल्वरदर क्रियाम् । 
खद्रलटा गोऽ्टङ्गं विङ्ालविष्टोरगस्य निर्म्मोकः। 

मदनफलभूलकेष्लौ वंश्रलयुदनिन्भाच्यम् ॥ 
तयवमयृूर चन्द ऋगलकरोमाणि खषेपाः 

खवचा;। 

शिङ्कगवाख्िमरौचाः समभागान्दागनच- 
संपिष्टाः। 

धपनविधिना शमयन्तेते सर्व्वान् च्वरान्रियतम्। 
यदडाकिनौपिशाचप्रेतविकारानयं घपः 

खब्रलटा जटाधारौ। भूतकौ जटामांसौ । 
सद्रनिरम्माच्छं सदनिन्भाच्धपुष्या दि । मयुर चद 
मयूर पृच्छचद्रकम् | मादेश्वरोधूपः१४॥ 
“खोमं साजुचरं देवं समागमो खरम् । 
पूणयन् प्रयतः शौचं स्यते विषमज्वरात् । 

काय 

सोमं उमादिखदितम् । खायुचरं | 
खद्धितम् । प्रयतः पवित्रः! # | 

विषमदेनिका, 
विषमदंनौ, 

४८ 

विषमा 

“विष्णु खदखमरहानं चराचचरपतिं विसम् । 
स्तुवज्नामसहइसेण ज्वरान् सर्व्वान् यपोहइति ॥” 
खदखमद्ानमिति सहखशोरभेव्यादि वैदाभि- 
हितम् । नामसहसेय भारतोक्तेनेद्यधेः ॥ # । 
ज्वरस्यापि देवताल्वात् पूजा कार्यां । यत 
चाद विदेहः 

“तौर्थायतनदेवाभ्िगुरुद्वो पखर्पसेः । 
अद्या पूजनेशचापि खसा शाम्यति ज्वरः ॥* 
लौये ऋषिजुष्टं जलम् । आयतनं देवाधिष्ितं 
परुषोत्तमचेचग्रीदेलादि । #॥ ` 

^ निम्बपत्रं वरा योषं यवानौ लवणत्रयम् । 

त्रो दिखद्धिरामेषठतिनेचकमशो?शकाः ॥ 

खनमेकौ्तं चु प्र्षे भच्चयेन्नरः। 
रुकाद्िकं इयषिकष्च तथा चिदिवरूल्वरम् ॥ 

चातुधिकं महाघोरं सन्ततं खततं हि वा । 
घातुखयश्च चिदोषोद्यं ज्वरं न्ति च मान- 

वम्॥* 
निम्बादि चणम् । इति पिषमच्वराधिकारः ॥ 
इति भावप्रकाश; ॥ 

विषमनथनः, पु, ( विषममयुम्मं नयनं यस्य । 
जिनेचत्वात्तथात्वम्।) शिवः! इति डारावलो ॥ 

विषमन््ः, प, ( विषनिव्ैको मन्तो यच । ) खप- 
घारकः। वादिया इति स्यातः. तत्राय; । 
खाङ्गलौ २। एति जटाधरः; ।॥ 

विषममयं, चि, ( विषम + मयट् । ) विषमादा- 
गतम् । इति षिद्ठान्तकौसुदौ ॥ 

विषमरूप्यं, चि, ( विषम + रूप्यः । ) विषमादा- 
गतम् । इति सिद्वान्तकौसदौ ॥ 

श्रौ, (विषं महेयतौति । मदं + 
छः ङौप्। खां कन् च । ) 

गन्धनाङुलौ। इति राजनिषंरटः ॥ 
विषमविभागः, पु, ( विषमो विभागः ¦ ) असमा- 

नां; । यथा, यत्रतु भ्नातर ख्व विभागमे 
यन्ते तच विषमविभागाभावमादह मनुः 
“मनाद्खामविभक्तानां यदुत्यानं भवेत् खड । 
ग तच्र भागं विषमं पिता ददात् कथष्डन॥ 

इति द्ायतश्म् ॥ 

विषमस्य, चि, ( विषते विडतौति । खा +कः ।) 

चऋखमानख्थितः। इति केचित् ॥ 

हेथ्स्यः। यथा नारदः 
चप्राप्रयवदहारच् दूतो दानोष्मुखो व्रतो । 

विषमसखयाख नासेध्या न सेतान्राहयेनषपः ॥* 
विषमख्याः; उपशवदेग्रख्याः। इति यवहार 
सच््वम् ॥ 

उपञ्लव- 

विषमशिष्टः, पु, दोषविशेषः। खच अगुच्वित- 
्ासनरूपः। महरेषभ्यम्। यथा, अचर कामत 
रुव चान््राययतप्ररच्छरयो विषमशिटतेन इच्छा- 
विकल्यासम्भवात् कामतच्ान््राययं अक्रामत- 

स्तप्रजच्छरम्। इति प्रायश्ित्ततत्त्वम् ॥ 

विषमाच्ः, पै, ( विषमं अदुम्मं अत्ति यस्य। 

जिनयनत्वादस्य तथालयम् । ) श्रिवः। इति 

चिकाणद्रषः॥' 

विषयः 
विषमायुधः, प, ( विषमा खअयुम्मा आयुधा यस्य । 

तस्य पश्चवारत्वात्तथात्वम् । वद्वा, विषमः; अद्य 

असह्य इत्यथे; अयुधो यस्य ।) कामदेवः 

इति हलायुधः ॥ 

विषमौयं, चि, ( विषम + “गहादिभ्यच्च।४। 
२। १३८ | इतिदः!) विषमादागतम् । इति 
सिद्धान्त कौस॒दौ 1 

विषसष्धिः, पु, चचुपविधेषः;। विषदोड्ि इति 

कड्सिष्ने इति च हन्दौभाषा। सत्प्रयायः। 
केस; २ स्चष्टिः ३ रण्स॒रिकः 9 लुप 

खोडप॒ष्टिः५। अस्य गुणाः । कटुलम् । तिक्त 
त्वम् । दौपनत्वम्। कफवातकण्डामयरक्तपित्ता- 

दिदादइनाग्रित्रम् । रुच्य । इति राज- 
निषंण्ट; ॥ 

विषण्टदयुः, पु, ( विधेय तदश नमातरेय चटलयुयंस्य ।) 
खौवञ्नोवपच्चौ । इति जटाधर; ॥ चकोर इति 
स्यातः ॥ 

विषयः, पु, ( ̂“विधिष्ठन्ति विषयिणं स्वेन रूपेख 
निरूपणौयं कुगन्ति।” इति सांस्यतत्वकौ सुदौ। 
वि+षि+च्।) चच्छुरादिग्राद्यः। सतु 

शन्दस्प्रशेरूपरखगन्वरूपः। तत्पश्धायः । गोचरः 
२ इन्द्रियाय; ९॥ देः । (वया, रदु; । ११ । 
१9. 

^ यच्चकार विवर शिलाघने 

ताडकोरसि स रामसायकः! 
च्छप्रविष्टविषयस्य रचसां 

इारतामभवदन्तकस्य तत् ५) 

अश्रयः। इद्मरः॥ न्धायमते चिदप्तैनो- 
1यनां विषया यथा,- 

^तच्र चि तिगेन े तुर्नानारूपवतौ मता । 
षड़् विधस्तु रसस्तत्र गन्धोएपि हिविधो मतः ॥ 
ष्म स्तस्यापि विञ्चेयो दयनुष्णाशौतपाकलः; । 
जित्ानिव्याच्सा रधा निव्या सयादशण- 

ल्श | 
अनिद्या तु तदन्या स्यात् खवावयवयोगिनौ । 
सा च चिधा भैर इन्द्रियं विषयस्तथा । 
योनिजादिभेवैर् ह इन्द्रियं घ्राणलच्चयम् । 
विषयो दखुकादिस्तु ब्र्षाखान्त उदाहतः ॥ 

वशे; शुक्लो रस्य जके मधुर श्रौतलौ । 
सस्त द्रवत्वनतु सासिडिकसुदाद्धतम् + 
जिद्तादि प्रथमवत् किग्वु देदमयोषिजम् 
इन्द्रियं रखनं सिन्धुष्दिमादिविषयो मतः ११॥ 
ष्यथं उवा्तेजसस्तु स्याद्रपं शुक्लभाखरम् । 
नेभित्तिकद्रवलग्तु नित्यतादि तु पूञवत् 1 
इन्द्रियं नयनं वद्स्दर्था दि विषयो मतः । # । 
अपाकजारुष्णा शौतस्यशंसतु पवने मतः ॥ 
तिर्यग् गमनवानेष श्यः खादिलिङ्गकः । 
पूनवन्निद्यतःदुक्तं देदव्यापि त्वगिन्व्रितम् ॥ 
प्रायादिस्तु महावादुपचन्तो विषयो मतः ५१ 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
विष्य द्ति ¦ भोगसाधनं विषयः । सन्येमेव दि 

काये अडरटाधौनं यच्च काये यदडटाघीनं 



विषे 
स्तदु पभोगं साक्षात॒परम्यरया जनयत्येव नदि 
बोलप्रयोजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पत्तिरस्ि 

विग. इगणकादित्रस्लाखडान्तं सखन्भमेव विषयो 

भवतौव्ययेः । दति सिद्धान्तसुक्तावलौ ॥%॥ 
निद्धसेवितः । इति भरतश्टताजयः ॥ अयक्तः। 

शुक्रः। दद्यप्यजलयपालः॥ जनपद; इति 

दिनौ॥ कान्तादिः। द्वि शब्दरत्नावली ॥ 

नियामकः; । वथा, 

५ विश्न्दो हि विद्धेषायैः खिनोतेखन्ध उच्यते । 
विग्रेषेय खिनोतौति विषयोए़तलो नियामकः ५” 

इति भटूकारिका॥#॥ 

आरोपाञ्नवः । यया, 

नखारोपाग्धा तु यचोक्तौ विषयौ विषयस्तथा । 
विषग्यन्त;छते५न्यक्जिन् खा स्यात् साध्यवसा- 

निका ॥ 

यथा, गौव्वाहोकः। इति काथप्रकाशचे २ 
उल्लासः ४ ( “भोगसाधनं दिषयः।* इति 

वकंकौसदौ \) 
विषयाज्रान, खौ, ( विषयस्या्नानं यस्याम् |) 

वनरा । इति रालनिषेशटः ॥ 
विषयायोौ, [न्] प, ( विषयान् अयते प्राप्नोतौति । 

अय गतौ + णिनिः) राजा । वेषयिकजनः। 
इन्द्रियः। कामदेवः । विषयासक्तपुरुषः। इति 

मेदिनौ। ने, २४६ ॥ 
विषयि, [न्] लौ, ( विषयाः सन्धस्येति। विषय 

+ष्निः।) इन्द्रियम् । इति मेदिनौ । ने. २११ 
विषयौ, [न्] चि, ( विषयोभख्यस्येति । इनिः । ) 

विषयाखक्त;। इति मेदिनौ। ने, २२१॥ 

विषयौ, [न्] ए, ( विषयोभ्खपस्लोति। इनिः।) 

पति; । कामदेवः । पेषयिकः । इति मेदिनौ । 
ने, २.१९ ॥ ध्वनिः । इवजयपालः \ आरोप्य 
माखः। वचघा,- 

<विषय्यन्त;छतेएन्यसिन् खा स्यात् घाष्यवसा- 

जिका ॥” 

विषयिणा व्यारोप्यमाओेन ्न्तःलते नगोये- 
अग्धस्िन् आरोपदिषये खतिसा ख्यात् साध्य 
ब्ानिका। इति कायप्रकप््ः $ 

विषर्तपा. च्छ, अतिविषा । इति राणनिषंश्ः ॥ 
विविषकं, कौ, विषम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

विषखता, स्तौ, ( विषस्य लता!) इन््रवाङ्णौ। 

इति राजनि्ंण्ट; ॥ (विषप्रधानलतामाच। 
यथा, गौतायां ग्रीधरः। २। ४२ । ^विषलता- 
बदापाततो रमणौवाम् ॥*} 

विष्विदा, च्छो, विषनत्रमन््ः। इति विषवैदय- 
जन्दटौकायां भरतः ॥ 

विषतेदयः, प, ( विषस्य वेद्यः । ) षिषक्नमन्त्रवेत्ता । 
च्योम्ता इति स्ातः। यथा। विधविदां वैति 
अघौते वा विषतरेदः ष्स॒पाष्चालादिलादन्- 
पदटद्विः। विषस्य वैदाष्छिकिल्यक; इति वा। 
¡दति भरतः ॥ तत्पायः । जाङ्गुलिकः २। 
इ्मरः ॥ जाङ्गलिकः १ नरन: 8 कौशिकः ५ 
कथाप्रसङ्गः ६ चक्राटः अ । इति जटाघर्;॥ 
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विषां 
शाला ऽ जाङ्गुलिः ६ जाङ्गलि;- १० 
्पर्ितुख्डिकः १९ व्ालप्माष्; १२ गार 

डिकः १३ । इति शब्दरनावलौ ॥ 
विषव्रैरिणौ, च्छो, ( विषस्य वैरिणौ । ) निन्धिषा। 

ति राजनिधंण्टः + 

विषश्राल्कः, पु, ( विषस्य श्राल्कः। ) पद्मकन्दः। 
स्य गुणाः गुरुत्वम् । विदभ्भिलम् । शौतल- 
त्वच । इति राजवल्लभः ॥ 

विषश्ूकः, प, (विषं शरूके यस्य ।) शङ्गरोलः। इति 

भूरिप्रयोगः ॥ 
विषश्दङ्गौ. [न्] प, (विषं विषयुक्तं ङ्गं तदस्या- 

स्तौति । विषश्रङ्ग+टइनिः।) श्टङ्गरोलः;। इति 

इारावलोौ ॥ 

विष्खचकः, प, ( विषं खचयति विषयुक्तात्रादि- 
दशने ग्टतः सन् ज्ञापयतौति । डच् + णिच् + 
श्छुल् । ) चरोकपचौ। इति हेमचणः ॥ 

विषद्धक्रा, [न्] पृ, { विषं दक्नि यद्य ।) श्ष्घ- 

रोलः । इति चिकाणखूगेषः + 
विषदन््रौ, स्वौ, ( विष+हन+टच्व्। ब्वियां 

डौष् । ) अपराजिता । निव्विषा। इति राज- 
जिषेणट; ॥ 

विषद्रः, चि, ( इरतौनि। +अच् । विषस्य 

इरः । ) गरलनाशकौषघादिः। यथा। ॐ ङ्गं 
चः। 
“मन््रोभ्यं रते सुद्र स्टृश्िकगं विषम् । 

पिप्पलौ नवनोतच् टङ्गवेरच्च सेन्धवम् | 
मरौ्वं दधि कुश्च नस्ये पाने विषं इरेत् ॥ 
चिषला टहकुरख् चन्दनं एतसंयुतम् । 

रुतत्पानाच् लेपाच्च विषनाशो भवेच्छिव ॥ 

पारःवतच्य चाक्षौखि इरितालं मनःशिला । 
शष -योगो विषं इन्ति वैनतेय इवोरगान् । 
खेन्ववं वयषयं चये दथिमध्वाण्यसंयुतम् । 
इश्चिकल्य विषं इन्ति लेपोभ्यं ठषसध्वल ॥* 

इति गारङ् १८६ खध्यायः ॥ 
विषहरा, स्रौ, मगसादेवौ । इति श्न्दरनावचै ॥ 

( यचा, देवौभागवते। ६. । 89 । ५२ । 
“जरत्कारुप्रियास्तौकमाता विषद्धरेति च ॥१) 

विषदरी, स्रौ, मनखादेवौ । इतिश्ब्दरनावलौ॥ 
( चथा, देवौभागवते । ६ । 89 । &ॐ । 

“विषं खं दत्तुमोशा या तसादिषहरौ द्छता ॥५) 
विषदा, खो, ( विषह + टाप् । ) देवदालौकता। 

निन्वाषा। इति राजनिरष॑ग्डः ॥ 
विषा, च्छौ, अतिविषा । इदयमरः \ बुिः। द्यु 

ादिकोषः + (अस्याः पायो गुणाश्च वथा, 

“काश्छोरातिषिषा चेता श्चामा गुञ्जा विषा- 
चथा ॥” 

इति व्रेद्यकरन्नमालायाम् ॥ 
^विषात्वतिविषा विश्वा दङ्गौ प्रतिविषारुणा। 

शुक्कन्दा चोपविषा भङ्कुराघुणवक्लभा॥ 
विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता पाचनौ दौपनौ इरेत्। 
क्रफपित्तातिखारामविषकाखवमिक्रिमौन् ॥* 

इति भावध्रकाश्छ पूम्वखख प्रथमे भागे ॥) 

विषाप 
विषाङ्करः, ए, ( विषस्याक्कुरः। ) शल्याच्छम् । 

इति चिकाण्डगरोषः ॥ 

विषाणं, लौ, कुद्धौवधम् 1 पशुष््गम् । ( वथा, 
खाड्िदयदपेये । १०। 

“चिप शुकं ठधदंशकवदने 
न्टगमर्प॑यसि खगाद्नरदने। 

दितरसि तुरगं मह्किषविषायै 

षिदधच्वेनो भोगविताने ५५) 
इस्तिद्न्तः । इति मेदिनौ । ने, ७9 ॥ ( वधा, 
शिशुपालवधे। १९1 ६०। 

«न जातु बेनायकमेकसुतं 
दिषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥*) 

कोलदन्तः । इति देमच्द्रः॥ ( विश्रेषैण मद्- 
दातरि, चि । यथा. ऋेदे । ५। ४४।११। 

«विषां पटिपानमन्तिते।” 

कविधाणं विश्नेषेण मदस्य दातारम्” इति 

शद्धाष्ये सायणः ॥ } 
विषाणिका, श्लौ, मेषड्ङ्गौ। इति रत्रमाका॥ 

( अस्या; पथयो यथा,- 

^पूटङ्गौ ककंटश्दङ्गौ स्यात् कुलोरष् विषाणिका । 
अलश्दङ्गौचरक्ताच ककंटास्या च कौक्निता\” 
इति भावप्रकाश्रस्य पूमखण्ड प्रथमे भागे \) 

शातला ककंटश्दङ्गो। ्यावततेकरौ। इति 
राजनिषंशट; ॥ 

विषाणो, स्तौ, चौरकाकोलौ । अलष्टङ्गौ। इवि 

जेदिनी। ॐे, ७७ ॥ उच्िकालौ। इति रा 

निष ष्टः + तिन्तिडौ। दति शब्दचन्द्रिका ॥ 
विषाण, [न्] द, (विषाणमस््ास्तौति। विषाख-+ 

इ्नि;।) इस्तौ। इ्ङ्गौ । दव्यजयः॥ (यचा, 

इरिवंग्ने। २०४।२२॥। 
“खड्गा विषाण्िनद्धेव टषभाख न्टगास्तथा ॥*) 
ऋषभनामौषधम् । छङ्गाटकः। इति राज- 
जिं: ॥ 

विषादः, प, (वि+ षद् +चण.। ) अवसादः । 
यथा,-- 
^जाथं मौख्धो विषारोम्बखाद्ः खादो विष- 

खता ।* 

इति हदेमचन्ध;॥ 

( यथा, भागवते । १।११।१॥। 

“द्रौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव ॥*) 
विषादनौ, स्रौ, पज्ञा्ौलता। दति राजनिषेग्ः ४ 
विषाजनः, प, ( विषमागने बस्य । ) खपे; । इति 

श्रन्दमाला ॥ 
विषान्तकः, प, (विषस्य अग्तक; नाश्रकः । पौल 

विषत्वात् । ) श्िवः। इति हेमचन्धः + विष- 
नाशके) चि ॥ 

विषापद्धः, पु, ( विषं व्पषन्तौोति । इन +!) 

सष्ककट्चः। इति रालनिषेर्टः ॥ ( षिष- 
नाश्ङे, चि। वथा, मनौ । 9 । २१७ । 
^सुपरी{चितमन्नादमयान्मनने निषादे; ४) 

विषाप्ा, ष्ठो, इन्द्रवारणो । निन्िषा। इवि 

राजनिषेण्टः; ॥ नागदमनौ । इति भावध्रकाश्रः+ 



1 
चअकेनला। देशुरखल इरति भाषा । ईति शष्द- 
चद्धिका॥ ( अस्याः पयायो यथा,- 

“'वआअकंपज्ा सुनन्दा स्यादकंखला विषापहा 1” 
इति केद्यकरनमालायाम् ॥) 

खपकङ्ालिका। इति रनमाला ॥ 
विषाभावा, च्छ, ( विषस्याभावो व्र षा।) 

जिन्धिषा। इति राजनिषंगटः; \ 
विषायुधः, पै, ( विषमेवायुघरं यस्य । ) खपे; । इति 

शन्दरलावलो ॥ विषयुक्ताख्छे, जौ ॥ 
विषारः, पै. ( विद्धेय अलतौति। अल + अच् । 

छस्य शत्वम् ।) सपे; । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
विषारातिः, पु, (विषस्यारातिः नशकः।) छष्य- 

धत्तरकः। इति राजनिषंगटः 
विषारिः. पै, ( विषस्यारिः। ) महाचष्चशाकः 

इतशरज्ज; ! इति राजनिषेगः ॥ (विषनाश्क- 
माच, चि॥) 

विषास्यः, प, ( विषमस्य यस्य । ) सर्पैः } इति 
शब्दरलाकलौ ॥ विषयुक्तसखे, चि 4 

विषास्या, च्छ, भल्लातकः । इति शब्दचद्िका। 

{ भक्षावकश्न्देऽस्या विषयो वियः ॥ ) 
विष, श, साभ्यम् | इति विद्धवच्छन्दटौकायां 

भरतः ॥ गानारूपम् । इति रामाश्रमः ॥ 

विष्णः, पै, ( विष वान्डमक्िच्रस्तोति। ^लोमा- 
दौति।* ५।२।१००। इति नः। पश्चात् 
शत्वम् । ) विद्ुवम् । यथा! “विषु नानारूपं 
शमनं विष्वक् तदस्यास्तौति वियद्चे अगिदयु- 

तरपदलो पञ्चाछंतसन्पेरिति पामादि खचरेण 
न; त्वम् ।* इवमरटौकायां रामाश्रमः ॥ 

( जानारूपम् । यथा, ऋग्वेदे । ३।५४।८। 
^च्वरत्प्रतच्ि विषुणं विजातम् ॥” 

^ विद्यं विश्वक् गानारत्पम् ।* इति तद्गाष्यी 
सायणः । खगः । यया, ऋम्बेदे । ७।२.६.।९। 

“बश्युरेको विष्णः ।* 
^ विषुणः विश्वगख्न; ।» इति तद्भाष्ये साययः॥ 
विप्रकौरं; । यथा, ऋन्पेदे। ५।१२।५। 

“सखायस्ते विषणा हस रखते ।” 
“चिदा; विष्ठकौर्णाः; वन्याप्राः।” इति तद्- 
भाष्ये सायणः; । परादसखः। यथा, ग्वेदे । 
४ । ३४ । ६। 

“विच्च; सन्तौ चक्रमादजो- 
एषतो विषुणः सुन्वतो ठधः ।* 

^विखः परादसखः।* एति तङ्गाव्ये सायणः) 
विष्ठपं, जौ, विषुवम् । श्व्यमरटौकायां भरतः ॥ 

विष्वं, ली, खमराजिन्दिविकालः। तत्पायः) 
विष्ठवत् । दस्धमरः+ विघठुपम् ३ विष्वक् 8 

विश्वक् ५। इति शब्दरन्नावलौ ॥ विष्णः; ६। 

इति रामाश्रमः ॥ विव; 9। इति सुटः । 
सत्त मेषतुलयोः संक्रान्तौ । यथा,-- 
“्गककंटसंक्रान्तो रे तूदग्दक्विणायने। 
षिष्वतौ तुलामेषे गोलमष्ये तथापरा; ५ 

इति ति्यादितच्छम् ॥% 

तितु महाविष्वजलङविषुवनामभ्यां करमेण खाति) 

४५० 

विषुव 
यथा,- 
^ विष्वैवाभ्यां ब्र; स्यादिति ्न्दविदां मतम्। 

महाषिदुवमास्थातं छतिभिद्धे्चिद्धितम् । 
तथा स्याष्यलविषुवं क्रमादाश्िनचिद्भितम् | * 

इति शब्दरन्रावलौ ॥%॥ 
विष्ठवारम्भकालो यघा,- 

“ब्टगसं करान्तितः पू पश्चात् सारा दिकाग्तरे 
रुकवये चतुःपश्चपलमागक्रमेण तु । 
षट् षटिवत्धरानेकदिमं स्यादयनं रवैः । 

श्वं चतुःपश्चदिगमयनारम्भणं क्रमात् ॥ 

ष्यतृक्रमेण च तत् स्यादुदम यागं रवेश्र॑वम्। 
ककिंसंक्रमखे तददभितो दक्षिणायनम् ॥ 
च्यनांग्रक्मेणेव विषुवारम्भणं तथा। 

स्विसंक्रान्तितो मेषतुलयोरभितः पमः ॥ 

विषुवं मौनकन्धा्ं सेकाचौ दश कान्दके । 
दिगमानाथ मौनार्खान्लेषाहं पालिकं शतम् ॥ 
सतो इषाहेपन्तमश्रौति; पलभालिनौ । 
भिनद चतुख्िं श्यामां वद॑ते कमात् ॥ 
कटान षट् विं प्रत् खिदा नु इय ्ौयकम् । 
कन्धा हिनवतिः क्रमात् शुष्यति वाखरे ॥ 
कन्धाहादलनौ मानं बोध्यं पूक्रमेय हि । 
दिने दिने भागङाराग्सानं बोध्यं दिवाजिश्रौः 1 
रकमानं दखषधया व्क्रान्धमानभिणेयः। 
षट् षष्टिव्यरानेवं ततः स्यात् घोङ्शां श्रकै । 

एनस्तदइत्यरस्तहत् रवं सप्रदशादिके ॥” 
इति च्योतिस्तश्वम् ११॥ 

न्ध 
“मेषं क्रमतः पूरे पश्चात्तारा दिनान्तरे । 
प्रातिलोभ्वाच्चलोभ्येन विष्ठुवारम्भणं भवेत् ॥ 
जयोदश्रदिने सौरे सेच गखतियौ शङ । ` 
विषठुवारम्भणं तन्न समं मानं दविानिश्ोः ॥ 
ततः प्रतिदिनं वेला सपादनिपलाल्मिका । 

वष्ठेते मेषविग्ाशपथ्यन्तं स्थलमामेतः ॥ 
तथा च्येान्तपथ्न्तं पादोनलिपलाल्मिकाः। 

ताडगाषाषएपथन्तं पलेकप्रभिता मता 

ततः कक्तेटविन्ां शपन्तं प्रद्द्धं कमात् । 
सखपादपलमाजेनं वैला चच्यति निश्चितम् ॥ 

साडगभाद्रान्तपथन्तं पादोगचिपसषल्मिका । 
साहगाश्िनदेषान्तं इरनेचपलालिका ॥ 

दिवामाबं दणषर्ख्यक्रा रातेः प्रमाणकम्। 
कै्ाखादौ दिवामानं राचिमानं तुलादिष + 
षटषण्टिविल्छरानेवं ततः स्यात् दादश शके । 

एनस्लइत्छरां स्तत् तत रकादश्रादिके ॥* 
इति खतृछछ्सुक्तावलौ ॥ 

विद्वस्, कौ, विषुवम् । इत्यमर; + ( वचा, महा 

मारते । ३। १६६; १९१। 

“भवति खडखगुयं दिनस्य राशो- 
न्विषुवति चाच्चयमश्रुते फलम् ॥* 

चाचकः । यथा, ऋग्बदे। \।८४।९०। 
^व्डादोरिल्याविषवतो मध्वः पिबन्ति भौग्ः | 
^विद्ुवत इत्थमनेन प्रकारेय सरेषु यश्च 
्ापनियुक्तष्य * ## विषूढ याप्ौ असा 

विष्किरः 
दौणादिकः बुप्र्यः। ततो मतुप् इखहड् - 
भ्यांमतुबिति मतुप उदात्तत्वम् । अन्येषामपि 
इष्यत इति सं{इतायां दौषः ययेन भवो 
स्वम् ।” इति तद्भाष्ये सायणः; ॥) 

विषौषधौ, श्लौ, ( विषस्यौषधौ } ) मागदन्लो । 
इति रत्रमाला॥ 

विष्कम्भः, पू, सप्रविंशतियोगान्तगेतप्रथमयोमः । 
खभकम्नेणि तस्य पच दखाभ्याच्याः । यथा,-- 
खलादौ पच्च विष्कम्पीो सप्र मूले च माङ्काः 

गखदययाघातयोः; षट् च नव शर्घण्वच्योः। 
बेष्टति्तिपातौ च समस्तौ परिषच्णयेत् ५ 

शति खतृकव्य्चक्तावलौ ॥ # ॥ 

तजर जातफलम् । 
^विष्कम्भयोमो यदि जन्मकाले 

काये खतन््ो मञुलस्तदानौम् । 
उद्त्कवलजाल्मलसौस्थसुयं 
पस्य निन्भाखविधौ खम; ॥* 

इति कोषो प्रदौपः ॥ 9 
विश्ारः । ( यथा, इ इतृखं दितायाम् ।५९।२४। 
“उच्छरायोणङरुलतुख्यो डारस्यार्धड पिष्वम्भ;॥*) 
प्रतिबन्वः) रूपकाङ्गप्रमेदः । योगिनां बन्ध 

भेदः । दति मेदिनौ । मे, १६॥ टच; । रव 
जयः । अभेला । इति भरतः 

विष्कम्मौ, [न्] पु, (विष्कभाति खुणद्धौति ! वि + 
ष्कम्भ + यिनिः।) अगे ला । यथा ।^तदिष्कम्मो- 
म्गेलंनना,) इवद्मरोक्तौ कपाटघारयकाष्ं 
अगेलं इड् काद इति स्यातम् । तत् कपाटं 
विष्कभाति खुणह्धि इति यदहादिलाखिन् तदि~ 
ष्वम्भौ द्धन्धवत् स्वाथेकथनमेतत् विष्वम्भति 
नाम च दयेके । तदिष्कम्भोभ्गेलमिति चल 
पाठः। विष्कम्भो बन्धननिभित्तदखः। इति 
भटः । इति सुङ्टः ॥ 

विष्कम्भो योगभेदे स्यात् विस्तार प्रतिबन्वयो; । 
कपाटाङ्गप्रमेदे च । इति मेदिनोदश्येनात् 
विष्कम्भ इति पाठः ।*दइति तङ्कां भरतः ॥ 

विष्कलः, पु; ( विषं विषां कलयति भच्चयतौति । 
कल + च्च । ) यराभ्यश्ूकरः। इति राब- 
निषेण्टः ॥ 

विष्किरः, प, (विकिरतौति। वि+क श्च विचेपे+- 
इशुपधेति कः । “विष्किरः; ्रङुनिविकिरोवा।% 
६।१।१५०। इति सट । पररिजिविभ्य इति 

अत्वम् ।) पच्चौ। इन्यमरः; । विष्किराच्ित्तिरि- 
मयरकुकष्टादयः 

त 1 वेष्किरो वगः प्रतुदा जाङ्गला माः । 
लघवः शौतमधुराः सकषाया हिता कृशाम् ॥* 

इति रालवष्लभः + #॥ 

च्य विष्किरार्थां गखना गुणाच । 

“वक्तेकालावविकिरकपिञ्नलकतित्तिराः। 

कणिङ्गकुकटादाख्च विष्किराः ससुदाद्ताः;॥ 
विकौग भच्चयन्तेते यातत विष्किरा; + 
कपिञ्जल इति प्राः कथितो मौर{तिन्तिरा; ४४ 
कुलिङ्ग गवया इति लोके। 



विष्टः 
भविष्किरा मधुरा; शौता; कषायाः कट 

` पाकिनः। 

बल्या ठष्याच्िदोषप्नाः प्यास्ते लघवः सडछताः॥* 
इति भावप्रकाशः ॥ 

( भक्लावतित्तरिकपिन्नलवत्तरव्तिकावत्तैक- 
मप्रकावातोकचकोरकलपिङमयरक्रकरोपचक्र- 

ङुककटसारङ्गग्तप्रच्कङतित्तिरिङ्करवाणुकयव- 
लकप्रभ्टतषयस्तााहला विष्किरा सघनन; ग्रौत- 
मधुराः कषाया दोघश्रमनाच्च ।” इति घश्ते 
खचस्यने ४६ अध्यायः ॥ #।॥ दन्वौकरान्तगस- 
सपंविश्रेषः। यथा,-- “पषरौको भकुटौ 

सखो विष्किरः पष्याभिकर्णो गिरिषपे ऋजु 
खपे; तोदरो महाशिरा अलग्ढों ऋअश्ौ- 
विष इति ॥* इति च सुश्रुते कण्पश्याने चतुरघे- 
मध्याचे॥) 

विष्ट; चि, प्रदिष्टः 
जिष्यन्रमिष्म् ४ 

विष्टपं, जलौ, ( ̂“विटपविष्टपविध्िपोलपाः।* द्लयु- 
णादिखे पिद्यश्याने विदटपपाठस दिशषातोः 
कपनृप्र्येन साधुः इति केचित्) ) सेवनम् । 

दयमरः; ॥ पिद्धपं पिप; इति तद्ेकायां 

रूपदयम् ॥ ( यचा, रष्ुः। ११९ ।९६। 

¢बाशभिनब्रह्ृदया निषेतुषौ 

खा खकागनसुवं न केवलाम् । 

बिष्टपच्रयपरानयस्थिरां 

रावणश्ियमपि यकम्ययत् ॥* ) 

विष्म्भः, पु, (वि+स्तन्भ+क्तः। ) प्रतिवन्वः। 

(वथा, भागवते । ५।२२।१२। 
«स उषट्िविषटम्मयहोपश्मनः ॥*#॥ 

आक्रमणम् । यथा, भारविः । १३।१६। 

4प्रविकषेनिनादभिन्नरन्धः 
पदविद्टम्भनिपौडितस्तदागोम् ॥* } 

रोगविश्चेषः। इति मेदिनौ। भे, श०॥ सतु 
च्ानाहइरोगः । तस्य लच्तणमादइ । 

*च्छामं सक्लदा निचितं क्रमेण 

भूयो विबद्धं विगुख्ागिकेन । 
प्रव्तेमानं नयथाखमेनं 

विक्रारमानादस्दाष्रन्ति ॥* 

आमं अपक्षमादष्टसारं शत् परौषं वा 
कमे भिध्वितं सश्ितम् । भूयो विगुणानिलेन 
दुख्वायुका विवद्वं आमश्ोषितं वा बधाखं 

पू्बेवदप्रवैमानं खनं विकारं आना 
माडः ॥ # ॥ तचामजमानादमाइ । 

«तस्मिन् भवव्यामखसुद्धषै तु 

ष्णा प्रतिश्छावशिरोषिदाहा;। 
चऋमाशये मूलमयो गुरुलं 

तस्तम्भ उह्ारविघातनश् 1” 

विचातगं अप्रटत्ति; ।#1 गछत सश्चयजमाद् । 
“स्तम्भः कटौष्रपरौषमजे 
अूलोभय म्डच्छां शकतो वभिच्च । 
श्वासख्ध पकाशये भवन्ति 

सथालसोक्तावि च लकच्तणानि॥* 

विश्धातोः क्प्रथ्येन 

४५१ 
विष्टः 

पक्राशयल्े शछत्छश्चयले। अलसोक्तानि 

च्प्ाश्मागवातनिरोधादौनि॥#॥ अानाद्ोदा- 
षरेयोखिकित्पायास्तुल्यत्वादुभयचिकिल्या अन्न 
लिख्यते । अथोद्ावरत्तार्नां चिकित्वा। 

“अधोवातनिरोधोल्ये दयुदा वत्तं हितं मतम् । 
सोपानं तथा खेदो वस्तियचानुलोमगम् ॥ 
चिड्विषातषस॒त्े तु विड भेदयप्नं तथौषधम् । 
वन्ताभ्यङ्गावगादश्च रदो वस्तिश्ितो मतः ॥” 
विः पलवत्तिः । 
५मजावरोधलनिते ौरवारिषश्वां पिवेत् । 
दुष्यश्रास्वरसं चापि कषायं ककुभस्य च्च ॥ 
इष्य कगटकारौ ट् रालभा च तुच्धगुण्त्वात् । 

र््वारुबौलं तोयेन प्रिवेद् बा लवणौलतम् । 
न्वितामिच्लुरसं चौर दराच्चारसमयापिवा॥ 
सम्ययेव प्रकुन्वौत खचलच्छ्ाष्सरौविधिम् । 
लुम्भाभिषासन्र स्रेष्ं खेदं "वापि प्रयोलयेत् ॥ 

चअन्धामपि प्रयुञ्लौत खमौरण्रान् विधीन् । 

नेचनौरावरोधोत्ये सुषेडकेट॑ प्रो रलम् ॥ 
सुप्यात् सुखेन तस्याग्रे कथयेच्च कथाः प्रियाः । 

िकाभिघातने तौच्छाघ्राखनस्याकेदश्तेः ॥ 
प्रव्ैयेत् चुतं सक्तं सोखेदौ प्रश्नौ येत् ॥* 
तौच्छं मरौ चरालिकादि। 
“उङ्गारस्यावरोधे तु से ष्िकं घुममा चरेत् ॥ 
छदिनिय हसं जाते वमनं लङ्खनं हितम् । 
विरेचनं चाच मतं तलेनाभ्यज्जनं तथा ध 

वस्तिशुह्धिकर; सिद्धं चतुग जलं पयः । 
चऋअवारिनाश्ात् कथितं पौतवन्तं प्रकामतः ॥ 

रमयेयु; प्रिया नाथः शुक्रोदावत्तिगं नरम् । 

तस्याभ्यङ्गोए्वगाङश्च मदिरा चरणायुषः ॥ 

प्रालिः पयो निरूहश्च छितं मेधुनमेव च । 
चदिवावससद्गुते खिग्धसष्णं तथा लघु ॥ 

रूच्यमल्यं हितं भच्यं पुष्यं सेयं सुगन्धि यत् । 

इषाविघातखंभूते प्रीतः सर्ववो विधिद्दितः ॥ 
कपू रशिश्िरं खण्यं पिवेत्तोयं शेः शनैः । 
अमश्वासे ते शस्तो विश्रामः खरसौदनः ॥ 
निद्रावेगविघातोव्ये पिवेत् चौरं खिताघुतम् । 
सवाहनं स॒ग्रथाच्र हिताः ओचप्रियाः कथाः; ६५ 
वातादिषैगविधातलनितानासुदावर्तागां चिकि- 

त्वासभिधाय रूचाटिङ्कपित्तवातजनितस्य उदा- 

बैस्य चिकित॒खामाङ् । 

“हिद्कुमा्विकखि च येः पिेषेन्तिविनिभ्भिताम् । 
इताभ्यक्तां गुदे ् यस्येदुदावत्तेविनाश्रिनौम् ॥ 
फलवत्ति; । 

“मदनं पिप्यलौ कुष्ठं बचा गौराख सपाः । 
गुड चौर समायक्ता फलवत्तिरि दोदिता ॥* 
मदमफशादिवत्तिः ॥ # ॥ 

न^खखपलं विहता; छशष्णाकषे बयो यम् । 

प्रागभोजमस्य मधुना षिङ्ालपदकं गरो 
लिद्यात् ॥ 

शसहाएपएरौषे देयं विते रावत । 
मधुरं गरपतियोग्यं चे माराचकं गाच्ा ॥* 

इति नाराचचुयेम्॥ # ॥ 

विष्टरः 
«+सथ्ोषं पिप्यलौ खलं चिटदन्तौ च चिच्- 

कम् । 

तचगे गुलमि्रं भचयेत् प्रातरुत्थितः ॥ 
रतद्गुडाश्कं नाख्वा वलवखंभिवह्वंनम् । 
उद्वत्त शौ दगुख्म शो घपाष्डामयापदम् ॥* 

इति गुडाख्कम्॥#॥ 

^मदलकं शुष्कमाग्े ख वर्षाभूपण्म्दलकम् । 
छतमालफलं चाप पक्कातिष तं 

पचेत् । 

तत् पौतं शमयेत् क्ति प्रसुदटावत्तमशेषतः ॥” 

पश्चगलकमच ददत् । गुव्कमलकादाषटवम् ॥४॥ 
च्य खानादइस्य चिकितृसा। 

^तुच्धक्षार गकाात्वादुषावन्तङरं क्रियाम् । 
आमादेएपि च कुव्वंत विशेषष्वाभिधौयति ॥ 
चिटतलव्णाषरोतक्यो हिच्वतुःपश्चभागिकाः 
गुडन तुच्या वटिका इरन्त्यामाडद्चखछयम् ॥ 

वस्तिच्िकटसन्धवसषपरणदघमङ्ञटमदगफणः । 

मधुनि गुड वा पक्निदिता खाङ्कुटपरि- 

माणाः ॥ 
वत्तिरिथं दषटपला शतः प्रथिद्धिता युश एता- 

भ्यत्तो । 
आागाहोदावर्तौ शममति जठरं तथा 

गुक्यम् ॥* 

चिकट्काद्या वर्ति; ॥ इति भावप्रकाशः ॥ 
( चि, विद्चेषैय स्तम्भयिता। यथा, ऋग्वेदे । 

६. । ८६ । ६५ । 
“दिवो विष्टम्भ उपमो विचयः ॥) 

विदन्मौ, [न् ] चि, ( षिष्भुतौति। वि+ स्तन्भ 
विनिः; । ) विषटम्भरोगजनकः । यथा, 

^केदका गुरवो भच्छा विटभ्मिषटमारताः ॥* 
इति राजवल्लभः ॥ 

( यथा च सुश्रुते । १।४५। 

^प्रायः प्राभातिकं चौरं गुर विषटभ्मि शौत- 
लम् १४ 

विदम्भोण्स्यास्तौति । विष्ष्म+इनि;। ) 
विषम्भरोगविशिर्च्॥ 

विष्टरः, पु, ( विस्तौगते इति। षि+ षत् +म् । 

ठ च्चासनयोषिरः।* =। ३। ६९ इति 
जिपावनात् षलम् । ) षिटपौ। दभि 

पौठाद्याखभगम् ! ̀ इव्यमरः ॥ च्यादिना कशा- 

सनादिग्हः । इति भरतः १४ | (यथा, 
भागवते । ३।२८।१६। 

“काष्चौगुणोक्ञखत्ओोधिं हदथामभ्भोजविषटरम् । 
दश्रंनौयतमं शान्तं मनोगयनवद्ंगम् ॥*) 
विष्टरलचणमादह । विरटरसतु साद्ंहितयवामा- 
वभैवकजिताधोसुखापा असं खछातदरभाः। तथा 
श्व द्यासं यदहः । 

“केश्यो भवेद् बस्मा लम्बकेशस्तु विष्टरः । 
दच्िणावेको बरह्मा वामाबततस्तु विदरः ॥* 

इति 

छन्दोगपरिशिषटम् । 
^द्मखं ख्या न विदिता विष्टरास्तरशेष्वपि ॥* 



विष्टिः 
ख्वश्च) 

“पश्चा द्धिभेषेद्ब्षा तदेन तु विष्टरः 1” 
इति यदि समलं तदा शास्यन्तरौयम् । रतेन 

विष्टरे पर्चविंशतिखंस्या भवरेवभटोक्ता 

निरस्ता। र्वं विष्टरं इस्ताभ्यामपि 

दुक्तं तदपि निरस्तम् । 

^यचोपदिष्यते कम्मे क्रज्गं ग चोच्यते । 
दचिणस्तच विक्ञोयः कम्मण पारगः करः \* 
इति न्दोगपरिश्थिषटात्। इति संस्छार- 
सत्वम् ॥ 

विषटरखवाः, [स्] ए, ( ̂विषटराविषव अवसौ 
यस्येति । "शिशु पालवश्चस्य १४।१२ । टौकायां 
मद्िदाधः । “विष्टरेऽश्वत्यदचे अयति निद्यं तत्र 
वखतोति ।* उखा० 9 । २२६ । इदन्न उच्नुल- 

दत्तः१ } विष्णुः । इद्मरः + ( यथा, इरिर्वश्रे 
भविष्यपम्ैयि। ५९१।१७। 
“^उनत्पाश्च ठं रये; ्रतश्ाखं महाश्िखम् । 
तेजं तं. पोययामाख विषटरख्चवसं प्रसम् ॥*) 

विष्टा, स्रौ, गुखाचिनौ। इति राजनि रट; ॥ 
विसा, शो, खशेकेतको। इति राजनिषैण्टः॥ 

व्ष्टारुहा इति च कंचित् पाठः; ॥ 

विष्टरः, पै, दन्दोविग्ेषः। यथा, विष्टारः प्रड्क्ति- 
न्द; । इति षतप्रकरये दुर्गादासः ॥ 

विष्टिः, च्वौ, ( विष् + क्तिन् । ) वेतनं विना इटा- 
इारोहहनादिक्खे्ः। वैगार इति स्डयातः। 
वत्व्यायः। खनु; २। इव्यमरः + चटा 
शतिकः केशरो विचातसू्पो विषश्टिरिति भड्- 
ख्ामो॥ हे वैतनमन्तरेय कम्भकरये कम्भ- 
कारिथि चेयन्छे। चिदु कम्भकरे विष्टिः च्विया- 
मण्टतिकम्भयौति खद्र;। इति भरव; ॥ # ॥ 
{ वथा, रामाये । ₹२।८२। २०। 

“विष्िकम्मान्तिका; खनं मागं योधक- 
रुचका; ६५) 

वेवनम्। कम्य । इति मेदिनौ । 2े, २६.॥ (यथा, 
भागवते+ 9 । ८। ५५। 

“वयमौग्रकिन्ररगणास्तवानुगा 
दितिजेन वििमसचनादुकारिवाः ॥*) 

अद्रा) वृषणम् । दति विशः) पषयम् । इति 
ऋेमचनः) साच भदा बवाद्येकादश्रकरणा- 
ग्तगेतसप्नमकरयं पञ्चिकायां तच्छा अद 
अन्धम् । बथा,- 

“वववालवकौलव तिल 
गरबखिजा; सविषय; सप्र) 

धङ्जनिचतुष्यन्नामा; 
किन्यु्र्च धुवाणि करणानि। 

अ्ादितिधिश्चेषाहात् पमे ततुरौयकरे । 
ब्यादान्ताहवत् करमेण स्यर्ाटत्तया वबादयः ॥ 
रुकाद्ष्डाखतुर्थयांच शषा पचक । 
अदटमोपौयेमास्योच पूमां विष्िरौरिता॥ 
कच्छपे ढतौयाया दशभ्वाश्च पराष्वंतः । 
खपम्य(अ चतुदश्याः पूर्नां वििखम्भव;॥ 
दिषएव विषरौत्रायि विष्टिं सर्च वच्णेयेत् । 

९१ 

विष्ठा 

विशेषे चिर ड पुच्छे कार्यं जयावदम् \” 
कम्भप्रका्रो । 

“नाख्यस्त् पश्च ददनं गलकस्तयेका 
ब्तो ददरौकसिता नियतं चतञ्चः । 

माभिः कटिः षड्थ पुच्छलता च तिखो 
विषषैवं निमदितोभक्विभान रषः! 

सखि काथध्वस्तिभवति सरणं चाथ गलके 
धनम्ला नवे चस्यथ कटितटे वुद्धिविलयः । 
कलिर्नाभौदेगे विजयमथ पुच्छे च जगदुः 

छरोौरे भद्राभाः एथगिति फलं पून्यस् गयः ॥ 
मनुवसुसुनितिधियुगद्णशर 

ध्रिवगुयसंस्मास॒ तिथिषु पूरव्बा्योः। 
१४।८।७।१५।४।१६०।१२१।३। 
च्यायाति विष्टिरेषा ए खुभदा पुरखछ- 

शुभदा ॥* 

पर्म्ासो; पूरन्वासादिदिङ्सखौ भवति इत्ययः ॥ 
“रकेन होना इविगुखा तिथिस्तु 
सप्रावशिष्टं करणं षवादि। 

पूर्नं परेगपयेवमयं विशेषो 
दिखंगुणा चन्द्रविवव्निता च ॥ 
किन्तु्तवंन्नं करयं प्रदिष्ट 
मादेख्तिधेरादिदले सटैव । 
उपान्धशेषे शकुनिस्तु दधे 
पूं चतुष्यादपरे च नागः ॥ 

इन्दरकमलजविच्नायमभूशियः खयमा ववादैः । 

कलिटधपफणिमारुताः पतयः शङुन्धादेः ॥* 

ववाद्यधिपकथनम् ॥ 

^प्रौरिकस्थिर शुभानि ववाश्ये 
बालवे हिजद्ितादपि कममै। 
कौकये प्रमद मिच्रविधानं 
मे तिके युभगताश्रयकमम ४ 
गरे च बौलाश्रयकपेखानि 
अथिण्यपि स्येवणिकक्रिया च । 
म सिद्धिमाभ्नोति छतच्च विद्यां 

विषाभिचातादिष्ु तच्र विदिः । 

अन्ौषधानि शनौ च सपौष्टिकानि 
मोविप्ररान्यपिटढकम्म चतुष्यद्वै तु । 
शौभाग्यदारयलछतिधुवकम्भनागे 
किनयुद्रनाज्ि शुभपौष्टिकमङ्गलानि ॥* 

इति ष्योतिस्छश्वम् ॥ 

( यथा, कलाविश्षासे।२।११। 

«कश्चिददति समेद्य द्रविणं निःचिष्य इन्त 
गन्तासि । 

आासःपर प्रभाते षिटिदिनं किं करोम्बद्य ॥"). 
विष्टिः, चि, ( विष् + क्तिच् । ) कन्भकरः। इति 

नेदिनौ। ठे, २६.॥ 

विक, जौ, ( पिदरं खलम् ¦ ) दूरख्यानम् । 

यथा। विङ्ञशमिपरिभ्यः खलस्य । खभ्यः 

खलस्य सस्य षः स्यात् । दिल कुलं शमिलं 

परिष्ठलम् । इति श्डिःन्तकौसदौ ॥ 
विष्टा, श्छ, (विविधप्रकारेख तिष्टति उदरे इति । 

वि+खया+कः; | उपसर््रादिति षः) विविधः 
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प्रकारेणोदरे विषति या। तत्राय: । उकारः 
२ अवस्कर; ९ शमलम् 8 शत् ५ गयम् ६ 
पुरौषम् ७ वचचैस्कम् = विट् ९। इव्यमरः + 

वशचैः\० । इति जटाधरः । अमेध्यम् ११ दूम् 
१२ क्लम् १३ मलम् १४ इति शब्दरतव्रा- 

वलौ ॥ किह्ृम् १५ पूतिकम् १६ । इति राच- 

निचेष्टः ॥ (वथा, 
“जुरोक्कितं परकनैदयं वाष्ुनःकायकर्मेभिः । 
अड्िताचरणादेव विष्ठायां जायते क्रिमिः ॥” 

इति छष्यानन्टौयतन््रसारे ॥) 
व्रं निषेधो यया,- 
“न नसां स्ियमौेत पुरुषं वा कदाचन । 
नच खलं परोषंवान च संख्मेथुनम् +» 
जते तदुतसगं निषेधो यथा,- 
“नाके; कौडन् धावैत नाप्सु विणग्धचमाच- 

रेत् । 

नोच्छि्टः संविगरेन्नियंन मखः खानमाचरेत् \* 
इति कौर्म उपविभागे १५ अध्यायः ४ 

तद्त् खगे विधानं दुरौषप्रातःश्यश्चन्दयो्श - 
अम्॥ 

विष्यः, प, अनिः। इति शब्दमाला + शुहधः। 

वसुदेवता। दति धरणिः॥ ( इादशादिग्ा- 

नामन्धतमः; । यथा, महाभारते । १।६५।१६। 

“रुकादग्स्तथा त्वरा इादशो विष्णुरुच्यते । 
जघन्यजस्तु सर्गेषामादिद्यानां गुखाधिकः ॥*) 
धम्नश्ाच्ठकनचूसनिविश्रेषः। यथा,- 
“मन्वतरिवि्णु ह1रौतयाज्वल्को ्नोऽङ्निराः। 
यमापत्तस्नखं वर्ता; का्यायनटङ्द्यतौ ॥ 

पराशरब्यासश्रहलिखिता दचमोतमौ । 
सातातपो वशिषश्च धम शाश्चप्रयोलका; ॥* 

इति याज्चवल्कयासंदिता + 

मद्यो रूपविद्षः। तस्र युतृपर्तियेधा । 
वेवेष्टि याप्रोति विश्ं य;। वैषति विषति 

आप्यायते विच्छमितिवा। विच्छासि विदन्ति 

भक्तानं मायापरखारयेन खंखारादिति वा। 

विध्ति सम्भूतानि विश्रन्ति खन्यभूतानि 
अचति वा। 
^यसादिश्रमिदं सम तस्य शता महाल्ममः । 
तस्छादेवोच्यते विष्य॒विंश्घातोः प्रवेशनात् 8” 
इति विष्णुपुराणम् । सवमरटौक्षार्यां भरवः1 
(“इत्वात् विष्णुरुच्यते ।” दति महाभारते । 
५।७०।३१) तत्पायः; । नाराय; २ छष्य; र् 

वेङ्ख्छ; 8विषटरञ्चवाः ५ दामोदरः इषौके्ः 
ॐ केशवः = माधवः ९ भू; ६० टेव्यारिः ९१९ 
एुखटरौकाचः १२ गोविन्द; १३ गरङ्ध्वलः १४ 
पौताग्बरः १५ अच्युतः १६ शाङ्ग १७ विष्वक्- 
सेनः १८ जनादन ९६. उपेन्द्र; २० इन्द्रावरजः 
९१ चक्रपाखि; २२९ चतुर्भंनः २३ पद्मनाभः ३४ 
मधुरिपुः २५ वासुदेवः २९ चिविक्रमः २७ 

देवकौनन्दनः २८ शौरिः; २६ शपति; ६, 
परुषो त्तमः ३१ वनमाखौ ३२९ विध्वंस ३९. 

कंखाराति; ३४ अधोदचज; ३५ विच्वम्भरः ३६ 
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केटभलित् ९० विधुः ३८ श्रीवत्यलाभ्कनः ३९ । 
इत्यमरः ॥ पुराणपुरुषः; ४० ठण्णि; १ शत- 

धामा ४२ गदायजः ४३ रकष्टङ्गः 8४ जग- 
न्नाथः 8५ विश्वरूपः ४६ सनातनः 8७ सुङ्खन्दः 

४८ राडमेदौ ४६ वामनः; ५० शिवकौत्तेनः ५१ 
ग्रोनिवाषः ५२ अजः ५३ वासः५४। र्ति 

खटाधरः ॥ ओीहरिः ५५ कंसारिः ५६ बृदरिः 

५७ विसिः ५८ मधुलित् ५६ मधुखदनः ६० 
कान्तः ६१ एुरषः ६२ ओग; ६२ ग्रीकरः ९४ 
ओमान् ६५ जीरः ६६ ओनिकेतनः ६७ 

ओरीकान्तः ६८ श्रीशः ६६ प्रयः ७० सरलौधरः 
७९ लगदौग्रः ७२ गदाधरः ७३ नन्दाल्लः 
ॐ8 नरचिंह; ७५ दरे; ७६ गोपालः ७७ 
नन्दनन्दनः ७८ नरकणित् ७६. खामगभै; =° 
अजित; ८१९ लितामिच्र;ः ८२ ऋतघामा चह 

श्चग्र विन्द; ८४ पनस; ८५ ऋदिदैवः ८६ 

शओ्रीवराद; ८७ सखवदन; ८<<= चिपात् ८६. 
दं देव; ६० हरिः ६९ धबु: ६२ यादवः ६३ 
अरिषटखदनः ६8 पूतनारिः ६५ खदायोगौ ९६ 

भुवः ६9 चाणश्रखदनः ६< हेम; ६६. ्रता- 

वन्तौ १०० कालनेमिरिपुः ९०१ धेनुकारिः १०२ 

सोमचिन्धुः १०६ विरिख्िः १०४ धरगगैधरः 

२०५ बह्मा १०६ वद्नंमानः १०७ शतानन्दः 
१०८ दषान्तकः १०६ मधुरेश्रः ६१० दारकः 
१९११ रन्तिदेवः १२२ इउषाकपिः; ११३1 इति 

शन्दरबावलौ + जिष्णुः १९8४ दाराः ११५ 
अख्धिश्रयनः ११६ इन्द्रानुजः ११० नरायण 
९१८ जलश्रय; ११६. यज्चपुरुषः ९२० ताच्ं- 
्वजः १२९ षड् विन्द्रः १२२ पञ थः १२३ माणः 
९२8 जिनः १२५ कुमोदकः १२६ जद: १२७ 
वदुः १२८ श्रतावक्तैः ९२६. सञ्चकेश्ौी १३६० 

अभ;१३१ वेधाः१३२ प्रक्ि्ङ्गः\३३ अलमभूः 
१३४ पाण्डवायन; ९३५ सुवणविन्ड्; १३६ 

ओवल्धः १३० देवकौखनुः १३८ गोपेन्द्र; १३६ 

गोवद्ेनधर; १४० यदुनाथः १४१ गदाग्टत्९४२ 
श्ाङ्गग्टत् १४३ च्चक्रश्टत् १४४ ग्रीवल्यश्त् १४५ 
शड्ण्टत् १४६ १४॥ अस्य वध्यादयो यथा,-- 

<मधुधैबुकचाणरपूवनायमलाच्लंनाः। 
कालनेमिहययौवश्यकटारिद्टकटभाः 
कंसः केशिस॒रौ खाखमन्ददिविदरा इवः । 
शिरण्यक{शिपुर्न्वाणः कालौयो नरको बलिः ॥ 
श्िशुपालश्चास्य वध्या प्रेनतेयञ्च वाहनम् । 
श्षोमस्य पाषणन्धोडडूः गरोवत्धोऽसिस्तु 

नन्दकः ॥ 
गदा कौमोदकौ चापं शाख चक्रं सदश्ंनम् 4 
मणिः स्यमन्तको हस्रे सजमध्ये तु कौस्तुभः ॥ 

इति हेमचन्द्रः ॥#॥ 

वस्य शतनामानि पाद्चोत्तरखरख्छ ९९१ अध्याये 
ख्खनामानि च महाभारतौयशान्तिपवखि 

१४६. अध्याये इच्यानि 1#1 असद मन्तो वणेख 
यथा, . 
“खरमादं दित्तीयष्च उपान्तं चान्धमेव च । 

३१८ ण. 114 ` 

४५३ 

विष्णुः 

वासुदेवो वलः कामो द्यनिरुढो यथाक्रमम् ॥ 

प्रणबस्तत् सदिद्येतत् द चौ' भूरतिमन््रकाः । 
गारायणस्तथा ब्रह्मा विष्णुः सिंहो वराद 

राट् ॥ 
सितारुण्डरिद्राभा गौलश्चामललोदिताः । 

मेषासिमधुपिङ्गाभा वेतो नव नायकाः ॥११॥ 
अस्याङ्गानि तैषां मन्तरव्णं ख यथा,-- 
^्कंटं चं शं गरह्मानं स्याच्नं खं व॑ सुदश्रेनम्। 
खंचंकांघं गद्ादेवौठंनं मं चष्ठ शकम् ॥ 
चंटंभं इं भवेच्छ्रौखगं जं वं सद पुणटिकम्। 

धवं खं वनमाला स्याच्छरौवल्धं सं दं नं मवेत् 
तंपरं कौस्तुभः प्रोक्तश्चानन्ते यमेव च । 
इ्य्गानि यथायोगं देवदेवस्य प्र दश ॥#॥ 
गरुडोप्ुजसङ्काप्रो गदा चेवाखिताकलतिः । 
पष्टिः शिरौषपएष्याभा लच्यो; काष्चनसन्रिभा॥ 

पूथेचन््रनिभः शश्च; कौस्ुभस्लरुणटुतिः । 
चक्र खसहस्राभं ओरी वत्य कुन्दसन्निभः ॥ 
पष्चवर्णां मता माला ह्यनन्तो मेवसन्निभः 
विद्यदरपाणि चास्राणि यानि नोक्तानि वेतः 

षति गारुङ् ११९ अध्यायः ॥#॥ 

तस्य जगत्परालनादियया,-- 

^रजोगुखमयं चान्धरूयं तस्येव धौमतः । 
चतुम्ुखः ख भगवान् जगतृधदयौ प्रवते ॥ 
खर्ष्छ पाति सकलं विश्वाह्मा विश्वतोसखः । 

सरत्वं गुणस॒पाशिन्य विष्णुन्मश्धे रः खयम् ॥ 
, न्तके खयं देव; सनाल्मो परमेश्वरः । 
तमोगुं समाधि शद्रः संहरते जगत् ॥ 
रकोपि सन्मदादेवच्छिधाखौ खमवस्ितः 
खगं रच्चासयगुणो निग णोऽपि निरञ्जनः 

रुकः सन् स हिधा चेव चिघाच वद्घा पमः 

चिधा विभज्य चात्मानं त्रैलोक्ये संप्रव्ैते ॥ 
जते वौच्चते तैव यसति च विद्धेषतः। 
यस्मात् खष्ागुण्ज्ञाति मसते च युनः प्रजाः ॥ 

गुणाल्मकत्वा चरेलोक्ये तखादेकः ख उच्यते । 
अये दिरर्यगमभेः स प्राडुभूूतः सनातनः ॥ 
आदितलादादिदेवोएखावलातत्वादलः खछतः । 
देषेष्ठ च महादेवो महादेव इति खतः ॥ 

प्राति यस्मात् प्रजाः साः प्रजापतिरिति 

ख्तः। 

इद्वा खतो ब्रह्मा परत्वात् परमेश्वर; ॥ 
बशिवादप्यवश्यलादौखरः पररिभाषितः। 

ऋषिः सम्यैचगलेन हरिः खन्वेहरो यतः ॥ 
च्युत्पादात् चानुपूर्न्वात् खयम्भुरिति स ख्तः। 

मराणामयनं यस्नात् तसात्रारायणः खतः ॥ 
इरः संसारइरणाद् विसता विष्छ॒ रच्यते । 

भगवान् सम्विज्चानाद्वनादोमिति ष्तः 
खञ्च सञविज्ञानाच्छन्दः समयो यतः। 

भिव; स्यानरिम्भलो य्ञाहिख; सम्गतो 
यतः॥ 

तारणात् सबडुःखानां तारकः परिगौयते। 
कहनाच किसुक्तेन सनै विष्णुमयं जगत् ५५ 

इति कौर्मे $ अध्यायः; । #॥ 

विष्णः 
# । 

अपिच) 

मत्स्य उवाच । 

“मदा प्रलयकालान्तु एतदासोत्तमोमयम् । 

प्रसुप्रमिव चातक्यंमप्रन्नातमलचतणम् ॥ 
्पविश्नेयमविन्नातं जगत् स्थाक्ञ चरिष्य च। 
ततः स्वयम्भरयक्तः प्रभव; पुण्यकम्मभणाम् ॥ 

अङ्यत्नेतदखिलं प्रादुरासौत्तमोजुदः। 

योग्तौद्धियः परो क्तादयेव्यायान् सनातनः ॥ 

नारायण इति ख्यातः स रव स्वयसुहभौ । 
स्वशरौरादभिध्यायन् सिन्तुधिविधं जगत् ॥ 
अप णव ससर्व्नादौ तास वौनमवाखजत् । 
तदेवाश्डं समभवद्धेमरूप्यमयं मदत् ॥ 
संवत्खरसदखेण दर्यायुतसमप्रभम् । 

प्रविश्यान्तम्भदातेजा; खयमेवाल्मखम्भवः । 
प्रभावादपि तहयाप्रयरा विष्णुलमगमत् पुनः ५” 

इति मातुस्से २ ध्यायः; ॥#॥ 
चयस्य तिस्रो खनेयो यथा । 
“ृर््स्थिव्यन्तकरणात् जद्षविष्णुशरिवात्िकाः। 
ख खं्ां याति भगवान् णक खव जनादनः॥ 

ज्यते जते चेव विष्णुत्ये पाति निशः । 
शद्रत्े चेव संहत्तां रको देवख्छि्वा खितः ॥ 

श्रुवद्टव्य; खच सगेकर्तां 
सरख्वपातासख च पाल्यते च्। 

जन्ञाद्यवस्थाभिर्चेषन्नि- 

विष्णुैरिष्ठो वरदो वरेशः 1» 
इति बह्भिपूराओे सर्गाबुश्यासननामाध्यायः ५४ 

नारायणस्य ख्तिविशेषो यथा। 

भयोरसौ नारायणो देवः परातृपरतरो श्प । 
तस्य चिन्ता समुत्पन्ना ष्टि प्रति नरोत्तम ॥ 

ख्धङ्ा चेयं महाषष्टिः पालनौोया मयव इ । 
कम्भकाखग््श्धतन कत्तं नवे शक्यति ॥ 
तस्नात् त्ति खजाम्यकां यया पाद्छयमिदं 

जगत्, 

र्वं चिन्तयतस्तस्य सत्वा भिध्यायितो बृप ॥ 
प्राकष्टिलातं राजन् वरे ऋकतिमत्ततपुरो बभौ । 
एरोभ्रूते ततश्चस्िन् दैवो नारायणः खयम् ४ 
प्रविशन्तं दद्य त्रैलोक्यं तस्य देहतः । 
ततः ससार भगवान् वरदानं पुरातनम् ॥ 

वागादौनां ततस्तुष्टः प्रादात्तस्य पुनन्रम् । 
खव्यन्लुः सन्यकत्तैा त्वं सलोकनमस्छतः 

चेलोकधप्रतिपालाश्च भव विष्यः सनातनः 
देवानां सब्वदा काय करैयं बक्षणस्तया ॥ 
सन्वेश्चत्वश् भवतु तव देवन खशयः) 

खवस्क्का ततो देवः प्रक्ठतिख्यो बभ्रूव च ॥ 
विष्णुरप्यधुना पूर्वेा ब्व रुखार स प्रथः । 
तदा संचिन्त्य भगवान् योगनिद्वं महातपाः 
तस्यां संस्थाप्य मगवान् इद्दियार्थोद्धिवाः 

प्रखाः। 
ध्यात्वा परेण रूपेण ततः सुम्वाप परे परस; ॥ 

लश्य सप्रस्य जठराम्म्त् पदं विनि;खतम् । 

सप्रह्भीपवती एष्वौ खखसुद्रा सकानना 

वस्य खस्य विस्तारं पातालतलसं सखितम् 4 
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कथिकायां तथा मेरस्तन्छध्ये त्रक्षयो भवः ॥ 
खंड परं तस्य शरौरस्य तु सम्भवम् । 

सै तच्छरोरस्थो वायुर्वायुखमं जत् ॥ 

ष्यविदाविजयश्वेमं शङ्करूपे धारय । 

अज्ञानच्छेदनार्थाय खड्गं तेभ्सतु तथा करे॥ 
कालचक्रमयं घोरं चक्रं त्वं घारयाचुत। 

च्यघम्भराणघाता्े गदां धारय केशव ॥ 
माखेयं भूतमाता तै कण्डे तितु सदा । 
ओवल्यकौस्तुभौ चेमौ चन्दरादित्यच्छलेन इ ॥ 
मारतस्त गतिवौँरः गरुह्मांस्तव कौ्भितः । 
चेलोक्यगामिनौ देवौ लच्यौस्तभस्तु खदा प्रिया। 
दादौ च तियिक्तेऽस्तु कामरूपौ च जायते । 

इताश्ननो भवेद्यस्तु इादश्यां तत्परायणः ॥ 
प्ठमवासौ च भवतु एमान् च्छौ वा विशेषतः| 
रुष विष्छस्तवास्यातो ऋतेयो देवदागवा, ॥ 

न्ति पाति शरीरि खजन्त्यन्धामि चाल्मनः। 
दुगे गे स््यगोभ्यं वेदान्ते पुरुषो ययम् । 
न छोनयुद्धया वक्तयो मनुव्योभ्यं कद्ाच्चन ॥* 

स्ति वाराद्े परापरगिशेयनामाध्यायः \१॥ 
जदविष्छशिवानामेकलं यया.-- 
“ततो जरद्या शरौरं तत् चिधा चक्रे मेश्वरः। 
पघानेच्छावलाच्छम्भोख्विगुणं चिगुणोलतम् ॥ 
सदूरंभागः शंजातखतुवंक्रचतुजः । 
स्फटिकाभखमः काय, युकः ख चश््ररेखरः॥ 

दैशस्ततो व्रश्षकाथे खरिशक्तिं योजयत् । 
श्वयमेवाभवत् खष्टा ्र्रूपेख लोकण्टत् ॥ 

्थितिश्क्तिं निजां मायां प्रलबारयां खयो- 
जयत् । 

सदेश पेष्यवे काये ज्ानश्रक्ति निजौ तथा ॥ 
स्थितिकत्ताभवह्िष्णुर हमेव मद्देशवरः । 
सम्बश्रक्तिनियोगेव खदा तद्भपता मम ॥ 

च्यन्तश्क्तिं तथा काये शम्भवे ख योजयत् । 
च्पन्तकरत्तांभवच्छम्भ्, खर्व परमेग्छरः ॥ 
चअतच्रिठु शरीरेषु खयमेव प्रकाशतं। 

श्चागरू्पं परं व्टोतिरर (दभेगवान् प्रस; ॥ 

सटटिख्थिद्यम्तकरणारेक खव महेश्वरः । 

जश्षा विष्णुः प्िवश्चेति संश्चामाप एथक् 
एेथक् ॥ 

चतस विधाता व तथादइमपि नो एक् । 

वं रौरं रूप चागमसाकमन्तरात् ६५ 
इति कालिकापुराये १२ अध्यायः ॥।४। 

च्पन्ध्च । 
“जुखातौतः ख भगवान् यापकः रषः परः 

च्यनन्तभोगश्ायो च यच्नाभिकमलादभूत् ४ 
विष्छुख स च गोविन्द दैन्रश्च सनातनः । 
यस्तं वैद महाह्मानं ख जौवन्सक्त उश्यते ॥* 

इति वामनपुराथे ४२ अध्यायः ॥#॥ 

तेग गजे दर मोत्तणं यथा,- 

पलस्य उवाच । 
“भक्तिं तस्याथ सं चिन्् नागस्यामोषद प्रन; । 
प्रौतिमामभेवद्विष्छुः शद्धचक्रगद्ाधरः॥ 
सान्निध्यं कल्पयामास तिन् सरसि केश्रव;। 
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विषु 
गरुडस्थो जगत्राथो लोकाधारस्तपोघनः ॥ 
याह्यस्तं गजेन्द्रं तं तश्च यादं जलाशयात् । 
उच्जहाराप्रमेयाह्मा तरसा मधुखदनः ॥ 

स्थलस्थं दारयामास म्राष्हं चक्रेण माधवः। 

मोचयामास नागेद्धं पापेभ्यः प्रणागतम् ॥ 

खडि देवलश्रापेन इदगेन्यससत्तमः। 
ाहत्वमगमत् छष्णाङ्रं प्राप्य दिवङ्गतः । 

गजोऽपि विष्छुना षो जातो दिथवपुः 

पुमान् ५५ 

इति वामनपुराओे ८१९ अध्यायः ४१।॥ 

च्यस्य मन््रपूजादिवेधा,-- 
«अथ वच्छे महामन््रान् विष्णोः सनयेसाध- 

कान् । 
यस्य संखरणात् सन्तो भवाब्धेः पारमाथिताः॥ 
सारं ममः पद् ब्रूयात् नरौ दौ्ंसमन्वितौ । 
पवनो णाय मन््रोभ्यं प्रोक्तो वखन्तर; परः ॥ “ 
श्यस्य पूलाप्रयोगः। प्रातःछ्यादिक्ानान्तं 

कमे लला पूजामखपमागन्य वष्यवाचमनं 
कुात्। वट्यथा गौतमौये । 
«केश वादच्छिभिः पौला दाश्वां प्रच्चालयेत् 

करौ । 
दाभ्यामोषटौ च संग्टण्य इभ्यं च्यानृसुखं 

ततः ॥ 

शफेन इस्तं प्रशाल्य पादावपि तयेकतः । 
खंपरोच्येकेन हनं तत; सङ्कषेशादिभिः 
च्यास्यनासाच्िकयोंख नाभ्यरस्छं युजौ कमात्। 
श देवं भवेदाचमग्च वेष्यवान्वये। 
रुवमाचमनं क्त्वा साक्षान्नारायणो भवेत् ॥* 

कै्रवादयस्तु केशवनारायमाधवगोविन्द- 
विष्यमधुखदनचिषिक्रमवामनगयीघरदषोकेश- 
पदमनाभदामोदरखद्कुषेणवासुदे वप्रदाज्ानिरुहः 

परुषोत्तमाधोचजनगृखिं हाचतजनादंनोपेन्र- 

रि विष्व; } वाक्यन्तु प्रणवादि केशवाय नम 

इ्द्यादि। तथयावच। 
“सतु गमोगन्तेशच गामभिर्विन्यसेत् सधीः ॥* 
लतः . वामान्धार्थ्यादिमाढठकान्तं कम्भ विधाय 
केशषकोनैपादिन्धासं कुथात् । खस्य 
श्धासः । शिरसि प्रजापतये ऋषये ममः । सुखे 

मायच्नौच्छन्दसे नमः! इदि अदंलष्यौहरये 
देवतायै गमः \# १ ततः कराङ्गन्धासौ। श 
अङ्कुष्टाण्यां नम इव्यादि। ओ दयाय नम 
इ्ादि । तथा च मौतमौये । 
“ऋषिः प्रजापतिश्न्दो गायन्नौ देवता पुनः । 
अद्ंच्यौ दरिः प्रोक्तः ब्रोबौलेन वद्ङ्गकम् ॥* 
ततो ध्यानम् । 
*उद्यत््रद्ोतनश्तरचिं तप्न्ेमाषदातं 
पाश्वेदन्द्रं जलधिसतया विच्छधाच्रया च चुशम्। 
नानारबोह्लसितविविधाकश्यमापौ तवचं 
विष्य" वन्दं दरकमलकौमोद्कौचक्रपाणिम् ॥” 
रवं ध्यात्वा च्यसेत्। यथा । अं केशवाय कौत्ता 
गम; ललाटे । वर्णानुक्रा साद्वंचन्द्रान् पुरस्ता- 
दिबयादिदश्येनात् समच सादुखारः। च्या 

विष्णुः 
नारायथाय कान्ते नमो सखे । ₹* माधवाय 
तुद नमो द चने । ई" गोविन्दाय परप ममो 
वामनेश्रे। उ" विष्यवे ये दच्चक्े। ऊ" 
सधुखदनाय शान्त्य वामकण । ऋ चिविक्रम्य 

क्रियायै दच्चनाखापुटे। ऋ वामनाय दायै 
वामनासापुटे । छः रधराय मेधाय दचगच्छे । 

ष्ट छषोकेशाय इर्षा वामगद्छे। रं पद्म 
नाभाय शर्वाय खओष। रे दामोदराय लण्थायै 
अधरे, चों वासुदेवाय लच्ीय ऊदंदन्तपंक्तौ । 
छौ सङ्कपणाय सरस्वद्ये अधोदन्तपंक्तौ। 
परदुष्बाय परोतये मस्तके । च्य; अनिरुहधाय रदे 
सुखे । कं चक्रे जयायै । खं गदिने दुर्माये। 
गं ङ्गे प्रभाये। चं खड्गिने सव्याय । 
डं ् रद्धिमे चण्डायै दचकरलसन्ध्ययकेषु । चं 
इणिने वाये । दं सुषलिने विलाचिन्धे। लं 
शूलिने विजयायै! भं पाशिने विरजायै। लं 
द्ुशिने विश्वाय वामकरमलसन्ध्यग्रकेषु। टं 
सकुन्दाय विनदायै । ठं नन्दाय सुगन्दाये 
ङं नन्दिने शदे । ए नराय ऋषेय । यं नरक- 
लिति सण्टदधग दचपादग्लसन््ययकेदु । तं हरये 
शदधे। धं रष्छाय बुद्धा, दं ख्याय भूवे। 
धं साल्ताय मद्ये। नं सौराय चमा वाम- 
पादमलसन्धययकेषु । परं भूराथ रमावे दच्च 

पाव प्रंजनादेनाय उमायै वामपारं। बै 
भूधराय केदिनये ए । भं विश्वगये किन्नायै 
नाभौ । मं वेङ्ाय सदाय उदरे । वं लगा- 
मे पुरुषोत्तमाय वसधरायै छदि । र अद्ट- 
गाह्मने वल्िने परायै दच्चांशचे। लं मांखालमे 
बलानुजाय परायणायै ककुदि। व॑ मेदच्माह्मने 
बलाय खच्छायै वा्मांे। शं अस्थााल्मने ठष- 
घ्ञाय सन्थाये हदादिदच्चकरे। षं मच्नाहमने 

इषाय प्रज्चाये इदादिवामकरे। सं शुक्राढमने 
छंखाय प्रभावे हदादिदचपादे इं प्राणालमने 
वराहाय निश्ाये हदादिवामपादे। ठ जौवा- 

हमने विमलाय अमोषाये दादयुदरे। चं 
कोषाल्मने वृषं हाय विदुताये हदादिचखे । 
षति न्धसेत् ॥ # ॥ तथा च । गौतमीये । 
<केश्वादिरयं घासो नासमात्रेख देषिनाम्। 

अच्यतत्वं ददाद्येव सदयं खं न संशयः ॥ 
माका सच्चा केशवाय इति रेत् । 

कौततेय च मनसा चुक्तमिव्यादि न्यासमाचरेत् । 
केशवाय ततः कौकतैप कान्ते नाराययाय च \* 
इव्ादयागस्त्यसं हितावचनाचवायं क्रमः। नतु 

केशवकोसिभ्यां नम इति। तथा सक्तिसक्ति- 

मिच्छता अयं न्धाखः करेय; ग्रीवौजादिकः। 

यथा। ओः खं केशवाय कौक्तेप नम इयादि। 
तथा च गौतमौये । 
«रवं प्रदिन्धसेन्याखं लच्छौबौजपुर;सरम् । 

च्छति शतिं महाल्म प्राप्यन्ते इरितां 
व्रलेत् ॥* 

ततस्तत्वन्धा सपौठन्धासर्व्यादिन्धासविष्णपञ्जरा- 
दिन्यासोन् जात् । तत्वन्धाखादयस्तु यन्थ- 



विष्णः 
मौरवभिया नोक्ताः ५ # ॥ ततो ध्यायेत् । 
“उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिथं शङ गदा 

पक्कजं 

श्वक्रं विथतमिन्दिरावसुमतौलं शोभिपाश्वेहयम्। 
कोटौराङ्गदह्ारकुकलधरः पीताम्बरं कौ.स्तुभो- 
दीप्रं विश्धरं खवत्त सि लसच्छ्रौ वत्य चिद्धं भजे॥ 

खवं ध्यास्वा मागे; संपून्य शदस्थापनं 
छुर््यात् । तत्र वेव्यवपाचं गौतमौये । 
“ताश्नरपाचन्तु विप्रषे विष्णोरतिप्रियं मतम् । 
सयव सवयेपाच्रा्णां सुस्वं शधं प्रको सितम् ॥ 

श्टत्पाचष्च तथा प्रोक्तं खं वा राजतं तथा । 
पश्चपाचं हरे; शुं नान्यत्तत्र नियोजयेत् ॥* 
मेषैवयदाने तु तत्रैव । 
“खये वा लाख्रपाच्े वा रौस्ये वा परङुले दले ॥* 
च्पागमकश्पटुमे । 

^ छेरण्यं राजतं कोस्य साखं ग्टरसयमेव वा । 
पालां गरीहरेः पां मेषेदो कर्पयेट् बुधः ॥* 
एुरञ्चरणचन्दरिकायाम्। सुवे राजते र 
इखादि॥# ॥ तत; सामान्धपौठपूना- 
मन्तरं विमलादिश्ल्लिसह्डितपौठमन्वन्तं पूजां 

सत्वा पुनर््याला खलेन कर्ितन्धनैावावाडइ- 
नादिपस्पुष्याञ्जलिदानपथन्तं विधाय आव- 

रणपूलां कुग्यात् । अखादिश्वतुष्कोओेषु दिवु 
व ॐ कर्लोख्ाय दयाय नमः इव्यादिना 
पूख्येत् ॥ # ॥. ततः केशरेषु पूव्वारि ॐ नमः 

नं नमः मों नमः; नां नमः; रां नमः यं नमः 
्ांगमः यंनम;। ततो दशेषु पूनादिदिच् 
® वासुदेवाय नमः । रवं सङ्कुषणाय प्रदाच्राय 

चऋनिरद्वाय। अम्पादिकोण्दवेषु ॐ शान्ते 

भमः णवं श्रियै खरस्य रले। ततः पच्रायेषु 
पूव्वादि ॐ चक्राय गमः र्वं शाय गदा 
पद्माय कौस्तुभाय सषलाय खड्गाय वन- 
मालायै। तदद्धिरमे ॐ गरुडाय नमः। 
दशिय ॐ ग्रछनिधये नमः। वामे ॐ प्रदम 

निधये नमः । पञमे ॐ ध्वजाय नमः । अनि- 

कोख ॐ विन्नाय नमः! जेश्धेते ॐ खाये 
गमः। वायुकोशे ॐ दुर्गाते नमः। दधाने 
@ सेनान्ये नमः। णवं सन्यच । तद्हि- 
रिनादौन् वादौ पूजयित्वा घ पदोपौ दत्वा 
मैषेद' दद्यात् ॥#॥ यथा। तेषेदयमानौव 

देवतायै लेन पादयचाचमनोयं दत्वा फडिति 
मन्य मेषेदः घंप्रोख चक्रसुद्रयाभिरच्य 
यमिति मन््रख दोषसमदहं संशोष्य रमिति दोषं 
खंदह्य वामकरसौधधाराभिपूर्े वमिति मन्तेय 
अन्तीय खऋलमन््रमषटघा जपेत् ततो 
वमिति चेजुसुद्रयाग्टतौक्लव्य मन्व पूव्याभ्यां संपूज्य 

छताञ्जलिः सन् इरि प्राथेयेत् । यस्य एुखतो 
मद; प्रसवैदिति विभाय खाडान्तं लसुच्चाय 
जैवेये जलं दद्यात् । ततो लसुष्ठा य रुततनैवेदं 
चसकदेवतावे नमः। ततो नेषेय' इस्ताभ्या 
सद्वव्य ॐ निवेदयामि भवते चुषायेदं इवि- 

र इति नैवेद्य खमप्ये असुकदेवतापै रतष्नल 

मन्डतोपस्तरण्मसौति जलं दत्वा 
ाशसुदा प्रदश्ये दश्ियहस्तन प्राणादिसद्राः 
प्रदश्ेयेत् । # । यथा । ॐ प्राणाय खादेति 
कनिष्धानाभिके अङ्गुरन प्यशेयेत । ॐ अपा- 
नाय स्वाहेति तच्नेनौमध्यमे अङग स्पशयेत । 
ॐ आनाय स्वाहेति मध्यमानामे अङ्गन 
ख्शेयेत ॐ उदानाय खादेति तच्नेनौमध्यमा- 
नामा अङ्गु श्यशंयेत्। ॐ समानाय 
ख्वाद्ेति सन्पाङ्कुलौरङ्कखेन सखाश्रेयेत् । तत; 
अङ्ृ्ाभ्यामनामिकाय' शयु श्न् बौ नमः; पराय 
च्छन्तराल्मने अभनिरद्धाय नेवेद्य' कल्पयामौति 

मेवेदसदां प्रदश्ये लसच्वाय असुकदेवतां 
सपयामौति चतुद्खां संतप्य असुकदेवायै 
स्तच्जलमन्डतापिधानमसि इति जलं द्वा 
च्यात्तमनौोयादिकं ददात् ॥#॥ वेष्यवे तु 
जेषेयदाने सम्यत्रायमेव विधिः । ततः खामान्य- 
पूणापद्लुक्तक्रमेख विखच्नेनान्तं कम्मे खमा- 
पयेत् ॥ स्य दुरश्चरयं पोङ्गशकश्चलपः। 
तथाच 

“विकारलच्ं प्रजपेन्मनुमेनं खमाद्ितः। 

तदधरं षरधिचेलंहवानमघठराशुते; 
इति तन््रसारः 

च्पाद्धिकतस्वादौ ब्रटया ॥४॥ 
्विवस्यारमन्तिपूजारन्तरं तच्चैव विष्णोरषटलमि 
पूजा यचा, 
छता पूजा मया हैषि अष्टम; शिवस्य च । 

यथा हि परमेशानि तच्छुशष्व वरानने ॥ 

इव्युषक्न्ब । 
“ज्ञत्वा पूजां मदेशानि कूखस्या वाद्यवैष्टने । 

ट विष्योम्भदहेशानि नामाजि शु कामिनि। 
उख विष्य मद्ाविष्य' ज्वलन्तं संप्रतापनम्। 

शृसिं दहं भोषयं भोम गटव्यग्ददयं प्रकौत्तितम् । 

रखुतान् विष्यन् मद्ेश्ानि वथा संपूज्य तच्छशु ॥ 
सपखाटिक्रमाद्वि पूजयेदिष्णमदययम् । 

तम्मन््रं प्ट चाङ्गि ्ानसार वरावने ॥” 

ॐ उयाय विष्व गमः। ॐ महा विष्छवे 

नमः । ॐ ज्वशन्ताय विष्यवे गमः । ॐ खंप्र- 

वापनाय विष्यवे नमः! ॐ इ सिंहाय विष्यवे 
मम; । ॐ भौषणाय विष्ये नमः । ॐ भौमाय 

पिष्यवे गम; । ॐ -डद्यन्नयाय दिष्छवे नमः । 
^दूति पूर्वां महेश्याजि छत्वा हि प्ररमेश्वरि । 
षिष्णुज्ञानं मया प्रोक्तं चन्नेशक्तिखमन्वितम् ॥” 

इति शिङ्गाचैनतन््े 9 पटलः ॥ 
तस्य नमख्छारस्तत्फलादिच्च बथा,- 

खत उवाच । 
भनु्तिद्ेतुमनादन्तमजमच्यमबयम् । 

यो मेत् ख्लोकस्य नमस्यो जायते गर; ॥ 
विच्छुमानन्द महतं वि्चानं लब्धम प्रस् । 
प्रणमामि खदा भका चेतसा छदयालयम् ॥ 

योपन्तस्तिन्नशेषस्य पश्यतोः शुभाशुभम् । 
तं सब्वखाचिणं विष्णु" नमस्ये परमेश्वरम् ॥ 

खाध्येनापि नमस्ारग्रयुक्तश्चक्रपायये। 

विष्णुः 
संसारष्टगवर्गाणासुरेजनकरो हदि सः॥ 

छण स्फारष्नलधरोदरचार्षये 
लौकाधिकारिपएरषे परमप्रमेये 
रुकोण्पि चारुगुण्माच्रह्लतप्रणामः 

सदाः खपाकमपि श्ोधयितु' समथ; । 

प्रयम्य दखव्ुमौ नमस्कारेण योऽचयेत् । 
थां गतिमवाप्रोतिन वतां क्रतुशतेरपि। 

इगखंसारकान्ताराक्ूपारमभिधावताम् । 
रकः छषानमस्कार; अस्ति तौरस्य दैएकः॥ 

ऋआसौनोवा श्यामो वा तिष्ठन् वा य्रतच्रवा। 
नमो नारायणायेति मन्वेकशरणो भवेत् ॥ 
नारायखओेति शब्दोऽच्ति वागस्ति बश्चवभिनौ । 

सथापि नरके घोरे पतन्ौति किमद्भुतम् ॥ 

"तुमु खायुवंदि कोटिवक्रो 

भवेन्नरः कोपि विशुद्धचेताः । 
शनं गुखागामदुतेकदेथं 
वदेन्न वा दैषवरस्य विष्यो; ॥ 

आाखाद्या सुनयः सर्व सुवन्तो सधुखदगम् । 
मति्चयान्निवत्तेन्ते ग गोविन्दगुखच्चयात् ॥ 
ऋअवश्रेनापि यत्राख्ि कौ्तिते सब्धपातकेः। 
परमान् विस्यते स्यः सिं हत्रस्तोमु गैरिव ॥ 
सछदुचचरितं येन हरिरिखच्चरहयम् । 

बह; परिकरस्तेन मोच्चाय गमनं प्रति॥ 
श्वभ्र पि नामद्छलतिरादिपुषः 

थं करोद्यच्चयपापराशिम्। 
प्र्च्चतः; किं पुनरन पुषा 

संकोन्तिते नाज्विलनादहेमस्य ॥ 
भमः छष्याच्युतानन्त वासदेवेदयुदौ रितम् । 
मभावभावषितीविप मति यमपुरं यञः ॥ 
श मायालं जलं वद्धस्तमसो भाक्छरोरवः 

लान्ति; कलेखखपौस्य नामसंकोतैनं इरेः ॥ 
क नाकषट्गमनं पुनरायाति लच्चयम् 

क जपो वासदेषेति सक्तिवौजमनुत्तमम् ॥ 
गच्छतां दूरमध्वावं ठष्याग च्छितचेतखाम् 1 
पायं एखरौकाच्तनामसकौतैनाग्टतम् ॥ 

नम दयेव यो त॒यात्तद्क्तः अहवयान्वितः 
सच्छाचचयो भवेक्लोकः अपाकस्यापि प्रौनक ॥ 
खंखारसपदषस्य निविचेटेकमेषजम् । 

छष्येति वेव्यवं मनं जप्ता सक्तो भवेत्ररः 

श्यायन् छते यजन् यच्चेख्ेतायां इ परेऽच्ैयन् । 
यदाप्नोति वरारोति कलौ संकोतैय केयम् ॥ 
मनं तत्कश्छतालकमयवापुपपलिहिका। 

रोगधाराजखाजिङ्कायाग वक्ति इरे 
गयान् ॥ 

कुर्ेचेख किं तस्य काश्या व! श्रान्तिकेन वा। 
जिह्कासे वर्तेते यस्य इरिरिव्चतरदयम् ॥ 

बिज्नावडुष्कतखदषखसमाटतोए़्पि 
खयः परन्तु परिशुद्धि मभौखमानः 

खप्रान्तरेएपि किल योनिभयं न प्रश्ये- 
ज्ञारायशस्तुलिकयापरमो मनुष्य; ॥* 

दद्यादि गारुड नःरायणभक्तिनमस्छारो बाम 
२३२. पथ्याय; #॥ 
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षत उवाच । 
“असारभूते संसारे सारमेकं विनिदिंगेत् । 
चअसारागरषलोकस्य सारमाराधनं इरे; ॥ 
दद्यात् पुरुषखक्तन यः पुष्यार्यप रुव वा । 
अतं स्यात्तदा सैव तेन सगे चराचरम् ॥ 
मादबत् परिरक्षन्तं खटटिसंहारकारकम्। 
योन पूजयते विष्णु तं बिदादू्द्षषातकम् ॥ 
यतः प्रडत्तिभरतानां येन सन्बेभिदं ततम् । 
स्वकम्मभणा तमभ्यचचै चिद्धि विन्दन्ति मानवाः॥ 
नरके पच्यते यस्तु यत्नेन परिभाषितः। 
किं त्वया मातो देवः केशवः केशिनाशनः॥ 
उदकेनाप्यभावेन द्र्ाणामचितः प्रमु; 1 

यो ददाति खकंलोकंख त्वया किंन चाितः॥ 
न तत् करोति खा मातान पितानापि 

बान्धवाः । 
यत् करोति हषौकेशः सन्तु; अयाचितः ॥ 
व्शांश्माचारवता पुरषेण परः पमान् । 

विष्छराराष्ते पन्था नःन्धस्तत्तोषकारकः 
न दान विविपेरततेनं पुष्येन दुलेपतेः । 
तोषमेति महाल्मासौ यथा भन्दा जनादन: ॥ 
सम्पर् यमा इात्मगन्ञानसन्ततिकम्भणाम् । 
विस॒क्त्चकतालभ्यं खलमाराधनं इरे; ॥ 
्रणामेस्तुष्यते विष्णुरेतद्धे परमं धनम् । 
अन्यथा वा विशनोषेण कस्तमचितुमद्देति ॥* 
इति गाख्ड् पूजास्तुतिः २३३ अध्यायः ॥#॥ 

खत उवाच । 
“लोकय वडशाख्ायि दिच्वाय च पुनः 

पुनः + 

इदमेकं सुनिष्यन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ 
किं तस्य दानैः किं तौरये; किं तपोभिः किम- 

ध्वर;। 
यो निद्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ४ 
षटितौयेखहखराणि षट्शतानि च। 
नाराययप्रणामस्य कलां नादन्ति षोएभीम् ॥ 
पायच्ित्तान्यश्येषाशि तपःकर्म्मादिकानिवै। 
यानि तैषामश्चोषाणां छष्णानुखरणं परम् ॥ 

छते पापेभ्नुतापो प्र यस्य पुखः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तन्तु तस्येकं इरिसंखरणथं परम् ॥ 
सहूनैमपि यो ध्याचेन्नाराययमतन्ितः। 
सोएपि तद्ृतिमाभ्रोति किं पुनस्तत्परायणः ॥ 

चजायतखभ्रमुपेषठ योगस्स च योगिनः । 
या काचिष्लनसो इत्ति: सा भवदयचुपताश्रयात्। 
उत्तिधतनिपतन्विष्ण' बजन् वे विवसं सथा । 
मुञ्चन् खपंश्च जायच्च गोविन्दं माधवं रेत् । 
खे खे कमरभिरतः कुाचित्तं लनादेने। 
खषा शाच्छागुसारो्तिः किमन्य वेहभाधिते; ॥ 
श्थानमेव परो धर्म्मो ध्यानमेव परं तपः । 
ध्यागमेव परं शौचं तसात् ध्यानपरो भवेत् ॥ 
मास्ति विष्णो; परं ध्येयं तपो नानश्यनात् 

परम् । 
तस्नात् प्रधानमन््ोक्तं वासुदेवस्य चिन्तनम् ॥ 

, बदुदुलंभं पट प्राये मनसो यन्न गोचरम् । 

तदप्यप्राधितं ध्यातो ददाति मधुखदनः ॥ 
प्रमादात् कुव्वेतां कम्मे प्रच्यवेताध्वरेष यत् । 
खरयादेव तदिष्णो; संपू स्यादिति श्रुति; ॥ 
ध्यानेन सदशं नास्ति शोधनं पापकम्भाम् । 

आगाभिदेदेतूनां दाह कोभ्प्येष पावकः ॥ 
विनिष्यत्रसमाधिस्तु सुक्तिमचैव जन्मनि । 
प्राश्नोति योगौ योणसिदग्धकम्मे चयो?{चिरात्॥ 
यथाखिरुह्वतश्िखः कचं दहति सानिलः। 

तथा चित्तस्खितो विष्ुरयोगिनां सव्वेकिख्छिषम् ॥ 

यथासिदाहात् कनकमपदोषं प्रजायते । 

संदिष्टं वासुदेवेन मनुष्याणां तथा मनः; + 

गङ्गाखानसहसयु पुष्करसानकोटिषु। 
यत् पापरं विलयं याति च्छते नश्यति तरौ ॥ 

प्राणायामसहसेसतु यत् पापं नश्यति भुवम् । 
णमाचेण तत् पापं हरेर्ध्यानात् प्रणश्यति ॥ 
रुकसिन्नप्यतिक्रान्ते सुदत्तं ध्यानवव्विते। 
दस्यु भिम्ने धितेनेव दुक्तमाक्रन्दितं श्शम् ॥ 
कलिप्रभावो दुद्टोक्तिः पाषश्छानां तथोक्तयः । 
न क्रमेरन् मनस्तस्य यस्यचेतसि केशव; ॥ 

खा तिथिस्तदहोराचरं ख योगः ख च चश्रमाः। 
लख" तदेव विश्ययातं यत्र प्रसग्यते इरि; ॥ 
खा हानिस्तब्मदच्छद्रं सा चान्धपजड्गकता। 

यन्मते चणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते ॥ 
कलि; छतयुगन्तस्य कलिस्तस्य छते युगे । 

दये यस गोविन्दो यस्व चैतखि नाच्युतः ॥ 
यस्यायतस्तथा ए गच्छतस्तिष्टलोभ्पि दा । 
गोविन्दे नियतं वित्तं छतश्द्य; सटेव खः ॥ 
बासदेवै मनो यस्य जपडोमाश्ैनादिषु। 
सस्यान्तरायो मे जेय देषेन््रतादिकं पलम् ॥ 
च्पसंद्यच्य च गादेखामतप्रा च महत्तपः 
छिनत्ति बेष्यवौं मायां केश्वापितमानखः 

मां कुन्येन्ति कष्वषु दयां खखंषु मानवाः 
सदश्च घम्मशौखेषु गोविन्दे हदयस्थिते ॥ 
ध्यायेन्नारायणं देवं खानादिषु च कम्नसु। 

प्रायश्चित्तं हि सबस्य दुष्कतस्येति विश्रुतम् ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुनरुष पराभवः । 
चेषामिन्दौवरश्यामो हृदयस्थो जनादन: ॥ 
कौटप्रिगणानाष् हरौ संन्धस्तचेतसाम् । 
ऊंमेष गतिं मन्ध किं पुनञ्ानिनां बृणाम् ॥ 
वासुदेवतरुच्छाया नातिश्यौता न घम्मेदा । 
नरकारश्रमनौ खा किमघं न सेते ॥ 
न च दुर्व्वाससः शापो वच्यष्चापि शचौपतेः। 
न्तुः समथो दि खडि टद्गते मधुखदने । 

वट्तस्तिषटतोगन्धदा खच्छया कम्मे कुग्येतः। 
माप्रयाति यदा चिन्ता सि मन्पे च धारणाम्।॥ 

ध्येयः सदा सविद्टमरूकलमध्यवत्तौं 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्ट; | 

केयरवान् कनकङ्ुखलवान् किरौटौ 

हारौ हिरख्सयवदुषटेतश्रचक्रः ॥ 
किमच्र बह्नोक्तन युद्माकमधघुना इरिम् । 

रतानि विष्छमदरेवदुरितापद्म् ॥ 
न डि ध्यानेन सदृशं पविज्रमिद त्रिदतै। 

विष्णुः 
श्वपाकेष्वपि सञ्जानः पापं मेवा लिप्यति ॥ 

यदा चित्तं समासक्तं लम्तोनिषयगो चरे । 

यदि नारायशेप्येवं कोन सध्ये बन्धनात् ॥ 
प्र्स्तमितभेदं यत् सत्तामा्रमगोचरम् । 
वचखामाल्मसंवेदयं तज ज्ञानं ज्रद्मसं जितम् ॥ 
लच्रानया धारणया योगिनो यान्ति मे लयम्। 
खंखारकम्मणोपप्येते यान्ति नि््बौंजतां 

दिला; ॥* 
श्वि भारुङ्् ध्यागस्तुतिः २९९ ध्यायः ॥ 

तस्य माहा यथा,- 

खत उवाच। 
“विष्छचित्तो भषैद्क्तस्तं येत नमेत् खदा । 

तमेवशष्यति सुक्तवमाल्मानं इरिततृपरः 
तह्ानं यत्र गोविन्दः खा कथा य्न केशवः। 
तत् कम्मे यत्तद््ांय किमन्ये मुभा षितः ॥ 
खा जिहाया इरि स्लौति तिक्तं यत्तदपितम्। 
तावैव केवलौ ाध्यौ यौ ततृपूलाकरौ करौ । 

प्रकाममौश्स्य शिरःफलं विदु- 
स्तदश्वेनं पाणिफलं दिवौकसः । 
मनःफलं तद्गुखकम्मे चिन्तनं 
वाचस्तु गोविन्दगुणस्तवः पलम् ॥ 

मेरुमन्दरमाच्ोएपि राधिः पापस्य कम्भः । 
केशवं वेदमाखाद्य दुर्याधिरिव नश्यति ॥ 
यत्किख्ित् कुरते कम्म पुरषः साध्वसाधु वा। 

सव्ये नारायओे न्धस्य कुन्न्नपि न लिप्यते ॥ 
इखादिचतुरास्यान्तं भूतयामं चतुन्धिधम् । 
चराचरं जगत सव्ये प्रसुप्रं मायया तव ॥ 
य स्िच्धस्तमतिने याति नरकं खर्गोए्पि यचि- 

ज््रने 

विद्नो यत्र निवैिता्ममनसो ब्राद्मोपि 
लोकोएक्यकः। 

सक्तिं चेतखि खं {खतो जडधियां दुवा ददा- 
व्ययः 

किञित्रं दुरितं प्रयाति विलयं तच्राच्यतै ` 
कौ्तिते ॥ 

महता पुख्यपर्येन चेन क्रोतोखिलं धुवम् । . 
तस्य षिष्णोः प्रसादेन इइ कश्चित् प्रबुद्रति। 

च्सिकाय्ये जपं खानं विष्णोर्ध्यांगख्च पूजनम् । 
गन्तु दुःखोदधेः पारं कुथय भवन्ति तै ॥ 
राष्स्य शरणं राजा पितरौ बालकस्य च । 
धम्भश्च सन्यमर््यानां सवस्य शरणं इरि; ॥ 

ये मन्ति जगद्योनिं वादेवं सनातनम् । 

न तेभ्यो विद्यते तौधंमधिकं सुनिखत्तम ॥ 
अनघेरतरपूलानतु कुशात् ख्वाध्यायमेव च । 
तं सपसुहश्य गोविन्दं ध्यानं निद्यमतद्धितः॥ 

अत्रं वा भगवद्भक्तं निषादं खपचं तथा। 

हिजलातिखमं मन्धे न याति नरकं नरः; ॥ 
च्यादरेण यथा स्तौति घनवन्तं धनेच्छया । 
तथा बुद्धि कर्तारं को ग सृच्येत बन्धनात् ॥ 
यथा जातबलो वद्धे इव्यागे मपौन्धनम् । 
सथाविधः च्छतो वि्यर्योगिनां सव्यैकिख्छिषम् ॥ 

प्रदौप्रं पन्मैतं यद् नाश्रयन्ति खटगादयः । 



विष्णुः 
तदत् पापानि सर्व्वाणि योगाभ्यासरतं नरम् ॥ 
धस्य यावांख विश्वासस्तस्य सिद्धि तावती । 
रखुतावानिति कण्यस्य प्रभाव; परिमौयते ॥ 

विदेषादपि गोविन्दं दमघोषाह्मज; सरन् । 
शिशुपालो गतस्तत्त्वं किं पुनस्ततृपरायखः ॥ 
यं देवो सनिर्वन्य एष त्र्या ठदस्पतिः। 
इ्याख्या जाधतै तावदूयावन्नाचैयते हरिम् ॥” 
इति गाङ् विष्णुमाहात्मय' २३५ अध्यायवः ॥ 
तस्य पादोदकपानादिफलम् । 
“दि रूपं सुखे नाम मैषेदयसुदरे इरेः । 
पादोदकश्च निर्म्माल्यं मस्तके यस्य सोभ्चतः 

नवेद्यमन्नं तुलसौ विमिश्रं 

विश्षतः पादजलं पिबेच्च । 

योभश्राति जिद्यं पुरतो सरार 
प्राप्नोति सुप्रेमयुतां स भक्तिम् ॥ 

ग्यां इन्ति यदड्त्रिसङ्गतुलसौ स्यश्च पादोदकं 
मेवेदं बह्मद्यपानदुरितं गुवेङ्गनाङ्गमम् । 

इति पाद्मोत्तरखच् १० अध्यायः ॥ #॥ 

सम्ब नाजा युत्पत्तयो वया, 
एथिद्युवाच । 

“जातेषु शेषो भवलि तसराच्छेषो?वि कौर्भितः । 
असगोत्पत्तियुक्तेषु ब्रहोन््रदरुणादिषु । 
यान्न वसे स्थानात्तस्नात् कौत्तेयसेगच्य॒ तः ॥ 

ज्द्याणमिन्रं सद्र यमं वरुणमेव च। 

निरद्य दरस यसात्तसाद्वरिरिहोध्यसे ॥ 
सम्मानयसि भूतानि वपुषा यशसा िवा। 

च्विरेण वपुषा देव तस्ञ!चासि सनातनः; ॥ 

यस्ाटूब्रह्मादयो देवा सुनवश्चोयतेजसः । 
न तिभन्तं लधिगच्छन्ति तेनानन्तस्लसुच्यसे ॥ 

न चयते नं चरसे कल्यकोटिश्रमोरपि । 
वद्ञा्वमचरत्वा च विष्णु ति प्रकौतैपठे ॥ 
विद्धश्च त्वया सन्ये जगत् स्थावरजङ्गमम् । 

. लगदिशटम्भनाच्ेव विष्णवेति प्रकोत्तेपसे॥ 

विष्टभ्य विष्टे नियं प्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ 

खयच्चगन्धव्यनर खमदद्खतपन्नगम् । 

व्याप्य ल्ामेव विश्वे चेलोक्यं सचराचरम् । 
तस्नाद्िष्णरिति परोक्तः ख्वयमेव खयम्भवा ॥ 

नारा इत्यच्यते वापरः ऋषिभिस्तत्वदशिभिः 

चयनं तस्य ततुपून्वे तेन नारायणः श्त: 
यगे दुगे प्रनष्ट गां विष्णो विन्दसि तत्वतः । 
गोविन्देति ततो नाचख्ा प्रोच्यते ऋषिभिस्तथा ॥ 
षौकायौन्दरियाण्या इस्तत्वन्नानवि शारदाः । 
ईशित वैसे दयषां हषौकेशस्तथोचखयसे ॥ 

वसन्ति त्वयि ूतानि ब्रह्नादौनियुगचये। 
त्वं वा वसखि भूतेषु वाञ्चदेवसूदुच्यसे ॥ 

खङ्कपैयसि शरूतानि कल्पे कल्पे पुनः पुनः । 
खङ्कषेणः परो क्तस्तत्चन्चानविश्रारदैः 

शरद्यृद्धेन न तिष्टन्ति खदेवासुरराचसाः 
प्रतिद्युः सब्धम्नाणां प्रदुन्बस्तेन चोच्यते ॥ 
निरोधो विद्यते य॑सान्रते शतेषु कञ्चन । 
च्निरदस्ततः प्रोक्तः पूञमेव महवषिभिः ॥” 

इति माद्छे २२२ अध्यायः ॥ # ॥ 

8 115 

४५७ 
विष्णु 

विष्णलो कगमनकारगं यथा,-- 

“कम्भभोगौ कामः स्याच्निष्कामो निरुपद्रवः । 

स्याति देष द्यक्ता च पदं विष्णोनिंरामयम्। 
पुनरागमनं नास्ति तेषां निष्कामिणं सति ॥ 

दे सेवन्ते च दिभुजं लषामात्मानमेव च । 

गोलोकंति नरा यान्ति दियरूपविधारिणः॥ 
ये च नारायणं भक्या सेवन्ते च चतुर्भ॑जम् 

वकु यान्तिते सव्व दियरूपविधारिखः॥ 

सकामिनो बेषावाश्च गत्वा वेकुणठमेव च । 

भारतं पुनरायान्ति तेषां जन्म हिजातिषु ॥ 

कालेन ते च निष्कामा भवन्त्येव क्रमेण च । 

भक्तिश्च निम्भलां बुद्धिं तेभ्यो दास्यति निख्ितम्। 
इरिभक्ताख निष्कामाः खधमभरद्दिता दिनाः 
तिएपि यान्ति हरेर्लोकं कमाद्धक्तिबलाददहो ॥* 

इति ब्रह्यरैवक्ते प्रशतिखर्छ ५४ अध्यायः ॥ 
विष्णुकच्ं, क्तौ, ( विष्णुधिरैवताकं ऋच्चम् । )} 

श्रवणानत्तचम् । यथा,- 

“उपोष्य दादश्रौँ पण्यां विष्णु्छच्ेण संयुताम् । 
रुकादश्युदधवं पुण्यं नरः प्राप्नोध्चसं शवः ॥* 

इति तिश्यादितत््वम् ॥ 
षिुकन्दः, र, (विष्णुप्रियः कन्द; ।) लविश्रेषः । 

तत्परथायः; । विष्णुगुप्तः २ सुपुटः; ३ बहसंपुटः8 

जलवासः ५ इदत॒कन्दः ६ दौषेपचः 9 इदरि- 
भिव: <= । अस्य गुणा; । मधुरत्म् । श्िथिर- 

त्वम् । पित्तदाहश्योफद्रत्वम्। रुच्यत्वम् । 
सन्तपेणकारित्व्। इति राजनि्घंग्टः ॥ 

विष्णुक्रान्ताःच््ो,अपराजिता। इव्यमरः ॥ अपरा- 
जिताया अन्या चुपजातिः । तत्पायः। 

इरिक्रान्ता २ नौलपुष्या ३ अपराजिता ४ 
नौलक्रान्ता ५ सनौला ६ विक्रान्ता 9 

दिका < । अस्या गुखाः। कटुत्वम् । तिक्त- 
त्वम् । कफवातामयविषदोषनाशिलम् । मेधा- 

कारित्वम् । पावनित्वम्। शुभदव्वष्ठ। इति 

राजनिषंण्ट; । 
विष्य॒गुप्रः, प, ( विष्णुना गुप्त; ।) बाद्धायनसनिः। 

यथा,-- 
“विष्णुगुप्त कौष्डिन्धश्चाण्यो बोमिणो7द्ुलः। 
बाद्धायनो मन्दनागः पञ्चिलस्वामिनावपि ५ 

इति चिकाखगरोषः॥ 

विष्णुकन्दः । इति राजनिषेगटः ॥ 
विष्णुगुप्रकं, जौ, चाण्कयश्लकम् । इति राल- 

जिषेय्; ॥ 
विष्णुर, ज्ञौ, ( षिष्यवै परतिषितं रम् । ) 

विष्यमन्दिरम् । स्तम्बपएुरम्। इति हेमचन्द्रः ॥ 

विगण्दकरणफलं यथा, 

“अषटे्टकासमायुक्तं यः कुग्यादवावं एम् । 
न तस्य फलसभ्यत्तिव्त्' शक्येत केनन्वित् ॥* 

इति इरिभक्तिविलासे। २०।१४॥ 
[5 1 ू 

यस्तु देवालयं विष्यो; भं दारुमयं छतम् । 
कारयेनृण्टयमयं वापि दशु तस्य फलं सुने ॥ 

अ्न्यदनि योगेन यजतो यन्मह्ाफलम् । 

प्राप्नोति तत् फलं विष्णोये; कारयति मन्दिरम्। 

विष्णुते 
कुलानां शतमागामि समतीतं तथा शतम् । 
कारयेद्वगषहवाम नयव्यच्यतलोकलाम् ॥ 
सप्रजन्मछतं पापं खलं वा यदिवा बह । 
विष्णोरालयविन्धासप्रारम्भादेव नश्यति ॥ 
सप्रलोकमयो विष्णुयेस्तस्य कुरते णहम् । 
प्रतिधा समवाप्नोति ख नरः; साप्रलौकिकौम् ॥ 
प्रशस्तदेगरे भूभागे प्रशस्तं भवनं हरेः 
कारयव्खिलान् लोक्षानै स नरः प्रतिपद्यते ॥ 
इटकानाख्च विन्धासो यावदर्षाणि तिति । 
तावदषेखहख्राणि ततकनत्तां दिवि संस्थितः ॥ 
चिकौर्षोरपि छष्णस्य मन्दिरं पुण्यकारिणः । 
नरस्य क्षयमायाति पापं जन्मशतोद्भवम् ॥ 
चे ध्यायन्ति सदा उत्ता करिष्यामि इरेगंहम्। 
तैषां विलौयते पापं पूवजन्मश्रतोद्धवम् ॥ 
येभ्ुमोदन्ति छ्रष्यस्य क्रियमाणं हरेण इम् । 
तेप्पि पापविनिम्नैक्ता बेषावं लोकमाप्नयुः 
कनिष्ट मध्यमं श्रष्ठ' कारयित्वा इरेगं हम् । 
स्वगे वेवायं लोकं मोच्त्च लभते क्रमात् ॥ 
समतौतं भविष्यश्च कुलानामयुतं नरः 

विष्णुलोकं नयत्याशु कारयित्वा इरेरंहम् ॥ 
दु्राप्यं यत् फलं विप्रा वाजिमेधादिभिमखे । 

- प्राप्यते तत् स॒खेजैव निवेश्य भवनं इरेः ॥ 
ये इताभिस॒ुखाः भूरा गोविप्राय रणाजिरे । 
ख ततृफलमवाभ्नोति कारयित्वा हरेरहम् । 
पकरटरत्चितं रम्यं पञ्चप्रासाद्संयुतम् । 
कारयित्वा हरेरधाम धूतपापो व्रलेदिवम् । 
लछेणाहवंसदसेण श्रतेनारदेन वा इरे; । 
तुद्य फलं खमाख्यातं तदौश्वरदरित्रयोः ॥ 

पतितं पतमानन्तु तथाद्वं पतितं तथा । 
ससद इरेरधाम दिगुणं फलमाश्नयात् । 
इति बह्धिएराशे वेष्यवक्रियायोगे यमानुश्चासन- 
नामाध्यायः 

विष्णुचक्रं, कौ, ( विष्योख्क्रमिव। ) इस्तस्थरेखा- 

मयचक्रविशेषः; । यथा,-- 
“विष्णुचक्रं करे चिद्धं सर्वेषां चक्रवर्तिनाम् । 
भवव्यथयाषतो यस्य प्रभावस्तिद्पीरपि ॥” 

इति विष्णुपुराओे १ अंशने १३ अध्यायः + 

रेखान्तरानाङक्लं रेखामयवचक्रम्। इति तङ्ोका॥ 
सदे नचक्र्च ॥ 

विष्यतेलं, जौ, ( विानामकं तेलम्। ) अश्छिनौ- 
कुमारलछतपक्षतेलविश्रेषः । यथा, 

खानौयं विष्यतोलख्च खर्मदोन विनिन्भितम् 1" 
इति ब्रह्मवे वत्ते गणपतिखर्छं १३ अध्यायः ।#॥ 
अथ खल्पविष्णुतलम् । 
“श्रालपणींएत्रिपश वलाभोरचतश्डला; । 
रुरणडस्य च खलानि द्योः पूतिकस्य च ॥ 
शतावरौ सहचरः पचेदेसै; पलोन्मितैः । 
केलप्रश्थं पयो दत्वा गद्यं वाजं चतुर्ग णम् ॥ 
च्यस्य तलस्य पकस्य ष्टण वौगमतः परम् । 

वातात नरनागाञच्च पौल्वा दपएतनुततचः ५ 

तृपाश्वंग्ूले वातासे गलगख्छेःटिते चये । 
कंराश्सरिपाण्डलकामलारदवावभेदरे ॥ 



विष्यद् वत्य, 

विष्णुध 
सोेन्दियेन्रटह्लौ च जराजष्नरिते छतम् । 
च््ौणामश्वतरोणाख् गभेस्थितिकरं परम् ॥ 
खुतदङ्कवर सेलं विष्छनः परिकौर्भितम् ॥ 
सश्छलः; गोरच्चतरडलः । इरदोटेदतौकणट- 
कार्ययोः। पूतिको नाटाकरञ्जः। श्हचरो 
कि्टौ। खन्न कायान्तराभावत् चौरस्य 
न्वतु्ग॑णं जलं कश्िद्दाति। 
^“स्वरमन्तौरमाङ्ल्यः पाको यच्नेरितः कचित् । 

जलं चतुगुणं तच्च बौखाधानाधेमारपेत् 1 
शति परिभाषाबलात् ॥ 

कचिदिति पाठात् क्षायान्तररदश्िते केवल- 

चौरादिसष्डिततेलादिपाके ज्ञातय नतु सब्धच्। 
^रलाचन्दनकुहकुमागुरसराककोलमांसोग्टौ- 

ओवासन्डदयन्धिपणेश्रणण्टत्चौणोष्वजोग्रौ- 
रकम्। 

कल्तरिनखपूतिग्नोलजलसुश्मेथोलवङ्गादिकं 
गग्धद्र्यभिष्टं प्रदेयमखिलं श्रोकवि्तलादिषु।॥ 

च्च इडद्िष्यतलम्। 

“जलघरमश्वगन्धाजोवकेभकौ शठो । 
काकोलो क्षौरकालोलौ चौवन्तो मधुयटटिका॥ 
मधरिका देवदार पदमकाषद्च खन्धवम्। 

मासौ चेला चच कुष्ट रक्तचन्टनशलजम् ॥ 

मञ्िा न्डगनाभिश् खअतचन्द्नङकुङ्कमम्। 

पणौ ङन्दर खोटि् सन्थिकश्च नखौ तथा ॥ 

खुतेषं पलिक्रेभागी सेलस्यापि तथाएकम् । 
्चतावरौरवसमं इग्धश्चापि समं भवेत् ॥ 
विष्णुतेलवर खड" सन्यैवातविकारबुत् । 
ऊष्ेवाते दधोषाते अङ्गवियदह णव च॥ 
शिरोमभ्वगताचे च मन्वा स्तम्मे गलयद्े।* 

यस्य शुष्यति रेकाङ्गं तियस्य च विकला ॥ 
ये वातप्रभवा रोगा ये च पित्तससुद्धवा; । 

सनांस्ताव्राश्यद्यानु खयतम इवोदितः ॥* 

ति सरेषन्यरन्नावलौ ॥ 
त्वि, (विष्ण वतं रैवद्यं बा यस्य ।) 
विव्यधिषाददेवताकम् । यथा; 

भव्रसोपकरयं चने कथितं समरे वतम् । 
दन्तु सव्देवं यदुक्तं हविनोत्तमाः; 

तज् पेयं विष्ये वयं स्वे वा विष्णुरेवतम् ॥” 
स्ति युद्धितन््वे विधण्म्मो तिर वचनम् ॥ 

ङौ, वणाननश्तजम् । इति व्योतिषम् ॥ 

वि्ुदेवदया, स्तौ, ( विष्णु बद्मस्याः। ) खका- 
दगौतिधिः। इाद्श्ौतियि;। वचा,- 

नसकाद्ग्ौ इदो च प्रोक्ता ओीचक्रपाखिनः। 

रुयोदश्रौ लनङ्गस्य शिवस्योक्ता चतुदंश्ौ ॥* 
इति स्तिः ॥ 

नगकादश्रौसुपोष्येव इादश्यौं खसुपोषयेत्। 
न चाज्र विधिलोपः स्यादभयोरंवता इरि; ॥* 

ति तिण्यादिव्छम् ॥ 

वि्णधन्मः, प, (विष्ण प्रधानो धर्म्मो? सखिन् ।) श्ाख्- 
विगेषः। यथा। ^ब्र्चचःरिकाख भविष्य 

पुराणम्) 

चव्यद्ाद्शच पुराणानि रामस्य चरितं तथा। 

क 9 
विष्छद्वत) 
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विष्णप 
वि्णधमनादिशास्वायि शिवधर्म भारत ॥ 
काष्णेाख पश्चमो वेदो यन्महाभारतं च्छतम्। 
सौरा धम्भा राजेन्द्र मागवोक्ता म्ौपते। 
खयेति नाम रतेषां प्रवदन्ति मनौषिणः ॥' 

जयव्यनेन संसारमिति जयस्तत्तद्मन्थः ॥” इति 

तिथधादितकत्वम् ॥॥ विद्यावि्ेषः । यया; 

^च्यवाप चप्रा चैन्द्रलं विष्ण घम्भास्विदाया। 

सन्यान् प्रचन् विनिजिद्य ताश्च वच्छ महेश्वर ॥ 

पादयोर्जागुनोरूर्ववोरदरे द्यौरसि । 
से श्िरस्यानुपून्वादोङ्कारादिं विनिदिशरेत् ॥ 
७ नमो नारायणायेति विपय्यमथापि वा। 
करन्धासं तत; कुत् दाद्ग्रातरविद्यया ॥ 

प्रण्वादियकारानतमङ्ुलङ्गपरसु । 
न्धस्येत् दय ॐकारं नकारं मम सहेनि॥ 
मोकारन्तु भुवोमध्ये ्रिखानेचादिमद्धंतः । 
ॐ विष्ये नम इति इमं मन्सुद्ादइरेत् ॥ 

च्याल्ाानं परमं ध्यायेच्छषषटश्र क्तभि तम् । 

भम रत्तांततः कु धान्मत्स्यस्ध(भिजेले५वतु ॥ 

चिविक्रमस्तथाकाशरे स्थले रचतु वामनः। 
अटां नरसिंहस्तु रामो रच्चतु पत्यते ॥ 
भूमौ रत्तु वाराहो इंखो नारावणोभ्वतु । 
कम्मबन्धाच काभ्पिल्यदत्तो योगात्त् रचतु॥ 

इययौोवो देवताया; कुमारो मकरध्वजात् । 
गारदोभ्न्याचवैनात् पायात् कम्मं पे जे कते: 

खदा ॥ 

धन्वन्तरिरपण्याच्च नागः क्रोधवशात् किल । 

यक्चलोकादइलः कालाह्वयासो जाना रच्चतु॥ 

जुः पाषखसंघातात् कल्किरव्ात् कले, समम् । 

पायाच्छध्यं दिने विष्ण; प्रातनांरायशोभवतु ॥ 
मभुद्धा चापराक्ञे च सायं रच्चतु माधः । 
षोकेशः पररोषेऽयात् प्र्येऽयाव्ननादंनः॥ 
शओधरोग्यादष्वंरात्रे पद्मनाभो निश्रान्तके । 
चक्रकौमोदकौवाणाः घ्नन्तु शचंश्च राचसान्॥ 
प्रहशब्दश्च शचभ्यः शार्ङ्गो वे गरुडस्तथा । 

बुङोन्द्ियमनःप्रायान् पान्तु पाषेदभूषणाः 

शेषैः सने पत्रः खदा खन्ध पान्तु माम् । 
षिदिच्तु दिच्ु च खद् नरसिंह रचतु॥ 

रुतद्वारयम(यञ्चयं यं पश्यति चच्चुषा। 
ख वश्यौ स्याहिपाभा च रोगाच्छक्तो दिवं 

बजेत ॥* 
इति गारुड २०१ अध्यायः ॥ 

विष्छघर्म्मोत्तरं, क्र, सं{इताविश्ोषः। तजर प्रश्न 

कत्ता जनमेजयसुतः। वक्तार; श्तौनकादा 
ऋषयः । तच्न १०० ठत्तान्तास्तदूगन्ये द्रष्याः 

विष्णुपञ्जरं, क्तौ. ( विष्ण्,रेव पञ्जरमिव यस्छिन् । 
तद्धारयितुनिभेयरच्चणकारित्वादस्य तथात्वम्।) 
विष्ण. कवचविग्रेषः। वथा, 

^प्रवच्छाभ्यधुना त्वेतहेष्यवं पञ्जरं सुभम् । 
नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं द्य संदश्रंनम्। 
प्राच्यां रचस्व मां विष्णो तामहं शरणं गतः । 
गदां कौमोदकीं द्य पद्मनाभामितदुते ॥ .. 
यान्यां रत्तख मं विष्णो तामं श्रयं गतः; । 

विष्णप 
५ 

इलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम । 
प्रतीच्यां रच्च मां विष्णो भवन्तं शरणागतम् ॥ 

पाष्चलन्धं तथा शद्ध शाङ्गेखाप्यय पणम् । 
प्रण्ह्यरचच म विष्णो असयां यज्जश्रूकर ॥ 
च्वम्भ खधश्रतं द्य खड्गं चन्रसमं तथा। 
नेकं माख रक्तस् दि्यमतते वृके रिन् ॥ 
वेजयन्तीं प्रणय तवं भ्रीवत्छकण्छभूषण । 

वायव्यां रच्च मां देव अश्वशौपे नमोभ्सतुते। 
वैनतेयं समारुह्य अन्तरौे जनादन । 
मां लवं रच्चाजित सदा नमस्त्ेएछपराचित॥ 
विश्लात्तं खमारु्य रक्त मां तं रसातले । 

्क्पार नमस्तुभ्यं महामीन नमोभ्सुते॥ 
करशौर्षाडप्रिखनवेवु तथा्टसुजपञ्चरम् । 
छत्वात्वं रच्च मांदेव नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ 
खुतदुक्तं भगवता वष्यावं पञ्जरं महत् । 
परा र्ाथेमोेन का्यायन्धा हिजोत्तम ॥ 
यङासखानागश्नवामास दानवं मदिषासुरम्। 

चामर रक्तवौजखख तथान्यान् सुरकयटकान् ॥* 
इति वामने १ॐ अध्यायः॥ 

विष्ण.पदं, ज्ञौ, ( विष्णोः पदम् ।) आकाशम् । 

इव्यमर;॥ (यथा, रघुवंशे । १६।२८। 

“वद्घन्धराविष्थ् पदं दितौय- 

मध्यारुरोदेव रजश्छलेन ॥*} 

च्ौरोदः। इति मेदिनो + पद्मम् । इति हेम- 
चन्र; + ( तौधेविशरेष;ः। वथा, महाभारते । 
ॐ । ८३ । ६५। 

«तन्न विष्छपदे ज्ञात्वा अच्चैयित्वा च वामनम् । 
सव्येपापविद्युद्वाल्मा विष्छलोकं स गच्छति ॥ 

कलासपरतस्य ख्यानविद्रेषः। यथा, महा- 

भारते।५।१११९।२२॥। 

“त्र विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना छतम् ४” 
पव्येतविश्चेष; । यथा, हरिवंशे । ३१ । ४३ । 
«तेन विचरयेनाथ तद! विष्युपदे गिरौ ५”) 
विष्यो; स्यातम् । यथा, 

“अपुण्यपुण्योपरमे चौणाग्नेषािद्े्तवः। 

यत्र गत्वान शोचन्ति तद्भिष्छो; परमं पदम् ॥ 
घमधवाद्यास्ति्टन्ति यच ते लोका {चिः । 
सत्खारट्योत्पन्नरवोगेडा्लद्िष्णो; परमं पदम् 
यत्ैतदोतं प्रोतं च यद्भूतं सचराचरम् । 
भाश्च विच्छ मेच्रेय तदिष्णो; परमं पदम् ॥ 
दिवौव चच्चुराततं विततं तन्म इाल्मनाम् । 
विैकञ्चानटद््च तद्धि विष्णो; परः पदम् \* 

इति विष्यपुराथे २ अशे < अध्यायः ॥ 
मध्यम् । यचा, 
“असुन्वतो घ्रुउच्चेव विष्णोख्ौणि पदानि च। 
च्ासन्नन्टद्य्नों पश्चचतुथे माढमणलम् ॥ 

अरन्वतौो भवैच्विहा भवो नाखाग्रस्यते। 
विष्णोः प्रदानि भूमध्ये नेत्रयोम्भादमणलम् ६५ 
इति काश्यौख ४२ अध्याये १३।१४ घ्लोको । 

विष्णुपरो, स्तौ, ( विष्णो; पदं शानं यस्याः। 
गौरादित्वात् डौष्।) गङ्गा । इदयमर्; ॥ (वथा, 
भागवति । ९। १६ । 9। 



षिष्णुप 
^द्ति यवच्छद् स पाखवेयः 
प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् । 
दध्यौ सुकृन्दाङुत्रिमनन्यभावो 
सुनित्रतो सुक्तसमस्तसङ्ग; ॥*} 

अस्या; कारणं वथा,-- 

नारद् उवान्व। 

५कले; पश्चसहइखान्द घमतौते सुरेश्वरौ । 

क्च गता सा महाभाग तनस याख्यातुमद्ेखि ॥ 
नारायण उवाच । 

गङ्गा खरखती लच्छीद्यैतास्तिखो इरे; प्रियाः। 
तुलसौखष्ितः ब्रद्मन् चतखः कौभिता; श्रुतौ ॥ 

नारद् उवाच । 

बभूव सा सुनिश्रे्ट गङ्गा नारायणप्रिया। 
अहो केन प्रकारेण तन्मे याख्यातुमदंसि॥ 

नारायण उवाच । 

परा बभ्रूव गोलोके गङ्गा खा द्रवरूपिणौ। 

राघाछष्णाङ्गसंभूता तदेश्रा तत्स्वरूपिणौ ॥ 
द्रवाधिङाषटदेवो सखा रूपेणाप्रतिमा सुवि। 
साखकामा क्ष्णा ससुवाख सलव्निता॥ ` 
प्रफुल्लवदना हपैन्नवसङ्गमलालसा | 
म च्छित प्रसुरूपेण पुलकाङ्कित विग्रहा ॥ 
खतस्मित्नन्तरे तत विद्यमाना च राधिका। 

गोपौचिंग्रत्कोटिटता कोटिचन्द्रसमप्रभा। 
कोपेन रक्तपद्मास्या रक्तपङ्नलोचना। 

सचारुरागसंयुक्तभोष्टं कम्ययतौ रुषा ॥ 

ताख्च इष्टुः सतुत्तस्थौ सष: सादरपूव्यकम् । 
उत्थाय गङ्घा सदसा सम्भाषाष्च चकार सा। 

कुशलं परिपप्रच्छ भोतातिविनयेन च। 
ध्यानेन श्ररणापन्ना ग्रीक्तष्यचरणाम्बे ॥ 
तदहत्पद्मस्थितो विष्णभींताये चाभयं ददौ । 
बभूव स्थिर वित्ता सा सव्वेश्धरवरेख च ॥ 

अड सिंहासनष्याद्च राधां गङ्गाददशः खा। 

रखुतस्मिन्नन्तरे राधा जगदौशसुबाच खा॥ 

केयं प्राणेश कल्याण सिता तनृसुखाम्ब जम् । 

पश्यन्तो सद्जितं पारे सकामा वक्रलोचना॥ 
त्वश्चापौमां सन्निरौच्य सकामः स्तः खदा । 

मवि जीवति गोलोके भूता इवं त्तरौटदश्रौ ॥ 
ल्वमेवेवश्च दुर्व॑त्तं वारंवारं करोषि च। 

च्चमां करोमि प्रेमृणा च स््रोनातिः च्िग्ध- 

मानसा ॥ 
संधो मां प्रिवामिषशौ गोलोकाहच्छ लम्यट । 
अन्ययान दिते भद्रं भविष्यति व्रजेश्वर ॥ 

इ्येवसुक्रासखा राधा रक्तपङ्जलोचना। 
गङ्गां वक्तुः समारेभे नन्वरास्यां लव्नितां खतौम्। 
गङ्गा रस्यं विन्नाव योगेन सिद्धयोशिमौ । 

तिरोभूय सभामध्यात् खजलं प्रविवेश सा॥ 
राधा योगेन विज्ञाय स्ैचावस्थिताश्च ताम्, 

भानं कत्तं समारेभे गच्डूधात् सिद्धयो गिनो ॥ 
गङ्गा रहस्यं विज्गाय योगेन सिइवयोगिनौ। 
श्रोशवाचरगाम्भोजं विषेश शरणं ययौ ॥ 
गोलोकदेव व्रकुष्ड" ब्रहलोकादिकं तथा। 
ददश राधा सन्त्र तेव गङ्ग) ददध्ंषा। 

९५९ 

विष्णुप 
त्रह्मवि्यणशिवानन्तघम्मन्न्द्दिवाकराः 

मनवो सुनयः सव्व देवा; सिद्ास्तपखिनः ॥ 

गोलोकख्च समाजममः गुष्ककणोडतालुकाः 

सब्ब प्रणेसुर्गोविन्दं सचश्ं प्रतेः परम् । 

विज्ञाय तदभिप्रायं तानुवाच घुरेश्वरः॥ 

ओरीभगवानुवाच। 

अगताः सुमहाभागा गङ्गागयनकारगात् । 
गङ्गा मच्ररणाम्भोजे भयेन शरणं गता॥ 

राधेमां पातुमिच्छन्तो दषा मां सच्निधानतः। 

दास्यामौमां बद्दष्क्द्य युयं कुरुत नियाम् ॥ 
ओरीकषस्य वचः श्रुत्वा ससित; कमलो्धवः। 
तुदाव सञ्चाराध्यांतां राधां शरीज्ञष्णपूजिताम्॥ 

वक्रखतुभिः सस्य भक्तिनभ्नात्मकन्धरः 

धाता चतुगों वेदानुवाच चतुराननः ॥ 

गङ्गा लदङ्गसंभूता प्रभोच् रासमखले। 
युवयोदरेवरूपा सखा सुग्धयोः शङ्करस्वरात् ॥ 

छष्णां श्रा च त्वदंशा चत्वतृकन्यासटश्रौ प्रिया। 
त्वन्मन्त्रमहगं छत्वा करोतु पूजनं तव ॥ 
भविष्यति पतिस्तस्या वङ्ुष्ठ श श्चतुभेजः 

ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा सडोचकार च स्िता॥ 
बद्िवभूव साछषापादङ्गु्टनखाश्तः 
तत्रेव संता शान्ता तस्थौ तेषा मध्यतः ॥ 
उवाख तोयादुत्थाय तदधिाष्टदेवता । 

वत्तोयं त्रह्मणा किखित् स्थापितश्च कमण्लौ ॥ 
किश्थिहधार शिरसि चन्र चन्रगेखरः 

गङ्गाये राधिकामन््ं प्रददौ कमलोद्भवः 
गङ्गा तामेव संपूच्य वे कुछ प्रययौ सतौ । 
गोलोके च खिता गङ्गा वेकुश्छं शिवलोके ॥ 
ब्रह्मलोङे तथान्यज्न यत्र तच्च पुरा स्थिता । 

तच्रेवखा गता गङ्गा चाज्ञया परमाढ्मनः॥ 
निगेता विष्णुपादाजात् तेन विष्ण॒पदौ खना 1» 
इति गरी्रद्षपे वत्त प्रजतिख्छे गङ्गोपाख्यानं ६ 
अध्यायवः 1#। ठषटश्चिकसिं इङुम्भ संक्रान्तयः । 

यथा, भविष्यमात्स्यच्यो तिषैषु । 

“धनुमिथुनकन्धासु मौने च षड््रौतयः। 
ठषटश्चिकङम्भेषु सिंहे विष्णुपदौ श्त ॥* 
अपिच । । 

«रवश्च षड्शौव्यादिष्ववकाश्मलभमानम्। 
अव्धाक् षोडश विक्था नाद्यः पाच षोड्श्् ॥ 
कालः पुणयोपकंसं क्रान्ते विदद्धिः परिक त्तितः॥” 
इति श्रातातपौवं दिवा विष्यपदौषिषयम् ॥ 

अतरुव जावालौटदहग्िष्टौ । 

“पुण्यायां विष्णुपदयाच् प्राक् पञ्चादपि बोडश्र 1” 
तच्र स्ञानादिफलम् । 

“अयने कोटिगुणितं लत्वं विष्णुपदौष च । 
धड्शौतिसदखन्तु षड्शौयासुदाद्तम् ५” 

इति तिश्यादितत्वम् ॥ 

विश्युपदौचक्रं, कौ, ( विग्णुपवयाखक्रम् । ) च्येष्ठा- 
दहायणभाद्रफाल्गुनसासौयरविखंक्रमकालौन- 

नच्षचविन्धासाङ्गकभुभाश्ुमफलन्नापकनराकार- 

चक्रम् । यया,-- 

“ऋचे संक्रमणं यच विणुपदां रखे वु तत् । 

विष्णुम 
चत्वारि दकच्विणे वाहौ च्रौणिन्नौणि पददये ॥ 
चत्वारि वामबाहौ च दये प्रच निहिरेत् । 
अच्छोदं हयं योज्यं भिं दौ चेककं गुट ॥ 
फल यथा.- 

“रोगो भोगस्तथा यागं बन्धनं लाभ रव च। 
रर्ये राजपूजा च अपशयुरिति क्रमात् \” 

इति श्यो तिस्त्वम् । 
विशुभक्तिः, चलौ, ( विष्णौ भक्ति; । ) भगवतृसेवा । 

यथा,-- 

खत उवाच। 
“विष्णुभक्तिं प्रवच्यामि यथा सन्वैमवाप्यते । 
यथा भका इरिसतुष्येत्तथा नान्येन केनचित् ॥ 
महतः श्रेयसो खलं प्रवसः पुण्यखन्ततैः । 

जोवितस्य फलं खाद् ददाति खरं इरेः ॥ 
भज श्वयेष वे घातु; सेवायां परिकौभ्ितः। 
तसात् सेवा बुधे; पोक्ता भक्तिसाधनभूयसी ॥ 
तै भक्ता लोकनाथस्य नामकम!दिकौतैने । 
सचन्यश्रूगि खंहर्षात् ये च छर्तनुरुहा;॥ 
जगडातुम्हेशस्य दियान्ना चरणाथयाः 
द्द नि्क्रियाः कुथः स्तिग्धाये वेवावासतुते।॥ 
प्रणामपूधकं चान्या यो वदैदूपेष्यवो हि सः 
तद्धक्त जनवात् घल्यम्यु नायाच्चानुमोदनम् 1 

तत्कथाश्चवणे प्रौति; खरनेचाङ्खविक्रिया॥ 

येन सर््वाहमवा विष्णौ भका भावो निषैश्ित । 
विप्रष्वौश्वरडरिच्च महाभागवतो हि खः ॥ 
विष्णोश्च कारणं निद्यं तद्त्रं दम्भवनितम् । 

ख्यमभ्यगवैनपयेव यो विष्णु" चोपजोवति ॥ 
भक्तिरश्विधा छेषा यक्षिन् श्डेक्ेएपि वैते ॥ 
स विप्रन्रो स॒निः ओीमानृखलातः ख च पण्डितः । 
तस देयं ततो राद्धं ख चच पच्छो यथा इरिः॥ 
श्त: संभाषितोभ््यापि पूजितोवा हिनोत्तमः। 
पुनाति भगवद्धक्तस्तपसोएपि यडच्छथा ॥ 

प्रणताय प्रपन्नाय तवास्ति चयो बदेत्। 
वभवं स भूतेभ्यो दद्यारेतदूब्रतं हरेः ॥ 

मन््रयाजिसहसेभ्यः स मैवेदान्तपारगाः । 
सथवेदान्तवित् कोच्या विष्णुभक्तो विशिष्यते। 
रेकान्तिकाश्च पुरुषा गच्छन्ति परमं पदम् ॥ 

रकान्तनाखमो विच्णुयं खादेषां परायणः । 
तसखनादेकान्तिनः प्रोक्तास्तद्धागवतचेतसः ॥ 
प्रियाणामपि सर्वषां देवदेवस्य सुप्रियः । 
ऋअपतृखपि खदा यस्य भक्तिरयभिचारिणो ॥ 

या प्रौतिरविवेकानां विषवेव्वनपायिनौ । 

विष्यं संखारतः सामे इदयान्नोपसपेतु ॥ 
अन्तगंतोग्पि वेदानां समशास््राथवेद्यपि । 
योन सर्बे्रे भक्तस्तं विद्यात् पुरुषाधमम् ॥ 
नाधौतवैदशास्त्रोएपि न छताध्वरसं स्तरः । 

यो भक्तिं बते विष्णौ तेन सन्ै छतं भवेत् ॥ 
यज्ञानां कतुसुख्ानां सर्वधा पारमा अपि । 
नतां यान्तिगतिं भक्ता यां यान्ति सुनिखत्तम॥ 

यः कच्िटेष्यवो लोके मिथ्ाचारोऽप्यनाश्चमौ। 

पुतानि सकलान् लोकान् खख श्वरिवोदितः॥ 
ये बृश्ंवा दुराल्मानः पापाताररतास्तया। 



विष्णाभ 
तेपि यान्ति पर स्थानं नारायणपरायणा, ॥ 

पा जनारंने भक्तियरैवाय्यभिचारिणैौ । 
सदा क्रियत् स्वगंसुखं ठेव निर्व्वाणदेतुकी ॥ 
आाभ्यतां तत्र संसारे नराणां कमेदुगेमे। 
अस्तावलम्बगो हयोको भक्तितुरो जनाहनः॥ 
न दणोति गुणान् दिथान् देवदेवस्य चक्रिणः। 

ख गरो बधिरो जेयः सवधम बद्िष्कुतः ॥ 
नाचि संकत्तिते विष्णोयेस्य पुसो न जायते । 
श्ररौरं पलकोद्धासि तद्धवैत् कुणपोपमम् ॥ 

अस्मिन् स्छते दिजश्रे सुक्तिरप्यचिराद्वैत्। 

विष्णौ निविष्टमनसां किं पृनवुं जिनचचयः ॥ 
स्वपुरषमभिवौच्य पाशहस्तं 
वदति यमः किल सस्य कथं ले । 
परिहर मधुखदनप्रन्नान् 
प्रसुरदमन्धतरणां न वेवावानाम् ॥ 

च्पपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । 

साधुरेव ख मन्तः सम्यग्यवसितो हि खः॥ 
च्तिप्रं भवति घम्मत्मा शश्वच्छान्तिं नियच्छति । 

विप्रेन्द्र प्रतिजानौह्ि विष्णभक्तो न नश्चति।॥ 

धम्माथेकामेः किन्तस्य सुक्तिस्तस्य करे खिता । 

समस्तजगतां खले यस्य भक्तिः स्थिरा इरौ॥ 
देवौ दोषा गुणमयौ इरेगभाया इरव्यया । 
तमेव ये प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 

कियदाराधने पसामिव्यते इरिमेधसः 

भक्ोवाराध्यते विष्णर्नाग्यत्तत्तोषकारणम् ॥ 

न दात्रेविंविधदेततेनं एर्नागुलेपतरैः । 
तोषमेति महात्मासौ यथा भक्या जनादन; ॥ 
मसारविषटठचचस्य इं फले यच्टतोपमे । 

कदाचित् केश्रवे मक्तष्ठद्भक्तन्वा समागमः ॥ 
पचेषु पुष्पेषु परेषु तोये- 

ष्वकटलभ्येयु सदेव खतसु । 
भक्येकलभ्ये पुरुषे पुराशे 

सुत्ये कथं न क्रियते प्रयः ॥ 
चऋअरूफोटयन्ति पितरः प्रद्ृ्यन्ति पितामडहाः। 

वैष्णवोगखतले जातः ख नः; खन्तारयिष्यति ॥ 
ऋअन्नानिनः सुरवरं समधिच्िपन्ति 
ये पापिनोग्णि श्िश्पालस्चयोधनाद्याः 4 

सक्तिं गताः रणमाचविधूतपापाः 
कः सशय; परमभक्तिमतां जनानाम् ॥ 

शरणं तं प्रपन्ना ये ध्यानयोगविवच्लिता;। 
तेऽपि चटयुमतिक्रभ्य या न्ति तद वयं पदम् ॥ 

भवोद्धवक्तेशश्रताइतस्तथा 

परिभरमनिन्दरियवन्धकेः पथैः । 
निवम्बतां माधव मे मनोदय- 

सछदरुत्रिशदनौ टएभक्तिवन्यने ॥ 
विष्णरेव पर ब्र हयमेदमिद् पद्यते । 

वेदषिद्ान्तमाशे तं न जानन्ति मोहिताः 
वसति छदि सनातने च तस्जिन 

भवति प्रभान् जगतोऽस्य ौम्यरूपः । 
चितिवखनमतिरम्यमाल्मनोभ्न्तः 

कथयति चारतयैव मानपते; ॥* 
इति गारुड २३१ अध्यायः ॥ 

४६० 

विष्णव 
# 

विष्णुमाया, खौ, (विको्माया ।) दुगा । यधा.-- 
नारद उवाच) 

नर्या नारायणौश्राना विष्णुमाया शिवा सतौ । 
निव्या सद्या भगवती सर्व्वाणौ सव्यमङ्गला ॥ 

अन्विका वरेष्णवौ गौरौ पातौ च सनातनौ । 
नामानि कौधमोक्तानि शुभानि सुभदानि च॥ 
च्य घोड्ग्नााख् सर्वेषामीख्ितं वरम् । 
बूहि वेदविदां रह वेदोक्तं सम्मैसम्मतम् ॥ 

नारायण उवाच। 
खषा मायां एरा ख्टौ विष्णुना परमाह्मना । 
मोहितं मायया विश्वं विष्णमाथा च 

करिता १ 

षति त्र्मव्रैवत्तं परलतिखण्छे ५४ अध्यायः 
अपिच) 

ज्रद्मोवाच। 
“विष्छमायाच्छते दत मदामाथां जगन्सलयोम् । 

नान्धा खंमोहकचौं स्यात् सन्धया साविचुय- 
पासिका॥ 

तसाद वि्णुमायां योगनिद्रां जगत्प्रखम् । 
सौमि सा चारुरूपेण शङ्करं मोहिष्यति ॥ 
भवांख दच्च तानेव यजतां विश्वरूपिणीम् । 
यथा तव सुता भूत्वा इरजाया भविष्यति ॥* 

इति कालिकापुराणे ५ अध्यायः ॥ 

विष्णयश्चाः, [ सृ ] प, ( विण्णु यापकं बशो यस्स । 
मारायणपिदटलादेवास्य तथाव्म् । यदा, 

विष्णुना यद्धौत्यजन्मना यशो यस्य । ) तञ्च 
यशःपुच्न;। खच कत्किपिता । यधा,- 

नारद उवाच । 
«अद्धो बलवतौ माया सर्व्वाश्चथमयौ शुभा । 
पितरं मातरं विष्ोर्नेव सुवति कद्दिित् ॥ 
पूर्णो नारायणो यस्य सुतः कल्किजंगत्ति; । 
तं विहाय विष्णुयश्चा मत्तो सुक्तिमभौ्चति ॥ 
विविच्येव्य' ब्रह्मसुतः प्राह ब्रह्मयशःसुतम् । 
विविक्तं विष्णुषश्सं त्रद्यसम्यदिवहलेनम् ॥* 

इति कल्किएुराये ३० आध्यायः ॥ 

विष्णुरथः, प, (विष्णो रथः ।) गरुड; । इयमरः ॥ 
विष्यो स्यन्दनख ॥ । 

विष्णुरातः, प, ( विष्णुना रातो रच्ठितः। ) परौ- 
चिद्राजः; । यथा;,- 

^रेवेनाप्रतिचातेन शुक्ते संस्थासपेयुषि । 
रातो वौभ्डुयद्धार्थाय दिष्य ना प्रभविष्यना॥ 
ससनाच्नाचा पिष्णुरालो लोक सातिं ममिष्यति। 
म सन्देहो महाभाग महाभागवतो महान् ॥ 

षति ओभागवते ९ स्कन्धे १२ अध्यायः ॥ 
विष्णुशिङ्गो, शो, वत्तिकापच्चौ। इति चिकाख- 

शेषः ॥ 
विष्णुवल्लभा, श्छौ, ( विष्योगैष्ठभा । ) तुलसी । 

इति राजनिषण्टः; ॥ कच्छ; । यथा, 

“जेलोक्यपूचिते मातः कमले विष्य वक्षमे । 
यथा त्रमचला छष्य तथा भव मयि ्थिरा॥ 

इति तन्त्रसार; 

अभ्िशिखाटच्चः। इति शन्दचन्िका। 

विष्वक्से 
विवाहनं, ङ्ग, ( विव्णोग्वाहनम् । ) गरुडः । 

इति हेमचन्रः। २) १४४। 

विष्णुवाद्यः, प, ( विष्णार्व्वाद्यो चेन । ) गरुड; । 
इति प्रब्दरत्रावलौ ॥ 

विशश्िला, स्तौ, ( विष्य नाधि्िता श्िला।) 

श्रालयामध्िला। कलौ तस्य स्थितिकालो 
यथा, 
युतान्दे कलेर्याति दजेदिष्य शिला मद्ौम् । 

तदह च्लाद्वौतोयं तदाद वताशिला ॥ 
दति मेदतन्त्े ५ प्रकाशः ॥ 

विष्ण इटह्लः, प, योगविध्षः । यथा, मात्य । 

हदशो अवस्रष्टा स्यप्रदेकादग्रौं यदा। 

स रष प्रेष्यवो योगो विष्य एटह्लसं [तः ॥ 
तस्मिन्नपोष्य विधिवन्नरः सङ्गीणकल्छाषः । 
प्राप्नो्चुत्तमां सिद्धिं पुनराडत्तिदुक्लेभाम् ॥* 

इ्ति॥ 

विष्ण धम्मोात्तरे हितौयविष्य ददलयोगमा इ । 

रकादश्नौ दादश्रौ च पगद्यमपि भं भवैत। 
तदिष्ट्लं नाम विष्ण सायुन्यछद्भवैत् । 

तस्मिन्नु पोषणाहच्छेच्छं तदौपपुरं ध्रवम् ॥* 
शति ओीहरिभक्तिविलासे ९५ विलासः ॥ 

विष्कारः, प, (वि+ च्छर् स्फरये + घन् ।“स्फारति- 

स्फ॒लब्धोर्घंभि ।*६।१।४७। इत्वम् । ^स्यारति 
स्फल योनि निं विभ्यः । ५८।६।७६। इति घत्व ।) 

घनुगुं गणशब्दः; । इत्यमरः) धचुगुणस्य स्वान 
श्ङ्कारो विष्कारः। स्फरशिष स्पार्तौ चले 
चनस्य देधावोदेति निपातः । किंवा स्फ रघातो 
रूपं विष्कभ्नव्यादिना पाचिकषत्ात् विष्ारो 
दन्त्यसो शन्यधश्च । इति भरतः 

विष्यः, चि, ( विषेण वध्यः। विष + “नौवयो- 
धम्मति ।*४।४।६१ । इति यत् ।) विषिखयो 
वध्यः;। इव्यमर;॥ ( विषय क्रौतः। विषाय 
हितद्तिवा। इदय्थे “उगवादिभ्यो बत् ।* 
५।१।२। इति यत्॥) 

विष्व, चि, दिंखः। इदयुणादिकोषः + 
विष्वक्, य, परितः । सयत; । इव्मरः ॥ ( यथा, 

भागवते। ६।६।१३। 

< क्तान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा । 
विष्वग्विवह्धंमानं तमिषुमाचं दिने दिभे ॥) 

विष्वक, कौ, विषुवम् । इति शन्दरनरावलौ ॥ 
विष्वं अश्वति यर्थ चिलिङ्गम् ॥ ( यथा, भाग- 
वते।९।६। ३४ 

युधि तुरगरजो विम्ब विष्वक- 
कचलुलितश्रमवायलङ्कुतास्ये स्ये ॥) 

विष्वक्सेनः, पै, विष्णुः । इयमरः; ॥ (वथा, शिश 
पालवधे । १० । ५१५ । 

“खान्यमाप कमलाखखविम्वक्- 
सेनसेवितयुगान्तपयोधे; ॥*} 

विष्योनिंाल्यधारौ । यथा,-- ` 
“निग्भाद्धधारौ विष्णोस्तु विष्वक्सेनञखवुभैजः । 
श्रहचक्रगदापाणिदोंर्घभ्सश्रुजैटाघरः॥ 

रक्तपिङ्गलवणेस्तु चितपद्चोपरि स्थितः । 



विसर्गः 
पषटतौयः खरान्तेन खंयुतो विन्दरनेन्द्ना । 
कौ ्तितस्तस्य मन््लोप्यं तेन तं परिपूजयेत् ॥” 

इति कालिकापुराथे ८२ अध्यायः ॥ 

` चयोदश्मनुः । यथा,-- 

«ततश्च मेरसावणैः व्रह्मखनुमभुः शतः । 
ऋतु ऋतुधामा च विष्वक्सेनो मनुस्तथा ॥” 

इति मात्य ६ अध्यायः ॥ 
विष्वक्सेनभ्रिया, स्तौ, ( विष्वक्सेनस्य प्रिया । ) 

वारा्णो) इद्यमरः + चामःर आलु इति 
भाषा ॥ लच्छौः। इति मेदिनौ। चे, १३४ ॥ 

विष्वक्सेना, च्छो, प्रियङ्गु; । दव्यमरः ॥ 
विष्वणनं, क्तो, भोजनम् । इति जटाधरः ।॥ 

शब्दकरणम् । यथा । विष्वणति बौणा । इति 
सुम्धबोधयाकरणम् ॥ 

विष्वङ्, [च्] चि, ( विषप्वगश्चतीति। अच्च+ 
किप् ) “विष्वग् देवयोश्खेति ।* &६।३।६२। इति 
डः स्थाने अद्रौद्यादेशः। ) सब्तोगामौ । 
इद्यमरः; ॥ (वथा, माचे। १८।२५। 

^विष्वदरौ चो विचिपन् सेन्यवौचौ- 
राजावन्तः कापि टूर प्रयातम् ॥”) 

विष्वाखः, प, भक्तणम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 

विसं, जो, च्टयालम् । इव्यमरः ॥ ( यथा, कला- 
विललाखे। ६। 

“नवविसकिखलयकवलन- 

कषायकल्टंसकलरवो व्रच। 
कमलवनेषु प्रसरति 

लच्छा इव नृपुरारावः ॥*) 
विखंवादः, पु, ( वि+खं+वद+चघमन । ) विप्र 

लम्भः । इद्यमर; ॥ ( वथा, महाभारते 1१२ 

२५८।११। 

५ द्रोहम विसं वादं प्रवतैन्ते तदाश्रयाः ॥*) 

विसखकण्छिका, ( विसखट श्र; गुथः कण्डो 

यस्या इति वहव्रौहौ कन् टापि अत इतम् ।) 
वलाका । इत्यमरः ॥ 

विसङस॒मं, के, ( विसस्य कुसुमम् । ) कमलम् । 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
विशङ्कटः, पए, सिंहः इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

शृङ्कदोटचः। इति राजनिषेगटः । 
विसं, द्ग, ( विखाच्जायते इति । जन् + डः ।) 

पद्यम् । विसं न्टणालं तत्र जातत्वात् ॥ 

विखनाभिः,) पु, ( विषं नाभिरत्पत्तिस्थानं यस्य ।) 

` पद्चिनौ । पद्मषग्डदः। इति चिकारशगेषः; ॥ 
विसप्रनं, जौ, पद्मम् । इद्यमर; ॥ (यया, शिश्र- 

पालवधे । ५।२८। 

“जनच्तुवििखं तविकाखिविसप्रना; ॥*) 

विखरः, पु, ( विखरतौति । वि + ख + पदादाच् । ) 
समह; । इत्यमरः ॥ प्रसरः। इति मेदिनौ। 

रे, २६७ ॥ 
विखगै;, पै, (वि + जन + घम. ।) दानम्। (यथा, 

रषघुव॑श्रो। ४।८द। 

नआद्ानं हि किघर्गाय सतां जलसुचाभिव॥”) 

व्याग । ( यथा, महाभारत । १।३२९।१३। 
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“नाना ग्रस्त्र विसग्तेध्यमानः समन्ततः ॥) 
मलनिगेमः। विसच्नेनौयः। (यथा, भाग- 
वतै ।६।८।१०॥। 

^खविसे फडन्तं तत् सम्अदिच्चु विनिदिंेत् १) 
खथस्यायनमेदः। इति मेदिनौ। गे, ५०॥ 
मोत्तः। इति दलाय; ॥ विदः! दति 
शन्दरतरावलौ ॥ विशेषद्टिः । यथा,- 

^पुरुषानुखह्ौतानामेतेषां वासनामयः । 
विसर्गोग्वं माडारो बौजाद्रौलं चरातच्तरम् ॥* 

4 इति ग्रीभागवतम् ॥ 

विसव्नंनोयस्य पायः । 
“अ; सर्गो रसना वक्रं विखगेख हिविन्द्कः। 

नारोणंन्ररहरं मारा कला राश्रौ सदाशिवः । 
अनुच्ाथा तुरौया च विन्वमादकला परा ॥* 

इति बौजाभिघानम् ॥ 
चअपिव्व। 

“अः क्छको महासेनः कला पूर्णाग्टता इरिः। 
इच्छा भद्रा गणेश रतिविदासुखौ सुखम् ॥ 
हिविन्दरसना सोमोएनिरुह्लो दुःख चक्रः । 

हिजिह्कः वक्रं सगः श्रक्तिनिश्ाकरः 

इन्दरौ सयश्ानन्ता गणनाथो मदेश्चरः ॥* 
इति बौजव्याभिधानान्तरम् ॥ 

अन्यच्च । 
«विख; खगं मास्थ्ातो वियदहिषयमाखनः । 
अनिरुहो महेशानि कालज्नोण्पि रमापिच्॥* 

इति वर्णाभिधानम् ४ 
{ प्रयोगः । यथा, भागवते । १।५।१६१। 

^“ तद्दाभ्विसर्गो जनताघविक्चव; ॥*) 

विखच्नेनं, क्तौ, ( वि+ टज् +च्युट् । ) दानम् ; 
परिद्यागः । इव्यमरः; ॥ (यथा, रषुवं ये ।।२५। 

^शरुतरेविसव्नैनं पितु- 
चिरमश्रूणि विस॒च्य राघवः ॥ ५ । 

संप्रेषणम् । इति मेदिनौ । ने,२०५॥ (वु, यद्वं- 

प्रौयानामन्यतमः; । यथा.भागवतेि ।११।३०।१८ 

«विखव्जेनाः कुकुराः कुन्तयञ्चं 

भिधस्तु चक्तः सुविद्टन्य सौहृदम् ॥ 
विश्चेषेय खन्यते इति। वि+खज + कम्भयि 
च्य॒ट् । उत्पादिते, चि। वथा, भागवते। १०। 

१६ । ५७ ॥ 
^त्वया खष्टमिदं विश्वं धातुम य विसच्ने नम् ॥*) 

विखपेः, पु, ( वि + प + घम. ) रोगविश्चेषः । 

तत्पायः । विखपि; २ खच्विषामयः ३। इति 
राजनिषेण्टः ॥ तन्न विप्रज्ष्टं निदानं संख्यां 
निरुक्तिश्च । 

५लवगाम्ब्कटवादिसेवनादोक्कोपतः। 

विखपे; सप्तधा जेयः स्तः परिखपंणात् ॥ 

अदिशब्टाचरकोक्तहरितणशाकशि्डाकप्रश्ट- 

तौनां स्दणम्॥ #॥ सप्रधालं विटठखोति। 

एथक चयच्छिभिश्धेको विसर्पा इन्दजास््रयः। 
, वातिकः प्रत्तिकञ्चव कफजः साच्निपातिकः 

चत्वार रते बौसर्पा वच्यम्ते इन्द जास्त्रयः 
असयो बातपित्ताभ्यां मन्धाख्य; कषवातजः। 

। 

विसपः 
यस्तु कदमको घोरः; स पित्तकफसम्भवः; ॥»#॥ 
विसपेदोषदूष्याणि संयह्याद । 
“रक्तं ललौका तद्मासं दूष्यं दोषाख्छयो मलाः। 
विखर्पाणां खस॒त्यत्तौ हेतवः सप्र धातवः ॥* 
चयो मला; वातपित्तकफाः । दोषाः दूषका 
इ्थः। अन्या दोषा मला ए्व्वच पुनरक्ति- 
दोगोभ्यलिष्यत् ॥ # ॥ वातिकस्य लच्षण्माइ । 
“वच्च वातात् परौसपोँं वातज्वरसमव्यथः । 

श्यो पस्फरणनिस्तोदभेदायामात्तिंषेवान् ॥” 
परीसर्प विसपेः। वातच्वरसमथ्चथः शिरो- 

इट्गाचोद्रम्रूलादियुक्तः। भेदः षिदारथेनेव 
्था। चायामः ऋअाकथेरोनेव यथा॥#॥ 
पत्तिकमाद। 

«ूपित्ताद्ृहतगति; परित्तज्वरलिङ्गो7तिलोष्ितः॥” 

इतति; शौघ्प्रसरणग्रौलः॥ #॥ शद्िक- 
माइ । 
“कफात् कण्डयुतः ज्जिग्धः कपच्चरसमानरुक्॥* 
सान्निपातिकम्) 

“सत्निपातखसुत्यञ्च सब्धरूपखमन्वितः ॥*#॥ 

वातय त्तिकस्यासिविसर्पास्यस्य च ल्म) इ । 
^वातपित्तज्चर ऋ टिम च्छेातौ वार् सैः । 
अष्ितेदाभिषदनतमकारोचकयैतः 
करोति सब्मङ्गच्च दौप्राङ्गारावकौणंवत् । 

थंयं दें पिस संसपेति भवेत् स सः।॥ 
शान्ताङ्गारासितो नौलो रक्तो वा खपच्चौयते। 
ऋअख्मिद्ग्ध इव स्फोटः श्नघ्र गतवात् इतश्च स; ॥ 
भर्मादषारौ बोस; स्यादतो?तिवलस्ततः । 
अथताङ्गं हरेत् सं वां निद्रा श्वासमीरयेत् ॥ 
हिष्याख् संगतोप्वस्थामौदश्रौं लभते नर; । 

कचिच्छर्मारतियस्तो भूमिश्रय्यासनादिषु ॥ 
चेटमानस्ततः किदो मनोरेहससद्धवाम् । 
दुःप्रवोधोयश्ुते निद्रां सोएष्पिवौसपे उच्यते ५४ 
स्फोटः उपचौयत इव्यन्वयः;। मर्माजुसारौ 

दयाबुखारौ । हरेत् वौसपं इव्यन्वयः । दिर 
हिक्नाम् । ईरयेत् उत॒पत्त' प्रेरयेत् । मनोदेद- 
सस॒द्धवां निरं मरणरूपाम् । अते प्राप्नोति॥# 

वातञ्चश्िकयन्धिविस्षपमाद। 

“कफेन रज्ध; पवनो भित्वा तं बहधा ककम् । 
सक्तं वा ठदरक्तस्य त्वकशिराख्ञायुमांखगम् ॥ 
दूषयित्वा तु दौर्घायुर्व॑त्तस्थलस्वराद्मनाम् । 

प्रग्थौनां कुरते मालां रक्तानां तौब्ररगलजराम् ॥ 
आाखकाश्रास्यवेरस्यशोषह्िक्ावमिभ्मैः। ` 
मो हवे वर्य ख ्टाङ्गभङ्गाङ्गसदनेर्य॑तः । 
इत्ययं सरन्थिवौसर्पो वातश्चेषप्रकोपलः १ 

केन खदेतुदुशटेन परवनोण्पि खदेतुड्ष्टः। 

तेनायं वातञ्चे्मिकः। तं कफं वह्घा भित्वा 
रक्तंवा दूषयित्वा इव्यन्वयः । त्वगादिकमिति 

रक्तविश्चेषणम् ॥ #॥ पित्त शकं करमां 
विसपमाद । 
“क फपित्तच्चरास्तम्भो निद्रातन्राशिरोरजा । 
च्यङ्गावसादविचेपप्रलापारोचकथमाः॥ 
खचऋापिहानिभेदोएस्यां पिपाेनदियगौरवम्। 



विस्ः 
च्ामोपवेश्नं लेपखोतसाश् विसपंति ॥ 
परायेणामाशये गक्ञत्नेकदेशं न चातिरुक् । 
पिङ्केरवकौ यति पौतलोह्ितपाख्रे; ॥ 
ज्जिग्धोपखितो मेचकाभो मलिन; शोफवान् गुरः। 

गम्भौरपाकः प्राच्योद्मा जिन्न; क्ि्टो विदौथते। 

पड्ूत्वक् श्रौयेमांसस्य स्यरटक्तायुशिरागणः। 
श्वगन्विश्च वसप; कटंमास्यसु रन्ति तम् ॥* 
सख चच सर्पेति रकदेशमिग्यन्वयः। पिकः 
पिडकाभिः। ऋवकीोणेः चाप्न;ः। असितः 

। मेचकः रूच्छषाः । प्राच्यो्रा प्रच 

रोश्रा। ष्ट; ज्िित्नोभ्वदौते स्यदः सत्नार्रो 
भवति विदौग्धयते च । पङ्कत्वक् कदेमवरा त्वग- 
यच सः श्नौगेमांसः गलितमांसः;। अतरण्व 

स्यरटल्ायुश्िरागरयः ॥ # ॥ सान्निपातिक 

माह । 
“सन्निपातससुव्यस्तु सबरूपखमन्वितः ५>॥ 

चतचजच्छ विखपेमाह । 
^“ बाद्यद्ेतोः चतात् क्र; सरक्तं पित्तमौरवन् । 
बौसपेमारूतः कुथात् कुलत्थसटश्र शतः 

स्फोटे; शोचच्वररजा दादादां श्यावश्रो- 
शितम् ॥* 

बाद्यदेतो; शस्रप्रहारयालर्दन्तनखाद्यामन्तु- 

चेतो; । श्यप्वशोखितं धृख्ववथेरक्म् ॥#॥ 
उपद्रवाना इ । 
^“च्वरातौखारवमथयस्तणमांसदरगक्तमाः+ 
अरोच्कविपाकौ च विखर्पाणासुपद्रवाः॥*#॥ 
खाध्यत्वादिकमादहइ। 

«दिध्यन्ति वातकफपित्तकता विसरा; 
सर्व्वाह्मकचतक्तश्च न सिहिमेति। ` 
पित्ताल्कोग्ञ्चनक्पुश्च भवेदसाध्यः 

सच्छा मसु भवन्ति च से खव ॥* 
पिक्ताल्मकोभज्जनवपुः पित्त: सन् कच्नलवणे; 
समे खुवाखाश्चा अपि ॥ #॥ अथ विसपेस् 
त्चिकित्छा। 

^विरेकवमनाङेपसेचनाखविमोचगेः । 
उपा-परेद्यथादोषं विसर्पानपिदादह्िभिः।॥ 
राखत नोशोत्पलं दार चन्दनं मधुकं बला| 
छतं चौर युतो चेपो वातवोखपेनाश्ननः ॥* 
अन्दनमच्र रक्तं साह्यम् । 

“कसेरुश्टङ्गाटकपद्मगुन्धेः 

सपैव; सोत््रलकदंमेश्च । 
वस्त्रान्ते; पित्तकृते विसपे 
चेपो षिचेयः; सछतः सशीतः ॥ 

चिफलापद्मकोश्ौरखमङ्गाकरवोरकम् । 

नलब्दलमनन्ता च लेप; दद्रविषपेडा ॥ 
खमङ्गा लव्नालुः । 
«वातपित्तप्र्मनमस्िवौीषपेओे हितम् । 
वातञ्च हरं कम्म यन्थिवौखर्पणे {हतम् ॥ 
पित्तञ्च प्र्रमनं हितं कदंमसंच्चङे । 
तिदोषलक्रियां कुथ्ात् विसे चिमलापडाम् ।# 

शिरौषयष्टौनतचन्दमैला 
ससौहरिद्रादयकृषवाते; । 

४६२ 
विसारि 

लेपो दशाङ्ः षतः प्रयोज्यो 
विषपं कुष्टल्वर शो यद्ारौ ॥” 

नतं तगरम्। 

दशाङ्गो लेपः ॥#॥ 

“परिषेकाः परलेपाश्च शस्यन्ते पश्च वल्कलः । 
पद्मकोश्ौरमधुकं चन्दनेला विखपेये ॥ 

भूनिब्बवाखा कटुका पटोल 
पत्यं चन्दन निम्ब सिद्धः । 

विखपेदाइच्वरश्रोथकड् 
बिस्फोटद्टष्णावमिद्त् कषायः ॥ 

शुष्धानि यानि सपििधि त्रथेषुं विविधेषु च। 
विसम तानि योज्यानि सेकालेपनभोलमेः 1#1 

करञ्जसप्रच्छदलाङ्लीक- 
स्यकंटुग्धानलग्टङ्राजेः 
तेलं नि शाग्ज विषेवि पकं 

विखपेविस्फोटविचनिकाप्नभ् ॥ 
इति करञ्जादितेलम् ॥#॥ 

^कुष्टामयस्पोटमखरिकोक्त- 
चिकितुसयाप्याखु इरेद्िषर्पान् । 
सर्व्वान् विकारान् परिशोध्य धोमान् 

ब्रणं क्रमेणोपचरेद् यथोक्तम् ॥“ 

इति विसर्पाधिकारः । # । इति भावप्रकाश; ॥ 

( वेगः 1 यथा, उत्तर चरिति। 

“प्रमोहो निद्रा वा किसु विषविखपैः किसु मदः॥* 
तक्लचतणादिकं वथा, नाच्ालङ्कारविशेषः। 

साड्िव्यदपेशे । ६ । ४८५ । 
«विख यल्छमारब्ध ̀  कम्मानिषटफलप्रदम् ॥* 
यथा वैणयाम्। रुकस्य तावत् पाकोभ्यमि- 
व्यादि) 

विखपेथं, क्तौ, (पि+खप+च्युट् । ) प्रर; । 
श्द्यमरः॥ तन्तुत्रणविटपादेविखपेणम् । दति 
भरतः ॥ ( निच्चेषः। वया, महाभारते । ७ । 

८।१६। 
श्रोषं सागरस्येव मेरोरिव विख्शम् । 
पतनं भास्करस्येव न श्डष्ये द्रोणपातनम् ॥*) 

विखपिः, पु, विखपैः। इति राजनि्ंण्टः ॥ 
विखलं, ञी, (तिखं लातोति। ला + कः ।) पल्लवः । 

इति चिकाणडशरोषः॥ 

विखारः, धु, ( विशेषेण सरतीति; ख गतौ + 
^ व्ाधिमद्छयबकलेष्विति वक्तद्यम् |> ३।३।१७। 

इद्यस्य वार्निकोक्चा घम् ।) मत्यः । इद्यमर; ॥ 
(भावै चज. । निगमः । वथा;ऋग्बेदे 1 १।७६।१। 

“ह्दिरण्यके्रो रजसो विसारे 
२ददिंनिर्वात इव धनौमान् ॥* 

मजस उदकस्य विसारे विखरणे 
मने ।» इति तद्भाष्ये सायणः; ॥ ) 

विषखारिणौ, स्त्री, ( विशेषेण सरतौति। ~+ 
खिनिः। डौप्। ) माष्पणौँ। इति राज- 
निधेः ॥ ) प्रवरणश्ौला। यथा, राजतर- 
क्गिणयाम् । < । ६८२ । 
^निघंमस्य विसारिण्यो ज्वाला इयसजो 

दधुः; ॥*) 

्वन्टनमन्न रक्तं ग्राह्यम् । 

विर्त्वं 
विसाररितः, चि, प्रसारितः । पिपूथ्रणान्तङघातोः 

क्तप्रत्ययेन निष्यत्नमिदम्१ 
विखारौ, [न्] चि, (वि++णिनिः।) प्रसरण- 

श्ल: ॥ तत्प्रायः । व्द्धत्वरः २ विधमर; ३ 
प्रसारौ 8 । इद्यमरः;॥ ( यथा, रषु; ।३।१५। 

५“च्रिषटश्रयां परितो विसारिणा 

सजन्नस्तस्य निजेन तैजसा ॥*) 
किखिनौ, च्छो, ( विखमस्त्यस्या इति । विस् + 

^पष्करादिभ्यद्च ।” दति इनिः। ङौप्।) 
पद्मिनौ। दव्यपररः॥ गटणालम्। इति रसाज- 

निघण्टः ॥ ५ 
विचिका, स्तौ, ( विदधचौ+- खाय कन् ।) 

अलनोणंरोगविश्रोषः। इति भावप्रकाशः ॥ 
( अस्या विदेषविटतिस्तु अनौगेविद्धचौशन्द- 
योदेख्या 1). 

विचौ, स्रो, ( विशेषेण खचयति श्ड्युमिति। 
वि+खत्् + अच् । स्तिया डौष्। यडा, विशिष्टा 

खत्तौव।) अजोणरोगविेषः। अलाउटा 
इति भाषा॥ तस्य निरुक्तिवंया,-- 
“खचौभिरिव गाच्राणि तुदन् खन्तिते? निलः । 
यस्याजौर्ैन खा वदरौधिद्धचौ ति निगद्यते ॥* 
तस्या निदानमाद । 

भ्नतां परिभिताहारा लभन्ते विदितागमाः। 

खप्स्तामजिताल्मानो लभन्ते५श्रनलोलुपाः ॥” 
विदितागमा न्नातादुर्केदाः ॥५॥ 

तस्या लच्चणमादइ । 
स छातिसारो बमथः पिपाषा 

शूलं अमोङ्गष्टनजम्भदाडा; । 
बेवण्यंकम्यौ हदये रुज 
भवन्ति तस्यां श्िरखच्च मेद; ५ 

उदवेश्नं इस्तपादयोः । शिरसो मेदः शिरः- 
खूलम् ॥#॥ तस्या उपद्रवानाड । 

“निद्रानाश्योए़रति; कम्यो खन्राघातो विषं- 
प्रता । 

चमौ उपद्रवा घोरा वि्छच्याः पश्च दारुणा;॥ 

अमो उपदवा घोरा; मौ निद्रानाश्चादय 

उपद्रवाः सर्वंषामेव रोगाणां घोरा भवङ्राः। 
विष्डच्याः; प्ख दारुणाः ष्दव्यास्तु पञ्चापि 

यदि स्यस्तदा दारुणा; प्राखभयङ्रा; ॥ # ॥ 
तस्या अरिशट्मादइ। 

५यः श्यावदन्तौरनखोःल्यसंच्- 
ढे दि तोढभ्यन्तरयातनेचः । 
चछचामखरः; सव्ये विसुक्तसन्धि- 

्यायाच्ररः सोपपुनरागमाय ॥* 
सव्धविसुक्तसन्विः स्व विसक्ताः शियिलीभूताः 
सन्धयो यस्य खः ॥ ईति भावप्रकाशः ॥ # ॥ 

च्पस्याश्चिकित्या अनोणेश्ब्टे द्रथा ॥ 
विरितं, क्ते, अनुतापः । इति जटाधरः ॥ 

विष्तं, चि, (षि+खट+क्तः।) विस्तृतम् । इय 
मरः॥ 

विद्धवरः, चि, ( विखरति तच्छीलः। वि+खट + 
^इ्ण्नश्जिसर्िभ्य; करम् ।* ३।२। १९३। 



विस्तर 

‡ 
ति क्रप् । इखस्येति तुक् ।) प्रसरणश्रौलः । 
इत्यमर; ॥ ^विसरणम् । गतिषिश्रोषः। विट- 
त्वरो नदः । विद्धत्वरौ नदौ । वि्धलरं सेल- 
मिद्यादि। विखरति विलरः ख गतौ चुरप्- 
खटजोणिति चुरण खस्य तन् पिति तन् ।* इति 

भरतः ॥ 
विद्टमरः, चि. (विशेषेण सरति तच्छौलः;। वि+ 

खट + “खटघस्यदः क्मरच् ।*३।२। १६० । एति 
क्मरच् । ) प्रसरणशौलः। स्व्यमरः॥ 

विरः) चि, (वि+खज् +्तः। ) निक्षिप्तः 

इति जटाधरः ॥ (यथा, खच्छकटिके। अद् 
^उदहधिखश्वक्रलकटाचविदष्डष्टि- 

यधानुसार चकिता हरिणौव यासि.॥*) 

विश्रोषैय ष्च ॥ ( यक्त: । यथा\ भागवते । 
१।१६।२8४। 

“अन्तद्दितस्य सरत विष्टा 
कम्भाणि निर्व्वायविलभ्वितानि ।* 

मेषितः। वथा, रघुः । ५। ३६ । 
“चाप्त; कुमारानयनोत॒सुकेन 

भोजेन दूतो रघवे विद्धः ॥* 
प, विखगेः। विन्द्र इ यरूपः। यथा, कातन्त्र (८।२। 

“रखकारयो्िद्धषटः ॥*) 
विस्तः, प, जौ, ( विख उल्सगे + क्तः । ) देको- 

मच;। अश्रौविरत्तिकापरिभितसखणेम् । एव्य- 
मर; ॥ 

विस्तरः, पर, (वि+स्त् + “प्रथने वावश्न्दं ।* 

३।६।६३ । इति घम्; प्रतिषेधे “क्हदोरम् ।* 

इ्यप् ।) णब्दस्य विस्तार; । इव्यमरः ॥ (यया, 

शिशुपालवधे। २।२४। 
सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे” 

वैदाङ्गम् ) यथा, भागवते। ३।३।२। 

^खान्दौ पने; षलत्मोक्तं ्रह्माघौ द्य सविस्तरम् ॥*) 
विस्तारः । ( यथा, गौतायाम् । १० । १६ 

^प्राधान्यतः कर्ष नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥*) 
प्रणय; । इति नेदिनौ ॥ पौठः। खण्ड; । इति 

शब्दरल्नावलौ \ (चि, बहुः । यथा, साद्िद्य- 
द्पेये। ६।३१४। 
“अपेतं परिव्यज्य गौरसं वस्तु विस्तरम् । 
यदा खन्दशरंयेच्छेशमासखानन्तरः तदा ॥”) 

वि्तारः, ए, (षि+स् + “प्रथने वावशब्दे 1” 
३।३६।१३। इवि घण । ) विटपः । "विकलो 

खेला । तत्पायः। विग्रहः २ व्यासः ३। 

शव्यमरः; ॥ ( यथा, खाथाखप्नशव्याम् । ५५८ । 
^वं्रवलम्बनं यद्यो विस्तारो गुणस्य यावे- 

नतिः । 

सच्णालस्य खलस्य च निजाङ्कसुप्तप्रणाश्य॥*) | 

स्तम्बः। इति मेदिनौ। रे, २१५॥ 
` व्स्तथः, जि, (वि+ख्ु+क्तः। “रदाभ्या 

मिति ८।२।४२ । इति नः। ) विपुलम् । 

विस्लतम् । यचा, 
विस्तीये' विकटं वड' विश्रालं विपलं थु । 

इति जटाधरः 

४६३ 
विस्फोटः 

( यथा,-- 

«पर्णानि खशवर्णानि विस्तौर्णाकणंलो चने । 
तूणेमानौयतां चूं पू चन्र निभावने 1” 

इत्युद्भटः ॥) 
विस्तौयपरे, कगे, ( विस्तौये पये पच्रमस्य । 

मानकम् । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
विस्तः, चि, ( वि + स्तृ + क्तः । ) लब्यविस्तारः । 

तत्पायः । विटतम् २ ततम् ३। इयमरः ॥ 
( यथा, भागवते । २। २४।६० । 

“तत्व त्रह्मपरं च्योतिराकाश्मिव विस्तृतम् ॥”) 

विस्यष्टः, चि, ( विशेषेण स्य; । ) सस्य; । यथा, 

«५ विखरमहतं शान्तं स्यदान्तरपदं तथा । 

कलष्ठरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम् ५” 

इति तिथ्यादिततत्तम् ॥ 

विस्फारः; प, (वि+स्फर+घम्। “स्फरति- 
स्फलव्योघेणि ।” ८।३।७६ । इद्यात्म् । ) घनु- 

ग॑यश्न्दः। इत्यमरः ॥ अस्य विवरणं खेन्य- 
षकारमध्यविष्फारणब्दे द्रर्यम् ॥ (यथा 

महाभारते । ३। २७६. । ३६। 

“विस्फार स्तस्य धनुधो यन्नस्योव तदा वभौ ६” 
विततिः । यथाः सादि्यद्पंये । ३। २०७। 
^“ विस्फार खेतसो यस्तु स विसय उदाहतः ॥*) 

विस्फारितः, चि, प्रकाशितः । चलितः । विप्रन 

स्न्तस्फरघातोः क्तप्रत्ययेन निष्यत्रमिदम् ॥ 
( वथा) महाभारते । ३।१६।२०॥। 

«स नष्टमायोएतिवलो क्रोध विस्फारितेच्चणः। 

कामच्धक्तिघरः करः कालकल्यो अडष्यत ॥* 

निर्घोषितः। वथा, किराते । ९५४।३०। 

^“उदूपए्वचःस्यगितेकदिर्सखो 
विक्ल्टविस्फारितच्वापमखलः ॥*) 

विस्फारितः, नि, ( वि+ स्फर + क्तः ) स्फातति- 

विशिष्ट; । चष्लः।.यथा,- 

रक्तरक्तौछताङ्गख् रक्तविस्फरितेचचणम् । 
वेष्टितं नागपाशेन भरकुटौभौषणाननम् ॥ 

इति दशसुजादुर्गाध्यानेकदेशः 
विस्फलिङ्गः, प, विषभेदः;। इति हेमचचः 

( विशिष्टः स्फुलिङ्गः । ) च्सिकणा च ॥ 

विस्फोटः, प, ( षिस्फोटतोति। वि+स्फट् + 

च्यच्।) विरुहवस्फोटकः। विस्फोड़ा इति 
भाषा। तत्मथायः। पिठकः; २ पिटका ९ 

पिटकम् 8। इव्मरः। विटक; ५ बिटका € 

विटकंम् अ। दति वह़ौका॥' स्फोटक; ऽ 
स्फोटः ६.। इति राजनिचगट; ॥ ( यथा, 
कथासरिल्यागरे। <५ । १८। 
^किञेतदिति खंधान्तः प्रवुह्णोभथ ददश्ये खः । 
उत्थाय राला विस्फोटानङ्खे तस्या विनि- 

गेतान्॥) 

सस्य विप्रछ्टनिदानपूथिकां सं प्रा्तिमाह । 
५ कट्न्बतोच्छोष्यविदादिरूच- 

च्तारैरलौर्यभ्यश्रनातपे शच । 
तचन्त दोषेण विखपेशेन 
कुप्यन्ति दोषा प्रवनादयस्तु ॥ 

विस्फोटः 
त्वचचमाश्रि्यते रक्तमांसखास्थौनि प्रदुष्य च । 

घोरान् कुञ्न्ति विस्फोटान् सब्बचज्वरपुरः- 
सरान् १ 

ऋतुदोषेग ऋतुडेतुकश्रौतोष्णादौनामतियोगेन। 

ऋतूचिताहारविहारपपरौगेन त्वचमाश्रिय 
विस्फोटान् कु््वन्तोव्यये;। ज्वरपुरःसरान् 
च्वरपून्वान् ॥ # ॥ रूपमाह । 

^च्यमिदग्धनिभाः स्फोटाः खज्वरा रक्तपित्तजाः। 

क्षचवित् समच वा देहे विस्फोटाश्ति ते 

स्ता; ५” 

रक्तपित्तलाः रुतेन सर्वव विस्फोटेषु रक्त- 
पित्तयो; प्रघानकारण्त्वम् । यथा गूलेषु वातस्य 

तथा षातानुगतिरपि बोहव्या। तथा च भोजः! 

५%यद्ा रक्तश्च पित्त वातेनालुगतं त्वचि । 

चअमिदग्धनिभान् स्फोटान् कुरतः सवदे ह- 
गान् ॥*#॥ 

घातिकमाइ। 

“शिरोरुक् शूलभूयिज्वरटट् पकमिद्नम् । 
खक्कवावणेतां चेति वातविस्फोटलच्चणम् ॥” 
श्रूलमनच्न तोदरूपम् ५#॥ सैन्तिकमाइ । 
च्वरदाइरुजापाकः सरावस्तव्णासमन्वितम् । 

परौतलोह्ितषणेख पित्तविस्फोटलच्चणम् ॥* 
रजादिचयं स्फोटेषु ॥#॥ वा तमे ्तिकमा इ । 
“वातपित्तछ्षतो यस्तु तच्र स्यस्तोव्रवेदनाः 
स्तेमिद्यं गौरवं कण्डभेषेदातवलासले ५४॥ 
पित्तञ्च द्मिकमाइ। 

कण्डरा ्ो च्वरण्वदिरनायते कषपो तिके 
खाच्निपातिकमाडइ। 

“मध्य निखोन्नतस्ोदः कठिनः खल्यपाकवान्। 
रागदाहटषामो इ ऋ दिष्ट {रजाच्वराः । 
प्रलापो वैपथुयेत्र सोएखाध्य्च चिदोषजः ॥* 
मोदो षिपरौतन्नानम् । खां सथा ज्नान्- 
शून्यता ॥ # रक्तजमा इ । 
“वेदितव्याश्च रक्तेन पेत्तिकेन च हेतुना । 
गुज्ञा्पणलसमा रक्ता रक्तस्लादा विदाहिनः) 

मति सिद्धिं समायान्ति सृद्धर्योगश्रतेरपि ५ 

पैत्तिकेन च तुना (पित्तस्यद्धेतुना कट्ादिना 
रक्तस्य पित्तस्य तुच्यल्वात् न वते साध्याः) 

«रतै चाटविधा वाद्या अान्तरो$पि मषेदयम्। 
तस्िच्रन्तबेपया तत्रा ज्वरयुक्ताभिलायते ॥ 

तस्िन् वद्धिगते खास्थाश्तु दानस्य बह्िगतिः। 
तच्च वातिकविस्फोटक्रिया काया विजानता॥* 

उपद्रवानादङइ। 
“दृट् खाखमां ससङ्ोयदादडिकरामदल्वराः1 

विखपमम्भसं रोधास्तेषासक्ता उपद्चवाः ॥* 
मांखसङ्कोधः मांसस्य प्रठितत्म् । मम्नखंरोघो 
मम्भयथा। तषां विस्फोटकानाम् ॥ #॥ 
केचिदुपद्रवाणौ लयान्तरं परठन्ति। 
“ष्डिक्षा "प(खोऽ्यचिस्तष्णा खाङ्गमर्दो हदि- 

वथा । 
विखपेच्वर हक्षासा विस्फोटानासपद्रवाः \* 
साध्यलादिकमादइ। 



विस्फोटः 
^ख्कदोषोत्थितः साध्यः रुच्छरषाध्यो हिदो- 

षज; । 

खथैरूपान्वितो चोरौ च्ष्पच्यी भूषुषदवः ५ 
अथ विस्फोटस्य चिष्ित्धा। 

^ विस्फोट लङ्कनं काथं वमभ प्यमो जनम् । 
यथादोषर्वलं वौच् प्रयुञ्जााच्वै विरेचनम् ॥५॥ 

जौणेः शालियेवा सहा मखराश्चाएकौ तथा । 
रुतान्यन्नानि विस्फोटे छितानि सुनयोभ्बन् ॥ 

डे पञ्च्दल्धौ राख च दा शीरं दुरालभा । 
गुडतचतौ धान्यकं स॒स्तमेषां काथं पिवेन्नरः । 

विस्फोटात्नाश्रयव्याशु समौरणनिमित्तकान् ॥ 
दा्ताकाश्सखच्जरपटोलारिदटवासकः। 
कटकालाजद्स्यशं; पत्तिक सखितं एतम् ॥ 

भूनिग्बसखवचावाखाचिफलेन्द्रखवत्यके; । 
पिच्वुमदेपटोलाभ्यां कफजे मधुयुक् श्टतम् ॥*#॥ 

किरातवतिक्तकारिद्यश्टयाङगब्बदवासकेः 

पटोलपपेटोश्ौरत्िफलकोटजान्वितः; ॥ 

कथितेदहादगशाङ्गन्तु सब्यैविस्फोटनाश्रनम् ॥#। 

विस्फोटयाधिनाश्ावय तण्डलाम्बद्पेषितेः। 

बीजे; कुटजटतच्तस्य लेपः कार्ययो विजानता ॥%# 

त्रा पटोलभूनिम्बवासकारिषटपपेटे;। 
खदिरान्द युम; क्षायो इन्ति विस्फोटकं ज्वरम् ॥ 
"चन्दनं नागपुव्यश्च सारिवा तख्डलोयकम् । 
पि रौषवल्कलं जातो लेपः स्याद्ाहनाश्नः ॥* 

«“ङत्पलं चन्दनं लोधरसुशौर शारिवादयम् । 
जलेन पिष्टं लेपेन स्फोटदादा्िनाशनम् १४॥ 
यच जौवस्य मच्जानं जले पिष्टा प्रलेपयेत् ।. 

कालस्फोटं विषस्फोटं खद्धो इन्धात् सवेदनम् ॥ 
कच्चायन्थिं गलयन्धिं कथेयन्थिश्च नाशयेत् । 
अन्यच्च स्फोटकं तान्व पुच्तजौवो विनाश्रचेत् ५“ 

इति विस्फोटकाधिकारः। इति भावप्रकाशः 
चऋन्यश्च । 
«मरौव्वं चिडतं कुष्टं हरितालं मनःशिला । 

देवदारु हरिते दे कुष्ठं मासौ च चन्दनम् ॥ 
विश्याला करवौरख अकंच्तौरं सलत्पलम् । 
खषा कार्चिंको भागो विषस्याद्वं पलं भवेत् ॥ 
परस्थं कट कसे लस्य गोग्धचेभ्टगु शे पतेत् । 
"्त्पाच्े लौहपाचे वा शनैमंहप्िना पचेत् ॥ 
पामा विच्वध्विका चेव दहविस्फोटकानि च। 
च्पभ्यङ्गन प्रणख््यन्ति कोमललख् जायते ॥ 

्रखतान्धपि श्थिचायि सेदेनानेन स्नचयेत् । 
व्विरोत्थितमपि श्छि्ं विव्ये ततृच्चथात् 

भवेत् ॥* 
अपिच) 

५ मू निम्बनिम्बचिषलापरपटेख इतं जलम् । 
पटोलसुस्त काभ्या्व वासकेन च नाश्रयेत् । 

विस्फोटकानि यत्तानि नात्र काया विचा- 

र्या ॥" 

इति गारुडं १६८ अध्यायः ॥*#॥ 

षिस्फोटकस्य खरूपं यथा, भावप्रकाश । 
“स्फोटाः श्वावारुणाभाखा विस्फोटाः स्य॒स्तबु- 

लत्व; ॥* 

विषयः, पै, (वि+्ि+ “शरच् इय् । ) 
चअञ्श्यम् । तत्परथायः। अददोर हौ३। 

द्यमरः ॥ ^अन्दडुतशज्दे रथम् । 
“अद्ुसो विखायस्धायिभावो गन्यव्देवतः । 
परौतवणोँ वस्तु लोकातिममालम्बनं मतम् ॥ 
इति भावरखयो; पथयत्वं अद्भुतस्य विखय- 
खायिभावात्मकलवात् ।* दति भरतः॥#॥ 
तस्य लचणम् । यथा,-- 
^ विविध पदाय लोकसौमातिवरिषु । 
विस्फार खेतसो यस्तु ख विसय उदाहृतः ॥* 

इति सादिद्यदपेणम् ॥ 
(अस्ात्तपः चयो भवति । यथा,मजुः। 8।२३ 9। 

<^यज्ञोणदृतेन चरति तप; चरति विद्यात् ॥*) 
दपेः। इति मेदिनो \ सन्देह; । इति शब्द 
रत्नावली ५ ( विगतः खयो गर्ववो यस्येति । 
जष्टगयै, चि । वथा, भागवते । ३। १७ । ३०। 

^तं वौरमारादभिपद्य विदयः 

्यिस्यसे वौरश्रये श्वमिवंतः 1) 

विख्वान्वितः, चि, ( षिस्येन अन्वितः युक्तः । ) 

विसययुक्तः। ्ाच्वथविशिष्ट;। तत््रथायः। 
विलत्तः २। इत्यमरः ॥ 

विस्ाप(योनः, प. ( विस्ाप(य)यतौति। वि+ 

सलि+रिच्+च्छयुः।) कुहक; । गन्वव्वनमरम् । 
कामदेवः). इति मेदिनौ॥ कौ, विसायनम् ॥ 
( वथा, इरिवंशे । १२६1 २६। 

^पारिजातवरोः पुष्यं तस्य दत्तं मयानघ । 
विस्पापनाथे देवेश पनौनासुरतेलसः ॥» 
विखयकारके, ि। यथा, भागवति। १। 

१५।५। 

^वञ्डितोडहं महाराज इरिणा बन्धुरूपिणा । 

येन मेफपद्कतं तेजो देवविस्मापनं मत् ॥*) 

विक्जितः, चि, (वि+ख्ि+क्तः।) बविखयान्वितः। 

यथा,- 

“मदहापाश्पतान् इषा सत्ुत्याय महेश्वरः । 
संपररिष्वजत यक्तं ते प्रणेसम्भदेश्चरम् ॥ 

ततस्तदद्ुततमं इदा सबेगशेश्वराः । 

सबिस्ितास्तदा सन्तः किमिदं चिन्तयच्रिति ॥ 
विख्ितांसतान् गणान् इषु परौलादिरयोगिनां वरः| 
पाह प्रदस्य देवेशं खूलपाणिं गणाधिपः ॥ 

विस्ितामौ गणा देष खय रुव मदेश्वर । 

महापाश्पतानां छि यत् त्वथालिङ्गनं छतम् ॥* 
इति वामने ६9 अध्यायः ॥ 

विजितिः, ख्छौ, विखरणम् । विपूब्खिधातोभषि 
क्तिन् प्र्येन निष्यत्रमिदम् ॥ 

वितः, चि, (वि +च्छ~+क्तः।) सरणाविषयः। 
तत्पायः । अन्तगेलम् २। इव्मरः॥ (यचा 
“पठित्वा सब्श्राच््राणि विच्छ तान्यकत्चराखित्च। 

चास्ते किञित् मम खान्ते ठवगेस्य तु पश्चमः॥* 
१व्यद्धट; ॥) 

विच्छति, स्वौ, विस्रणम् । विपून्नकख्छधातोः 

क्तिन् प्रव्ययेन निव्यन्नमिदम्॥ ( यथा, कथा- 

सरित्घामरे । ४४ । ६६। 

विहगः 
“जामातरष्च स तथा खयप्रभस्तपाचरत् | 

यथा तस्य निजा मोमा: सँ विष्छति- 
समाययु; ॥* ) 

विं, क, आमगन्ध; । इव्यमरः ॥ रदं चिता- 

धूमादिगन्धे अपकमंसगन्धे इन्धे । इति 
भरतः ॥ (यथा, कथासरितृखागरे ।७४। १६६ । 
“^सखमाञ्चिषच्च धावित्वा सिष्न् धराश्रुभिः 

खतम्। 
मोनोदरदरौवासविसं प्रत्तालयन्निव ॥* 
तद्िशिषरे, चि। यथा, कथाखरित्छामरे। 
८र। 9 । 
“व्यद्मेनं नश्क्रोमि पोतं विखपिचछलम् ॥*) 

विखगन्वा, चतौ, ( विखं गन्धो यस्याः । ) हपुषा ॥ 

इति राजनिषेण्ट; ॥ 
विद्गन्विः, प, ( विद्धमिव गन्धो यस्य ।) इरि- 

तालम् । इति हेमचन्द्र; ॥ 

विश्वध; चि, (वि+खन्भ-+ क्तः) ) विखब्धः। 

ति केचित् ॥ (यथा, साद्हिव्यदरपंखे। १।७। 
“विखध्वं पररिचुग्बा जातपुलकामालोक्य 

गख्स्थलौम् ४ ) 

विखम्भः, पु, ( वि+खन्भ+ षम् । ) विष्ठाषः। 
( बया, उत्तरचरिवै।१। 

^विद्छम्भादुरसि निपद्य लब्धनिद्राम् ॥* ) 
प्रख्यः; । इव्यमरः ॥ प्रणयः परिचयः इक्घार- 
प्राेनावा। 

पररिचयप्रायेनयोः प्रणयः परिकौर्तितः ॥ ` 
। षवद्यमरमाला ॥ 

प्रणयः करौ ड़ापारतन््यम् । इति रमानाथः ॥* 
इति तद्टोक्षायां भरत; ॥ ( यथा, रामायशे । 
२।६०।७। 
«विजनेपि वने सौता वाखं प्राप्य रेध्विव । 
विखम्भं लभतेमभौता रामे विग्धस्तमानसा ॥*} 
केलिकलहः । वधः; । इति हेमचन्द्रः ॥ 

विखम्भौ, [न् ] चि, ( विखम्भते विश्वखितौति। 

षि+खम्भ + ̂ वौ कषलसकल्थखम्भः । ०३ । २। 
१४द। इति विनुण।) विश्वासौ। (यया, 
भागवते। ६।५।२०॥। 

“कथं तदनुरूपाय गुखविखम्भापक्रमेत् ॥*} 

प्रण्यौ। विखम्भश्रन्दा दस्यं यिनृपद्ययेन 
निष्यन्रमिदम् ॥ 

विखसा, स्रौ, जरा। इयमरः 

विखा, श्रौ, ( विलं मन्धोःस्त्यस्या इति । अच 

लतष्टाप् । ) हपुषा । इति राजनिधेशटः 

विष्तः) चि, ( वि+ख्+क्तः। ) विस्ततः। विपू- 

वकञखघातोः क्तप्रद्ययेन निष्यत्रमिदम्) 

, | विददगः, पु, (विद्ायसा गच्छतौति। गम् + ^प्रिय- 

वश्नेति ।”३।२। ३८ । इवच “छेच विद्धायसो 
विद्ादे्रो वक्तयः। "इति काशिकोक्तेः डप्रत्यये 
विद्धायः शब्दस्य विदादेश्ः। ) पत्ती) इ 
मरः; ॥ ( यथा, भागवते । 8 । १८ । २४ । 

५ पणंवत्पा विह गाच्चरख्ा चरमेव "च ॥*) 
बाण; । ( यथा, मङाभारते । ॐ १६३।४०। 



विसि 
म्दयोतुखैख विद्धगद्रबयिष्ये मद्दारथान् ॥”) 

खगः । चन््ः। इति शन्द्रन्नावलौ ॥ ग्रहः । 
इति धरणि; ॥ 

बि्ङ्गः, ध, ( विद्धाथसा गच्छतौति । ६।२।३८। 

श्ल्त्र “गमेः सुपौति।” खच् 1 “विद्धायसो 
व्दिच्च।” इति विद्धादेश्ः। “खच डदा 

वक्तद्य; ।* इति डिच्च । ) पनत्तौ। इव्यमरः॥ 

( यचा, रघुवंशे ।९।५१। 
“सेकान्ते सुनिकन्याभिस्ततन्च णोज मितट च कम्। 
विश्वासाय विद्ठङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्॥ 1 

बाणः । ( यथा, म्धाभारते! ८! ६६।३५ 

, “लवतुपररितेर्लोडिताद्धेविदष्रेः ॥*) 
मेषः । चन्द्रः। खषथः। इति श्न्द्रक्नावलौ ॥ 

( नागविश्रषः। १।५७।११। 

“विषङ्ग; शरभो मेदः प्रमोदः संदतोपनः ॥*) 
विष्ङ्गमः, पै, ( विद्ायसा गच्छतीति । ३।२।३६८। 

इ्यच्र। ^“खनच्चप्रकरये गमेः सुप्यपसंस्यानम् । 
इति काशिकोक्रा खच्। ^“विद्धायखो विद 

च ।” इति विद्धादैश्र;। ) पक्तौ । इत्यमरः; ॥ 

( यथा, महाभारते । ३ । २७४ । ३६. । 

५ चाक्रम्य रन्नान्यद्टरत्कामरूपौ विद्ङ्गमः ॥* 

श; । यथा, माकंखेये । १०६.। ६9 । 
^इन्दोभिरश्वरूपेच खल दूयुक्तेविदङ्ग- 

मम् ॥”)} 

विष्ङ्गमा, स्तौ, भारयष्टिः। इति शब्दरनावलौ ॥ 
वक इति भाषा 

विषङ्गराजः, प, ( विद्ङ्गानां राला। समासे 
टच ।) मरुडः। इति इदलायुधः + ( यथा, 

शिशुपालवधे । १.। 91 
^विद्धज्गराजाङ्गरुङेरिवायते- 
ह्दिरण्सयोव्वौरहवलछितन्तुभिः ॥*) 

विशङ्का, स्रौ, भारयद्टिः। इ्यमरः॥ वक 

इति भाषा॥ 

विदत, स्रौ, गर्भपातिनी गौः । इति संचिप्र- 
सारोणादिटत्तिः ॥ । 

विष्टसः, चि, विश्चेषैय इत; । विनष्टः । विपून्वक- 
खनधातोः क्तप्रदयेन निष्यन्नमिदम् ॥ 

विद्धननं, कलौ, (वि+न +ल्युट् । ) विक्नः। 

श्विंसा । तूल पिञ्जल: । इति मेदिनो । ने, २१९.०॥ 
विदरः, पु, ( षि+ड +अप् । ) वियोगः। इति 

उलायुधः ॥ 
विष्टरं, जौ, वि्धारः। विपून्कड्घातोरनट- 

प्रद्ययेन निष्यत्नमिदम् ॥ ( यथा, भागवते ।१०। 

३१ ।१०। 
^विद्रणच् ते ध्यानमङ्गलम् ॥* 

प्रवारणम् । यथा, पाणिनौ ।९।३।२०। 
“ढो दोप्नास्यविहरणे ॥” 

अदरणम् । यथा, माकडेय । ९६ । ३७ । 
ननाभ्मिविदरणद्येव कत्वभावञ्च लच्छते । 
मवाप्यायनमस्नाकं विना होमेन जायते ॥*) 

विष्टसितं, कौ, ( वि+ इस् +क्तः।) मध्यम- 

ख्यम् इयमरः ॥ 
क. 117 
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विद्स्तः, चि, याङ्लः। इव्यमरः॥ 

रषु; । ५) 8६। 
नरामापररिचाशविदहस्तयोधघं 
सेनानिवेशं तुसलं चकार ॥*) 

पच्छितः। दति मेदिनौ॥ (यथा, इरिवंओे । 

२३७ । २८। 

<नामायुधविदस्तानां त्वरितानां प्रधावताम्) 

चत ड़तोतक्रटनिनटैमंजट ितनिखने; ॥) 
विकरः । ( वथा, विख्यातवि जये । २ अङ्क् । 
«“विगतरथ विह स्तन्यस्त शस्त्र प्रमत्त- 

खवलितगतिभयार्तान् ग्रैव नातु प्रहर्ता 4) 
पण्डे, पु । इति शब्दरत्नावली ॥ 

विद्धा, अ, (योहाक् व्यागे + ^“विषाविदा 1” 
उणा० ४। ६६। इति निपातनात् आआ।) 

स्वगे; । इति सिद्धान्तकौसुद्यासणादिटत्तिः ॥ 
विद्धापितं, कौ, (वि+ा+ णिच्च + क्तः!) 

दानम् । इत्यमरः ॥ 

विद्धायः, [स्] कोपु, आकाशः) 

( यथा, साद्िद्यदपेशे । १०। 
"कान्तायते ख्यशरेसुखेन वारि 
वारौयते खच्छतया विदयः ॥” 

चि, मदान् । यथा, निरक्त। 8 1 १५।५विद्ा- 
यसस्तेभिरिदरम् ।* “विद्ायसो महान्तः ॥” 
षति यास्कः ॥ यथा च निषरटुटौकायाम् 1 ३। 
३।१२ । ^वि हाया; । वदि ह1 घा ज्भ्यश्न्द सि । 

उणा० 8। २९५) इति जदहातेनिंहोतेना 
बाहुलकात् युगभावेण्पि युगागमो निपाबते ॥* 

यथा, ऋग्ेदे । ४।१९।४। 
“तद्काजौ वाजंभरो विहायाः 1 

^ विष्धाया; मदान् 1” इति तद्धाच्ये सायः +) 
विहायाः, [सू] प, पच्चौ । इव्यमरः ॥ 

विद्ायखं, क्तौ पु, यअकाशः। दयमरटौकायां 

मथर; + ( यथा, महाभारते ।९।६.३।६१६। 

५*ातिषख रथं राजन् विक्रमसख विद्धाय- 
सम् ॥*) 

विदायसः, पु, पच्चौ । इवमरटौकायां भरतः 
विद्धायसा, अ, अकाश; । इयमरटौक्ायां मय् 

रेः हदेमचच्रश्च॥ ( पाणिनौ चच “खरादि- 
जिपातम्यम् 1” १।१।६७ इत्च गणितम् ॥) 

विद्धारः, प, ( वि+ + चम् । ) क्रौडे पद्यां 
गमनम् । तत्पायः 1 परिक्रमः २ इदसरः। 

( वथा, गौषायाम्। ११। ४२ । 
«“यच्वावदहासा्ंमस्तछ्लतोखि 
विद्ारश्ग्यासनभोजनेषु ॥*) 

मणम् । स्कन्ध; । लौला। ( वथा, रघुवंशे । 

६ । ४८। 
प्रच्ालणाहारिषिदह्ारकाले॥*) 

सगतालयः । इति मेदिनौ ॥ बिन्द्रेखकपन्चौ । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ वेजयन्तः। इति शब्द 
माला ॥ 

विदारे, [न्] जनि, (विद्त्त' श्ौलमस्येति । वि + 

{ यथा, 

इत्यमरः ॥ 

छ +शिनि;ः।) परिक्रमौ। विदडारकरत्ता। 

बोः 
विद्ारशब्दादस्यये इनूपरद्ययेन निष्यन्न(मिदम्॥ 
( थथा, षधे । ३।१५। 

धायः कथङ्कारमद्ं भवव्या 

विवद्िहारौ वसुपरेकगत्या ।») 

विहितः, चि, (वि+धा+क्तः। } विधेय; । यथा, 

^विषितस्याननुष्टानात् निन्दितस्य च सेवनात् 

चअनियदाचन्दरियाणां नरः पतनण्टच्छति ॥* 
इति प्रायञ्छित्ततत््वम् ॥ 

विदितिः, च्छो, (वि+धा+ क्तिन् । ) विधानम् । 
यथा.- 

«“च्वितिविलितिखितिषिदितित्रतरतयः पर- 
गतयः । 

ऊरु शरध रदुधुदुयु धि कुरवः खमरिकुलम्॥* 
इति द्रौ ॥ 

विद्धौनः, चि, (वि + हा + क्तः।) विश्रेषैख हौनः। 
यथा, तन्रसारे । 

नबोपएान्ासविदह्ौनो यः प्रमेरेवि पाव्वनोम्। 

सोग्चिरानृच्ट॒माप्नोति नरकश्च प्रपदाते ॥* 
व्यक्तः । वथा, 

^विदीनञ धरररदारे परच्ैरादायमे घनम्) 
वनमभ्यागतो दुःखो निरस्तखाप्रवन्सुभिः ॥* 

इति माकंखूयपुराये दैवौमाहालमपरम् ॥ 
विदतं कौ, (वि + + क्तः।) सीणां खाभाविक- 

द्शविधालङ्कारान्तगेतालङकारविश्चेवः । यथा, 

^“लौला विलासो विच्छित्तििव्योकः किल- 
किञितम् 

मोट़्ायितं कुढृमितं ललितं विद्धतं तथा । 
बिभमश्ेवलङ्कारा; स्लौणां खाभाविका दश 1” 

इति हेमचन्द्र; ॥ 

विद्धतिः, श्छ, विपरोतिग रथम् । विरोपय वला- 

त्कारः । विपूब्वद्धातोः क्तिप्र्ययेन निष्यन्न- 
मिदम् ।॥ 

विदेः, प, ( ि+-देठ+च् |) विद्धेठनम्। 
विपून्नदेठधातोरल प्र्ययेन निष्यत्रमिदम् ॥ 

विदेठनं, जौ, (वि+देठ+ल्युट् ।) हिंसा! 
मदनम् । विड्गम्बनम् । इति मेदिनौ ॥ विवाधा। 

इति चिकाखशेषः॥ 

विहृलः, चि, ( वि+-ङल +अच् । ) भयादिना- 
भिभ्रूतः। खाङ्गघारणाग्रक्तः। तत्प्रायः । 

विङ्खवः २। इव्मरः\ ( यथा, रघुः ।८।३७। 
«“चखमाचरसखौ' सुलातयोः 

स्तनयोस्तामवलोक्य विला । 
निमिमील नरोत्तमप्रिया 
तचा तमसेव कौसुदौ ॥*)} 

विक्लौनम् । इति हेमचन्द्रः ॥ 
बी, ल ईलवत्। कान्तिगतिद्याप्रिचेपप्रजनखादने। 

इति कविकश्यदुमः॥ (अदा०-पर०्कान्तौ 
अक०-गतौखाप्नौ चैष प्रजने खादने च सक०- 
अनिट्) ल, वेति। इति दुर्गादासः ॥ 

वीः, प, (वयनभिति। बौ गतौ + न्यहादित्वात् मावै 
किप् । अभिधानात् पुंखलम् । ) गमनम् । इये 
काचरकोषः॥ 



बीचीत 
वौकः, प, (अजतोति। अज + ^चअजियुधूनौभ्यो 

दौ चेच । “उ ण!० ३।8। कन् । अजे बौँभावः ।} 

वायुः । पच्चौ । दृद्युयादिकोदः ॥ मनः। इति 
संचिप्रसारोणादिटत्तिः ॥ 

बौकाश्ः, पु, ( विकशनमिति। षि~+ कश्र + च् । 

“इकःकाप्े । ६ । ३ । १२३ इति वैदपरसगंस्य 
दौषः ) रहः । प्रकाश; इवमरः॥ 

वौकः, पुष्ौ, उरिः। षिपूर्नदधातोरलप्रद्ययेन 
जिष्यत्रमिदम् ॥ 

बौचणं, कौ, विश्वै दैचणम्। दशनम् । 
विपूर्व चधातोरनट् (च्छ्) प्रत्ययेन निष्यत्नम् ॥ 
( यथा, भागवते । ई । १८। २८। 
«सनो जया भावन्चा सस्ितागाङ्गवीच यः॥”) 

बौ चापन्नः, चि, ( बौचामापन्नः। ) विखयापन्नः । 

इति देम चन्द्र; ।६।६.७॥ (वौच्छापञ्नः। इव्येवमेव।) 
चो चितः, चि, (वि+देच्त+क्तः।) विश्रोषैय 

देच्ितः ¦ इष्ट; । यथा,-- 
“पापक्तं प्रश्रलसे तु पापसंयुतवौचिति । 
तथेव चाषटमसख्याने रोगिणां मरं दिशेत् ॥» 

इति दौपिका॥ 
चोच्, क, ( बौच्छेत इति! पि + देत + रत् ।) 

वियः । इश्यम् । इति मेदिनौ । ये, ५६॥ 

वोच्छः, प, ( वि + ईच दशने + णयत् ।) लासकः । 
चोटकः। इति मेदिनौ \ दशनीय, चि। 

षष्ठा, स्तौ, ( वौद्धनमिति। वि+इ्ड+“गुरोख 
इलः!” इति च; टाप्) शूकशिग्बौ। 
गतिभेदः । गततैनम् । इति हेमचन्धः॥ अश्व 

शंतिभेदः । खन्विः। इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ 

बचिः, पुःच्लो, (वयति जलं तटे बहंयतौति । वै + 
“बोधो डिच्च ।“डणा० ४।७२। दैव्विः। सत्व 

छित् । ) तरङ्गः; । इवमरः ॥ (यथा, रघवे । 
१॥। 8२) 

“खरसोष्वरविन्दागां बौचिविक्ोभग्रौतलम् । 
ख्मोदसुपणि्रन्तौ स्ठनिश्वाखानुकारिणम् ॥*) 
खल्पतरङ्गः। अवकाशः। सखम् । - इति 

नेदिनौ। चे, १० ॥ आख्यः ! इति हेमन्वन््र; ॥ 

किरणः, इति जटाधरः; ॥ 

बौचौ, च्छो, ( वौवि +शदिकारादिति डौष् ।) 

वौवि; इव्यमरटीकायां भरतः ॥ ( यथा, 
इदत्संड्ितायाम् । ५६।8। 

“खराघु नलिनौच्छच्निरस्तरविर्सिषु। 
इंसांखाचिप्रकजारवौग्वौ विमलवारिषु 1») 

बौचौतरङ्गः, पु, न्यायविश्चेषः। खतु ओते म्द 
उत्पत्तिकारणस्त्पः । यथा.- 

“बोष्ीतरङ्गन्यायेम तदुत्पत्तिर्तु कौर्तिता। 

कदम्बमोलकन्धायादृत्यत्तिः कस्य चिन्मते ॥* 
इति भाष) परिच्छेदः १ 

ननु ्टदङ्गादावच्छेदेनोत्पत्र शब्द ओते कथसुत्- 
प्रिरिद्त अइ वौतचचौति अदयश्चब्दस्य 

बडिदेशदिगवच्छिन्नोदन्धः श्न्दस्तेतरैव शब्देन 
जन्यते तेन चापरस्तदयएपक रवं क्रमेण श्रोचोत्- 
पन्नो गद्यत इति । कदम्ब दति आद्यशन्दाद्श्- 

४६९ 
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बीजं 
दिलु दश शब्दा उत्पयन्ते तेश्ान्ये दशर शब्दा 
उत् पद्यन्ते इति भावः । अस्लिन् कल्ये गौरवा- 
दुक्तं कस चिन्छते दति । इति सिद्वान्तस॒क्ता- 
वलौ ॥ 

बौ(बौ)जं, कौ, (विद्रेषेय कारू्पेख अपद्तया च 
जायते इ्ति। वि+जन+- “उपसगे च संन्ना- 
याम् ।” इति डः। ^खअन्येषामपौति।” उप- 

खगस्य दौघे;। यद्वा विशेषेण ईैनते कुचति 
गच्छति रौरं वा। ईन गतिङ्खत्नयोः+ 
पचाद्यच् । यडा, बौजते गच्छति गर्भाशव- 
भिति। बोल् + खच् । यदा, “वौचप्रजनन- 
कान्त्यखनखादनेखु । इव्सादचप्र्ययः। क्था 

च भोजराजौये वियो जक् इति द्युतृपादितम् । 

बवयोरमेदः। वेति प्रजायते गच्छद्यनेनाटृण्थं 
पितेति षा। अन्न त्तौरस्वामौ वच्यते वैति 
-वा वौं वाकिलौकिकः इति । वौलिः ख्यात् 
प्रोरणक्रिया इति माधवः ॥ प्रेते छि काथ- 
करणाय षा वौजम्।” इति निषण्टौ देव 
राजयच्वा ¦ २।२।१५।) कारणम् । (यथाः 

गौतायाम् । अ । १०। 

“वोजं मां सवभूतानां विद्धि पाये खनातनम् ६४ 
अथा च मनौ! १।५६। 
“वदाशमाढको भूत्वा वोज स्या चरिष्णु च ॥”) 
शुक्रम् । इत्यमर; ॥ (यथा ॥१९।८॥ 
«अप रव खसरव्नादौ तास वौलमवादलत् ॥* 
बौजं शुक्रम् । इति मेधातिथि; + वौनं शक्ति- 
रूपम् एति जक्ृकः ॥ यथा च तच्ैव ।१०।९२। 
“+यस्ञादौजप्रभावैख तियगजा ऋषयो?भवन् । 

पूजिता प्रस्ता तसाह्वौजं प्रशस्यते ॥*) 
श्रीलष्यस्य सव्वावतारवीजलतं यथा,-- 

दानव उवाच । 
“पुना शष्यरूपस्ल परि पूगेतमः खयम् । 
स््वषामवताराणां बौजरूपः सनातनः ॥* 
इति ब्त वतत ग्री्ञ्यलन्ड खख २९ अध्यायः ॥ 
अङ्कुरः । ( यथा, महाभारते । ५।१२। १६ । 

“न तसस्य वौलं रोहति बौजकाके 

ज श्वासय वभे वषेति वधेकाशे । 
भौतं प्रपन्नं प्रददाति शवे 
ज च्रातारं लभते चागमिच्छन् ॥?} 

सच्वाधानम् । इति मदिनौ ॥ मव्ना। इति 
राजनि्ंणटः ॥ मणितविररेषः । यथा,-- 

“उत्पादकं यत्प्रवदन्ति बुद्धे - 
रधिष्टितं खतपुरुषेख साख्या; । 
क्तस्य छत्कस्य तदेकवौल- 

मद्यक्तमौप्रं गणितं च वन्दे ॥ 
पूरे परोक्तं यक्तमयक्तवौलं 
प्रायः प्रश्ना नो विना यक्तयुक्या। 
ज्ञातु" शक्या मन्दधौभिनिंतान्तं 
यस्नात्तसखादइनचमि बौजक्रियाश्च ॥* 

इति भास्करा चाओविरत्तिति सिडान्तशरिरोमणौ 
वौजगणिताध्यायस्य प्रथमदितौयश्चोकौ ॥%॥ 
मन्त; । यथा । अय सुवनेश्वरौमन्तः | 

बीजं 
*नङुली श्रोःप्िमारूप्नौ वामनेचाहं चन््रवान् । 
बौजं तस्याः समास्मातं सेवितं सिद्धि 

काङ्िभिः\ 
नकुलो हकारः! अणौ रेफः) वामने 

मौकारः। चद्वंचष्रोम्यखारः) जह्ौ।*॥ 
खन्नपूर्गाया वौजम् । हौं गमो भगवति माहे 
च्वरि अनच्रपूर खादा॥%॥ अथ चिपुटा- 
बौनम्। ग्रीं ज्ञौ ॥# त्वरितावीजम् । ॐ 

चौ इखेचद्ेच स्तौ चेद्ध पट् ॥*५ 
अथय नित्धावौजम् । रेः जौँ ति्ल्जिच्े मददवे 

खहा \#॥ वच्परस्तारिणयाः। रे डौ" जि 
कितने मदद्रवे सादा ॥ # + अथ दुर्गावोजम्। 
अङ्गो दु दुगाय नमः+ #॥ मद्दिषमदिनो- 
वौजम् । ॐ मद्दिषमददिनि खाहा ॥*॥ लयदुर्ग 
बीलम्। ॐ दुगे दु र्षि स्दादा॥#॥ 
्ूलिनौवौजम्। ज्वल व्वल मूलिनि इर्य 

ङ फट् खादा॥ #\ वागौशवरौवौजम् । वद् 
वद् वाग्वादिनि खाहडा॥#॥ प्रारिजात- 

सरस्वतोवीनम्। ॐ ङः दसौ जौ 
सरस्वते बमः। #+ गयेशवौजम् । गेँ।#॥ 
देरम्बवीजम् । ॐ 4 ममः ॥ #॥ हरिद्रा 
गशेशवबौजम्। म्लं॥* लच्योवौलम्। ओं ॥#१ 

महालव्योवोगम् | अऊरेङौगओरींकलौ दसौ 
जगत्प्रये नमः ॥ # ॥ खयवीजम् । ॐ इखि 
खन्ध आदिव ॥#॥ गरोरामवौजम् । रां रामाय 
ममः । लानकौवल्ञभाय इं खाहा ५५॥ विष्य, ~ 
दौलम् । ॐ नमो नारायणाय ॥ # ॥ ओीलष्य- 
वौजम् । गोपौजनवह्लभाय खाद्ा॥#॥ वासु- 

देवस्य । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥*॥ 

बालगोपालस्य । ॐ को लष्याव ।॥*५ लच्छौ- 
वाप्देव्रस्य डौः गरी ओ लव्यौवास- 

देवाय नमः॥ *॥ दधिवामनस्य। ॐ नमो 
विष्णवे सुरपतये महाबलाय खाहा॥*॥ 

इयमौवस्य। 

ॐ उदू मिरतप्रण्वोटूगौथसब्येवागौश्वरेश्वर । 
सर्ववेदमयाचिन्त्य समे बोधय वोध्य ॥ *॥ 
कृषिं इस्य । 

उरं बौर मद्ाविष्यां ज्वलन्तं सब्येतोसखम् । 
कृसिं भौषयं भव्रं न्डद्यं नमाम्यद्म् ५१५६ 

नरहरिवौजम्। खा डौ" चौ इ" पट् ॥ ५॥ 
रि्रस्य। ॐ ङौ हौ एङ्रनारायणाय 
नमः हौ दौ ॐ ॥ + १ वराहस्य । ॐ नमो 
भगवतै वराहरूपाय भूभुंबखःपतये भूपतित्वं 
मे देद्धि ददापय खादा॥*॥ शिवस्य । 
दौः ।*) च्डदञ्जयस्य। ॐ चु खः ॥*॥ 
दच्तिणान्ढत्तिवौजम् । ॐ नमो भगवते दत्तिणा- 
खनये मद्धं मेधां प्रयच्छ खडा ॥ * ॥ चिन्ता- 
मणिवौनम्। रक्त मरय ओं" ३५६ 
नौलक्ण्छस्य । पँ नौं ठ; नमः शिवाय । *॥ 
चण्डस्य । रूध्व फट् ॥*॥ चेचपालस्य ॐ चतौ 
चखेचपालाय नम; ॥* ॥ वदटुक्रभेरवस्य । ॐ चरौ 
वटुकाय आअापदुह्वरणाय कुरु कुर वटुकाय 



बीजं 
द ॥*॥ चिपुरावा;। सरं । इसकलरौ'। 

इसरो"; ॥ *+॥ सम्यत्मदाभेरवया;। इसर। 
इसकलरौ । इसरो ॥ * । कौलेग्रमेरब्याः । 
खरे सहकलरौः। सहरौः ॥ *॥ भय- 

विध्वंखिनौमरव्याः। इरे । इसकलरी'। 

ङसो ॥* सकलसिद्धिदामैरयाः । सड । सद्- 
कलर" । सदौ" ॥ + ॥ सैतन्यमैरवयाः। षदे । 
सकलद्रौ" । सरैः । *॥ कमेच्वरीमेरयाः। 
सङ" । सकलङ्भे'। नि्क्किम्ने मदद्रवे सहरौः। 
षटङ्नटाभेरथाः। डरलकसद्ध । डरलकसदी । 
उरलकसद्ौ" ॥ * ॥ नित्यामेरवयाः) इसकल- 
रडे" । इसकलरङो'। हखकलररयै" ॥ + ॥ रद्र- 
मेरा; । इषखपफरे । इसकलरी । दसौ: \*॥ 
सवनेश्वसीगेरथाः। इपै"। इसकलङ्ं । 
हसौ; ॥ *। सकलेच्छग्धाः । सहै । सहकलद्ं । 
खद्धौ; 1*) चिपरावालायाः। रे" कों सौः *॥ 
नवक्रटावालायाः। रेः कौ सौः। इसे" । 
इसकलरौ । इलौ;। इर" इसकलरौ 
इसरो; 1*1 अन्नपूर्णामेरयाः। ॐ ईती 
नमो भगवति माद्ेश्वरि अन्रपू स्वाहा ॥*। 
ओरीविद्यायाः। कण्डैल द्धौ! हसकहलद्भौ। 

सकलङ्गो'॥*॥ दित्रमस्तायाः। कीः कीं चू 

रे वच्ैरोच्गेयेद ह फट् ख्ठाहा॥+॥ 
श्चामायाः। करौँक्रौं कौं च ् ह्ौ द्ौदचिणे 
कालिकेकीरकरौकरोदद्ं ङ डो खाडा॥*। 

गुद्यकालिकायाः। कौकौरकोदुंच्रइी्ौं 
गुह्य कालिकेक्रौँकौं कौड द रहो 
खाद्धा॥ * । भद्रकाल्याः । जौली ह 

द्ौडों भन्रकच्ये कीं्लोकौं 9: दौनी 

स्वाहा ॥*॥ भसगश्रानकालिकायाः। कौँंकौँकीं 

द् द् डं ईोष्सश्ानकालि करौं करौक्रौ 

षं दौ डौंखाडा।॥*\ महाकाल्याः 

क्रौक्रौ कौँनल्दद्ोंडौंमहाकालि कंकर 
क्री ब््ौ दौ खाद्टा॥*॥ ताराया!) 

ङौ स्तौ षं फट् ॥*॥ चरोगश्रूलपाेः। 
ॐ दौ हइ शिवाय फट् ॥*॥ मातङ्किन्धाः। 

ङ्क द् मातङ्िन्य फट् सख्वाद्ा॥*। 
उ्छषटचाणालिन्या;ः। उच्छछिदटचाखालिन) 

स॒सखौदेवौ महा पिश्ाचिनौऩ्ींठंःठंः ठंः॥*॥ 

धूमाक्याः । घूं धूं खाहा॥*॥ भद्रकाल्याः । 

कालि महाकालि किलि किलि फट् 

स्वाहा ॥^*॥ उच्छछशटग्शेशस्य, ॐ हस्ति 

पिशाचि लिखे खादह्ा५५॥ धनदाया;) 
घं ओरी देवि रतिषिचे खाद्धा॥ * ॥ 
शर्सश्ानकालिक्रायाः।रेद्धौ भ्रीं क्ती कालिके 

रेभं जौ ॥ * ॥ वगलायाः। ॐ जै 
वगलासुखि सब्धद्दटानां वाश्वं सुखं स्तम्भय 

जिदं कौलय कौलव वुद्धिं ना्य ज ॐ 
स्वाहा ॥ * ॥ कणैपिश्राच्याः। ॐ कणेपिश्चाचि 
वदातौतानागतश्रन्दं दौ खादहा॥*॥ मञ्च 

चोषस्य। क्रों ओरी ॥*॥ तारिण्याः। 

कौ जौ लष्यदेवि द्धौ" क्रीं रे \*॥ सारखत- 

४६७ 
बोजं 

बोजम् | रे'॥*॥ का्यायन्याः। रे हग 
चौ रक्छिकाय नमः 1 +॥ दुर्गायाः ।षट्॥ + ॥ 
वि्रालाच्याः। ॐ ज्ञो वि ग्रालाच्यं नमः ॥ *॥ 

गौथाः । जौ गौरि रुब्रदयिते योगेरि दं फट् 
स्वाद ॥ ^ ॥ ब्रद्ममीमन्तरः हौ नमो ब्रह्म 

श्रीराजिते राजपूजिते जये विजये गौरि 
गान्धारि च्रिसुवनशङ्करि सवलोकवश्ङ्रि 

स्स्त्ोपुरुषवशङ्रि सयुहदुर्घोरराषै दै 
स्वादह्टा॥ *॥ इन्द्रस्य । ड" इन्द्राय नमः;॥*॥ 

गरुडस्य । चिप ॐ खदा ॥ * ॥ विषद्हराणि- 

बौजम् । खः खं॥*॥ उश्िकविषदरवौजम्। 

ॐ सर स्फः । ॐ हिलि दमि चिलि इस्फः। 
ॐ हिलि हिलि चिलि चिलि स्पफाः। ब्रह्मणे 

फु; । सर्कभ्यो देवैभ्यस्फः ॥*॥ म्हधिकविषदर- 

बौजम् ॐगेषठ1 अआगमचन्द्िकायां ॐ 
गंमांठः ॥ *॥ सखधिकनाश्मन्तरः। ॐ सरओै 

फु; असरओे फु; विरये फुः । रुतनच्सन्त्रं जपन् 
्ेतसषेपपच्चेपात खधिकनाग्रो भवति॥*॥ 
लताविषहरमन््रः ॐ चौ" हौ ह जछत् ॐ 

खाष्टा गरुड ह फट ॥ * ॥ स्क टविषद्धर- 

बौजम् । ॐ भगवते विष्णवे सर सर् इन 

इन छ" पट् खाद्धा॥ #\ सुखप्रसवमन्नः। 
ॐ मन्मथ मन्मथ वादि वाहि लम्बोदर सुश्च 

सश्च खाहा। ॐ सक्ताः पाश्ा विपाशा 

सक्ताः खर्थैय रश्मयः । सक्तः सब्धेभयाद्गभं 
र्दोष्ि मारीच मारौच खाद्ा। रतयो- 
रन्यतरेणादटवारं जलमभिमन््रा देवं पौला 

सख प्रसवा भवति ॥ * ॥ इनुमतः । दं इनूमत 
शद्रात्मकाय द" फट् ॥ *॥ वौरसाधनस्य। हं 
पवननन्दनाय स्वाद्धा॥ + अथ व्याद्ेपटो। 
ॐ नमो भगवति चासुख रक्तवाससे अप्रति- 
इतरूपपराक्रमे असुकवधाय विच्ेतसे खाहा। 

च्द्रेरक्तपटेनाढतः खसुद्रगाभिनौनदौतटे 
ऊषरभूमौ वा दचिणासख ऊव डुजेपेत् । 
यावत् पटः शुष्यति तावत् प्राणाः शुष्यन्ति 

श्त्रोः॥ + ॥ सश्ानमेरयथाः। श्सश्यानमेरवि 
नररुधिरास्थिवसाभक्चणि सििंमे देहि मम 

मनोरथान् पूरय इ" पट् खवाषहा 1*॥ च्वाला- 
मालिन्धा; । ॐ ममो भगवति च्वालामाछिनि 

स्रमयपरिटते छः फट् खाषह्ा॥*॥ महा- 
काच्याः। षुः कों करो पञरून् राण 
ङ" फट् खादा॥*॥ अथ निगङ्वन्धन- 
मोचणस्य । ॐ गम ऋते निकेते तिग्मतिजो 
यच्छयं विद्र ता बन्वमेतं यमेन दृत्तं तस्या संधिदा 

नोत्तमे माके अधघोवोभ्वेरम् ॥ *॥ अथ चिटि- 
मन्तः। ॐ त्विटि चिटि चाखालि महा 

चाखालि व्सुकं मे वग्रमानय खाहा॥*॥ 

च्म्बकस्य । 
ॐ चस्नकं यजामद्े सुगन्धिं पुषटिवदवेनम् । 
उर्व्वारुकभिव बन्धनान् ग्डव्योमं्ौयमाच्डतात् ॥ 

अथ ्टतसंजोवनोमन््ः। दौ ' ॐ चुः च; ॐ 
भूमैव श्च; । 

बीजं 

बीजं 
चपस्वकं यजामडे सुगन्धिं एुषिवष्ठंनम् । 
उर्व्वारकमिव बन्धनान् ्ोम॑न्तौयमाच्डतात् ॥ 

ॐ भूक स्वः। दद्यादि तन््रसारः॥ याक 
षेणादिवोजानि वाडइल्यभयान्नोक्तानि॥ + ॥ 
( अथ वौजाभिश्ठानम् । यथा, - 

“बौजसङ्ेतवोधाधंमादद्य तन्त्र्रास्त्रतः। 
वोजनामानि कतिचित् वच्छामि विद्षां सुदे॥ 

माया लच्जा पराखंवित् िगुणा भुवनेश्री। 
चक्लेखा शम्भुवनिता शरत्तिदँवौश्वरौ धििवा। 
मद्ामाया पातौ च संस्थागकछ्लतरूपिणौ | 

परमेश्वरौ च सवना धाचौ जौवनमध्यगा ।स्ती॥ 
बड्भिौनेएस्त्रयुद्याया स्थिरमाया प्रकौरिता 1 

को" ॥ 
श्रामिश्ान्तिरविन््रनाटेलंच्मौपगव उच्यते । 
गरीलेच्छो विष्णुवनिता रमा चौरससृद्रजा ॥ र" ॥ 

बोड्ग्यञ्जनं बद्भिवामाच्तिविन्ड्रसंयुतम् । 

चन््रवोजसमारूप्रं वधघवौजमिदं ख्छनतम् । 
बधर्वामित्रणा योषिदेका च््ौष्वकामिनौ।खौः 

नाद्बिन्दसमायुक्तो इादशस्तुसुरो भगम् । 
योनिः खरखतौवौजमधरं वाग भवच्च वाक् ॥२ 
इकारो वामकर्ग्णए्ी नादविन्दुविभूषितः। 
कचे क्रोध उग्रदर्पो दौषहृहार उश्यते। 
शन्दख दोषेकवच्वं तारा प्रसव इत्यपि । च् 
कामाक्षरं बद्भिमंस्थं रति विन्दुविभरूषितम् । 

कालौवौजनमिरं प्रोक्तं रतिबौजं तदेव दि ।क्रौ॥ 
कामाच्तरं धरासंस्थं रतिविद्धषिभरूषितम् । 

गुप्रकालौवी जमिदं गोपालवौजमिदखपि ॥ 
तत्कामवौनं कामेश्रौ बीजं श्क्तिच्छसौ पराजी४ 
सद्यान्तयुकयोमचेन्द्परीवं परासादसुच्यते ॥ हौं ॥ 
कलादां केदिनौवौनं करोङ्ारच्छङुशाभिषः धको 
चाकारो चिन्द्रमान् पाशः शेषश्च ससुदौरितः। 

सकला सुवनेश्रानौ कामे्यौ वौलसुच्यते ॥ 

नमस्तु दयं खाहा दिटष्टयुगलं ठठः ॥ 

नमः+ खाडा॥ 

चन्द्रयुग्म' शिवो वेदमाता च्वलनसन्दरौ । 
श्वाद्ा परा देवभोच्यं ठद्वयं चन्दरयुम्गकम् । 

शरुवो हविरगकेदमाता दैवास्यं वद्धिसुन्दरौ ॥खा हा॥ 
शिखा वषट् शिरोमध्य शक्रमाता हरप्रिया ॥ 
श्चिखा वषट् च । वषट् कवचं क्रोधो वमेहूमि- 
व्पि। 

कोधास्मोहं तजुलख्च शस्ठादौ रि पसं चकः ।द्॥ 
अश्वनेत्रयुगं वौषट् ॥ वौषट् । पडच्छं शस्त 
मायुम् + फट् ॥ 
ता्तौवन्ु सौः प्रेतवौजम्। इवौः ॥ ंलो- 
एलपामनुः ॥ छंखः ॥ 

गकारो विन्डुमान् विन्नवौलं गशेश्रवौजकम्)ग॥ 
स्छतिख्थं मांसमौविन्रयुतं भूवौ जमौ रितम् ॥लं॥ 
डान्तं द ननेच्नडरयुतन्तु विम्बवौजकम् \ डौ ॥ 
अथ कामकलावामनयनं विन्डसंयुतम् । 

अकंमाच्राकलावाणौनादोद्धः सदाशिवः । 
अनुच्ाश्यतुरौया च विश्वमाढकला परा ॥*॥ 
नादः ॥ 



बोजको 
मूलडामरसङ्तबोधाये भतडामरौयवौोजनामा 

जपि लिख्यन्ते । 

प्रणो विषदौजं स्यात् धवं हालाइलं च्छतम् । 
कालश्रुतिपथं सेयं बहुरूपौ निरञ्जनम् १प्रखवम्। 
चतजस्थं योमवक्ग धृखभेर अल्ुतम् ॥ 
गादविन्द्समायुक्तं वौ जं प्राणाल्मकं च्छतम्। इ 
कोधो चतमारूं धन्रभेर अलङुतम् । 
विद्या चिदा चिन्दुयुतं पिष्टभूवाखिनौ ख्छतम्ध्ौं 
क्रोध्कालालकं कुाद्धौतिकं वामभवं च्छतम् । 
नाद्विन्दसमायुक्तं समाघायोयभेरवौम् ॥ 

बौ जमेतत्त कथितं शुडवुश्चिप्रवत्तेकम् । रे ॥ 
कोधौश्रं बलभ्डद्न्नभेरवौनादविन्डभिः 

चिग्दर तेमन्मथं कामराजस्तेोक्धमोहगम् । 
इन्द्रासनगतो ब्र्च सश्न्तिसतु समस्थः ॥ जै › 
संयुक्तं धृष र्थार तस्यं व लिभोजनम् । 
माद्विन्ुसमायुक्तं किङ्किनी दौजसुत्तमम् ।द़ौ"॥ 
नादविन्द्लमायुक्तं रक्तस्थं बलिभोजनम्। 

कालराच्रपाखनोपेलं विशिखागस्यं महामनुम्) दं। 
विदाखालिङ्गितोयाद्योवसिस्तच्चतजीो चतः । 

नाद्विन्डसमायुक्तो विचधः पिसिताशनम् ॥'॥ 
धचध्वलाधः कालाख्िः सोदे प्मन्द्विन्द्रभिः 
युगान्तक्ारकं वौजं भ॑रवैन प्रकाशितम् ।स्पे। 

कपदिनं समादाय चतण; चितिवियद्म्। 
संयुक्तं घन्नभरथ्यं चोडखयं नादविन्द्मान् पप्रौ 

कपालौहयमादाय महाकालेन मच्ितम्। 
खमासनमिति प्रोक्तं चखिकाए1प्योजयेत् ॥ 

ठ्ठंटःठ;४ 

चतजस्थं योमवक्रं चनद्रचतविभरूषितम् । 
खदद्योतमिति संपोक्तं साधिनौ कालराचियुक ॥ 

ड ॥ 
चतजो चतमाकाशं नादचिन्दविभूषितम् । 
विडारौ भूषितख्ेव बौचं वेवखतोडकम् । 
कोौतैपास्या कालवक्राच महाकालेन साधितम्) 

सदनादिपञ्चरश्सिः डद्टिस्थिवन्ततदिधिः ॥ ॐ ॥ 

ओोमस्थं तालजङ्कास्थं विन्द्नादविभूचितम्। 

कूब कालो महाकालः क्रोधवौजं निरञ्जनम्, 
इति प्राण्तोषिणौ\) 

बोजकः, पै, मातुशुङ्गकः इति जटाधरः \ ठच- 
` विग्रोष;। विजयाखार इति हिन्दौ भाषा। 

स्थायः) पौतखारः २. पौतश्रालक ३ 
बन्ध॒कपुष्यः 8 प्रियकः ५ सच्नेक; ६ खासन; 9 
पस्य गुखा;ः। कुषटवौसपेषिचमेदगुदक्रिभि- 
ख प्राखपित्तनाशिलम् । त्वच्यत्वम् । केश्यलम् । 
रखायनत्वश्च। इति भावप्रकाशः + (वथा, 

रिव । १५५।२०॥ 
अचके्वौं जरे चेव मन्दारो ्ोपशोभितम् ४०) 

बोजे, कौ ॥ 

वौनज्रत्, ज्ञौ, ( वौजं वीयं करोति वहवेयतौलि । 

बौजगभैः, पै. 

बौलधान्यं, 

8 € 
बोजफ 

वराटकः २। इ्यमरः॥ कणिका) शति 
जटाधरः; ॥ वारिकुनः 8 श्टङ्गाटकः५। इति 

शब्दर नावलौ ॥ 

( बौजानि गर्भपभ्यन्तरे यस्य ।) 
पटोलः । इति राजनिघंणटः ॥ 

बौजगुषिः खौ, ( वोजानां गुिवेच । ) धमो । 
इति राजनिधंशटः ॥ 

को, (.बौलजपधानं घान्यम् |) घाग्व- 

कम् । इति राजनिषंण्टः ॥ 
बौचजनं, कलौ, (बौ ज्यतेगनेनेति । वि+ दैन +करये 

ल्यट् ।)यजनम् । (यथा,अणासप्रश्याम्। ३५०। 
«मलयजमपसाय चनं वौजनविन्नं विघाय 

बादुभ्याम् ॥ 

सखरसन्तापादगणितनिदाचमालिङ्गते मिथ- 

नम् ॥"} 

बस्तु । कोके नोवञ्चौवे चप इति सारखतः 1 
वौजपादपः, पु, ( बौजप्रधानः पादपः) भक्ता 

लकः। दति राजनिषेगः ॥ ( वौगोत्पन्न- 
टचमात्रश्च॥) 

वोजपुष्यं, कमे, ( वौजप्रधानं पुष्यं यस्य । ) मर- 

वक; । मदनटच्च; । इति मेदिनौ । पे, २९१ 
बौजपूरः, पै, ( बौजलानां पूरः सण्डहो वज्ञ ।) परल- 

पूरः । इ्व्यमरः॥ टावा केषु इति बङ्गभाषा ॥ 
विजौरा इति हिन्दौ भाषा + तत्पथावः। 
वौजपूणे; ९ पूशेवोजः ९ सकेशरः४ बौनकः५ 
केशराश्बः ६ मातुलुङ्गः 9 सुपूरक, < रुचकः; ६. 

बौजफलकः ९० जन्तुत्तः ११ दन्तुरच्छदः १२ 
पूरकः १३ रोचनफलः ६४ । अस्य पलगुणाः । 
ऋअस्लत्वम् | कटुत्वम् । उष्यत्वम् । आास्काख- 

पवनश्मनत्वम् । कणश्नोधनकरत्वम् । लघु- 

त्वम् । दात्रम् । दौपनत्वम् ! रुचिकारि- 

स्वम् । पावनत्वम् ¦ श्यानगुल््हदोगनौद्ो- 
दावैनाश्ित्वम्। विवन्ये दिक्षां शूले 
दटदाच्च.शस्यत्वख्च। इति राजनिषेरटः ॥ # ॥ 

ऋअपिच। 

^“वोजपूरफलं सादु रसे दौपनं लघु| 
रक्तपित्त्रं कण्डजिङाडदयश्नोधकम् । 

श्वासकाखारचि्रं दयं ठष्याइरं स्तम् ॥ 

वद्धेदमधुकुकेटौ । यथा,-- 
“बौलपूरोभ्परः प्रोक्तो मधुरो मधुकक्ं टौ । 
मधुककरोटिका खादो रोचनो श्रौता गुरुः । 
रक्तपित्तत्तयश्ाखकागश्डिक्षाभ्रमापद्ा ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

( यथा, महाभारते । ३। ९५८। ४२ ¦ 
५सुञ्चातवकांस्तथा जोवान् दाडिमान् बौल- 

पूरकान् ॥*) 
षौ लपूकेः, ध { बौलेन पूरेः 1) छोजङ्कः। इति 

रत्रमाला॥ बौजपूरः। इति राजनिषैयटः ॥ 

वीजव 
बौजमाटका, स्त्री, ( वौलानां वौजमन््रानां मातैव 

जपमालात्ादस्यास्तथात्वम् । }) पद्मवौ जम् । 

यथा,-- 
^पद्माक्तं पद्मवौनश् कथिका वौजमाढका \* 

इति इारावलौ ॥ 

बोजरतः, पु, ( बौजं रन्रमिव यद्य । ) माष- 
कलायः! इति हेमचन्ध;ः॥ ` 

वौजरुहः, पै, ( बौजात् रोहतौति। र्हइ+ 
इगुपधात् कः। । ) शाल्यादिः । वथा,+-- 
“जरण्टयादया अयवौजा ललास्त् पलादयः । 
पय्वयोनय स्चादाः स्कन्दजाः ए्रलकौसुखाः 

श्राल्यादयो वौ जरा संमच्छजास्ण्ाटयः। 
स्य॒ नस्यरतिका यस्य षड्ते खललातयः 

षति देमनचन््रः ॥ 

( कचित् वाच्यलिङ्गोभपि उश्यते ॥) 

दौजरेचनं, जौ, ( वौजं रेचनं रेचकं यस्य) ) 
जयपालः। इति राजनि रट: ॥ 

वौजवपनं, ज्गौ, (वौनानां वपनम् 1) चेचे वौजस्य 

च्छेपशम् । तस्य दिनं दौपिकायाम्। 
५पूरन्वाभियाम्यफणिपिज्यशि वान्यभेषु 
रिक्ता्मौविगतचन््रतियिं विदाय। 

इाङ्गालिगोखसुदये विकुजाकिंवारे 
श्सतन्डयोगकरणशेषु इलंप्रवाहः; ॥ 

लप्रवाषवह्ौ ल वपनस्य विधिः च्छतः । 

ध्विच्रायाख शुभे केन्द्रे स्थिरखमयु जोदये ॥ 
ेमवारिषिलिप्रस्य बौजस्योन्रयत; शुचिः । 
इन्द्रं चित्ते निधायाथ खयं सुिचयं वपेत् ॥ 

छन्वा चान्योज्यप्रोत्पादहं ननैको इरमानसः । 

प्राङसुखः; कलसं रद्य इमं मन्रसुदौरयेत् + 
त्वं वै वसुन्धरे सौते बहुपुष्यफलप्रदे। 
नमस्ते मे सुभं निनं छधिं मेधां शमे कुस ॥ 
रोहन्तु सनवैश्रस्यानि काले देवः प्रवरषेतु । 
कषेकास्तु भवन्त्या श्लन्धेन च घेन चच 

स्वाहा ॥ 
उप्रा वौलन्तु तच्चैव भोक्तथं वान्धते; सु 
बौजवपनं प्राजापव्यतौर्येन । यथा, इारौतः 

कनिष्टाया; पञ्चात् प्रालाप्र्मावपनम् । होम- 

तपेशे प्ाजाण्येन ङुथादिति। शोमतभैथे 
लाजदहोमशनकारितपंओे । पराशरः । 
^ पर राखे वपनं अष मध्यमं रोद्दियौरवौ 
ऋतः परस्जिन्रधमं न जातु नावरे शुभम्,॥* 

ज्योतिषि । 

^पूरवेभाद्रषदा खलं रोदिण्युत्तरपरल्गुनौ । 
विश्षाखा शतभिषा वाथ धान्यानां रोपर 

वरा॥ 
खदोप्रा रजगौं नौलौ" एुच्चवितते वियुज्यते । 
खयंजाति पुनस्ते द पालयन् नेष दुष्यति ॥ 
च्यारामे ण्डमध्ये वा मोदात् खषेपमा वपन् । 

कं + क्ष् ।) वाजौकरणम्। इति राजनि्ैटः ॥ | वौलपेशरिका, ख्छौ, ( वौचस्य शुक्रस्य पेिकैव । )| पराभवं रिपोर्याति ससाधनधन चयम् । 
बौजकोध्ः ) दु, ( वौजानां कोष अाधारद्व।)| अखकोषः। इति राजमिणः ॥ निशया नोलौ पलाश निष्ठा अतापराजिता। 
वौजकोषः } पद्मवोजाधारचक्रिका। णोंफल | वौजफशकः, प, ( बौजप्रधानं षलं यस्य । कन् । )| कोविदारश्च खरवत सव्ये निन्नन्ति मङ्गलम् ६” 

इति ष्डयात;ः। इति भरतः॥ तत््थायः।। वौजपूरः । इति राजनिषेयटः ॥ निश्रा इरिजा। कोविदाख्को रक्तकाष्चनः। 



बीजी 
नडेमाम्भसा ठत्तवौजं ज्ञातो मन्त्रेण रोपवेत् 
बसुधेति सुश्रौतेति पुणयदैति धरेति च । 

नमस्ते खुभगे नियं हमोभ्यं बहंतामिति ॥* 
इति च्योतिस्तत््वम् ॥ 

वौजटच्तः, पू, (बोजादेव उक्षो यस्य । वौजप्रधानो 
इच्चो वा।) असनः! इति राजनिषैण्टः ॥ 

बौजसच्चयः, पु, (बोजानां व्धव; ।) बौ जसं महः । | 
सच्छभाशुमदिनादिवेधा,-- 
+ङस्ताविचादितिखातौरेवद्यां खवणह्धये । 
स्थिरे लं गुरौ शुक्रे बौजं धा्धे ज्ञवासरे + 
माधे वा फालगुने वापि सन्वेवौलानि संग्रदेत्। 
श्ोषयेत्तापयेद्रौग्रे राचौ चोपनिधापथेत् ॥ 
ततश्च पुटिका बद्धा रोषये पुनः पुनः । 
स्थापयेच्र प्रयत्नेन यचा भूमिष्ठन स्यत् । 

दौपाणिना च संखय्टं उषया चोपरइतख्च यत् । 
बजैनौयं तथा बौलं यत् स्यात् कौटसमन्ि- 

५ तम् ॥#॥ 
याम्याद्दिरद्राचिविश्ाखपूर्न्वा- 
माडेन्रपिचेयतरभेः श्ुभाद्े। 

धान्यादिरुस्थापनमेषु शस्तं 

न्दगस्थिरद्वाङ्गण्डोदयेषु॥ 
सौग्यादितिमवानच्येडोच्ु् ततरे च कारयेत् । 
मौने लसे शमे चन्द्रो निधनक्ररवल्निते ॥ 
श्ेप्रयं कोके धान्यं गगोँ वदति सब्दा। 
धनदाय सव्बेलोक्िताय देष्िमे धान्धं 

खाहा। 
मम रात्रे देहादेवौ खन्वैलोकविवदवेनौ काम- 
रूपिणि घान्धं देद्धि खादहा। 

खेखयिला इमं मन््ं घान्यागारे विनिचिषपेत् ॥* 

युराणसन्वखे । 
«मनं लिखित्वा पत्रे च मध्ये धान्यस्य घारयेत्। 
पच्रख्धान्यराशेस्तु सषिकादिनिटत्तये ॥ 

दचिशदिङ्सुखगमनं स्यादभिनवास् नारौषु । 
अयमपि श्रस्यफलानां न बुधो बुधवासरे 

कुथात् ॥ 
जिषत्तरेषु रेवव्यां धनिष्टावारुशेषु च । 

रुतेषु षटञु विचयं धान्यनिष््रयणं बुधः ॥ 

अवारयं विश्राखा्रुवपौ ग्य पुन्यं नि पुष्य ख । 
अश्धिन्धय च्या घमधान्धपिवद्धिनौ कथिता॥ 

इति च्यो तिस्तत्तम् ॥ 

बोजद्धः, ख्छौ, (वौचानि खते इति । + किम् ।) 

्ष्वौ । इति हेमचन्द्र; ॥ 
वौजाक्लतं, चि, ( बौलेन सह छतं क्षमिति । 

^ज्ञयो हितौयदढतौयश्रम्बवोजात् कधौ ।*५।४। 
५८ इति डाच् । ) उप्रल्टम् । शदइव्यमरः ॥ हे 
वीजेन सद छे चेच । वौजेन सद छतं छट 
बौजाह्लतम् । तौव शम्बवौजेति डाच् । अआदा- 
युप्नं पश्चात् छद्टं उप्रछटम् । इति भरतः ॥ 

बोजान्बं, क, ( बोजे अष्डोऽ्रसो यस्य ।) 
इत्ताग्बम् । इति राजनिषेगटः; ॥ 

बौजौ, [न्] पु, (बौजमस््यस्येति। बौज + इनिः ।) 
पिता । इति हेमचन्द्र; ॥ ( बथा, उदा इतत । 
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बीटी 
^अतरव देतनियेयेएपि सपिखडयगणने 
मारभ्यद्युक्तम् ॥* वधा च गोतमसं तायाम् । 
४।१। 
५असमानप्रवरे विवाह ऊदे सप्रमात् पिढ- 
बन्धुभ्यो वौलिनश्च माद्टवन्धुभ्यः पष्चमात् ।*) 

चौजविध्िरे, चि॥ (यथा, मनौ।६।५१। 
«तथेवा्ैचिणो वीजं परचचेत्रप्रवापिणः। 
कुवन्ति चेचिखामथं न वौजौ लभते फलम् ॥*} 

+ ( बौजमिव कठिनसदकम् । तस्य 
कठिनत्वात्तथातम् । ) करका । इति चिकाण- 

सष; ॥ 

वौजोभि चक्रं, जौ, ( बौजानासुप्रये शुभाश्ुभखचचकं 
चक्रम् । ) वौजवपनजन्धसुभाशुभन्वानाधेसर्पा- 
कारचक्रम् । यथा,-- 

^खभादुरगः स्थाप्यस्विनादय कान्तरक्रमात् । 
सखे चौणि गे च्रौणि भानि इदग्र तूदरे ॥ 

एुच्छे चतु ददिः प्च दिनभाच फलं वदेत् । 
दमे चोचकं विद्यात् गलकेऽङ्गारकस्तथा ॥ 

उदरे धान्यडद्धिः स्यात् च्छ धान्यचयो 

भवैत् । 

ईतिरो गभवं राच्ये चक्रं बोजोपिखम्भवे ॥* 
खथभात् खसृज्यमाननचच्रात् । व्िनाष्य- 
कान्तरक्रमादिति वयद्यश्िन्ां रविस्तदा तामा- 

रभ्य गणयेत् । चिनाङौयु अश्विनोभरणो- 
छत्तिकासु द्वा रोहिण बहिः काया चग 

शिर आरढ पुननैसनाङ्ोषु दत्वा पुष्यो वद्दिः; 
का;। र्वं क्रमेणान्या लेखयाः। चोचकं 

शस्य मून्यताम् । ईतयः । 
“'अतिटृष्िरनाडष्टिः शलभा खथिकाः खगाः । 

प्र्यारुब्राञ्च राजानः षडेते ईतयः स्ताः ॥* 
इति च्योतिस्तच्वम् ॥ 

वौल्यः, चि, (विशेषे ज्यः पूज्यः । अथवा वौजाय 

हितः इति । “उगवादिभ्यो यत् ।*५।६।२। इति 

यत् । ) यस्य कस्य त् कुलभवः । तत्प्रायः । 
कुलसं भवः २। इव्यमरः ॥ वंश्य; कौलकेयः ४ 
जलजः; ५। इति शशब्दरनावलो + कुलोनः ६ 

कुद्धः; 9 कुलभवः = । इति जटाघरः॥ 

वौटिः, च्छ, ( षिश्रेषेण ख्टति दछायानिखात- 

यद्या वेषयित्वा प्रवहते । वि + इट +- “दगु 
पधात् कित् ।* उणा०४।१९१६ । इति र्न् । ख 

च कित् ।) ताग्बूलवक्षौ। इति केचित् ॥ 

ससब्नौकततान्बूलम्। पानेर बोड्ा दति भाषा । 
षति केचित् ॥ 

बौटिका, च्छो, (बौदटिरेव । खाय कन् स्ठियामोाप् ।) 
तागबलवल्लौ । इति केचित् ॥ ̀ सुसच्नौ क्ञतताम्ब् 
लम् । परानेर वौडि इति भाषा। इति केचित् ॥ 

( वधा, राजतरङ्किण्याम् । ४। ४३० 
“भूषं याचि कस्य तवं एष्टाया इति सुभवः । 
ददन्त्या बौ टिकास्तस्या उत्तान्तसुपलब्व वान् ५") 

बौटौ, खतो, ( बौटि-+वा डौष्।) तामूलवल्लौ ॥ 

इति केचित् ॥ ससव्नोकषतताग्बलम् | पानेर 
चोड इति भाषा। इति केचित् | 

वीतं 
बौणा, स्त्रो, (वैति टेटिमात्रमप्रगच्छतोति । वौ 

मतौ + “रा्रासाल्लास्थृणावौणाः ।* उथा* 
३। १५। इतिनः; निपातनादृगुणाभावो 
यत्व । ) विदत् । ति मेदिनौ । ॐे, २८ ॥ 
( वेति ओओतुखत्तं याप्रोतौति। वौ याफ्नौ + 
नः) खनामस्यातवाद्यम् । तत्राय । वक्लकौ 

२ विपञश्चौ३। सातु सप्रतन््रोयुक्ता चेत्परिवा- 

दिनौ 8। इत्यमर; ॥ ध्वनिमाला५। इति 
जटाघरः। यञङ्गमल्ञौ € षिपश्विका 9 इति 

शब्दरन्ावलौ ॥ चोषवतौ < क्छकूणिका ६. । 
(वथा, महाभारते । ६ । १३४ । १४ । 

^सप्त्ेय; सप्त चाप्यद्धेणानि 
शप्रतन््ो प्रथिता चेव बौणा॥५) 

तद्धदा यथा। शिवस्य वीणा म्बौ १ सरखन्धाः 

कच्छपौ २ नारदस्य महतौ ३ गणानां प्रभा- 
वतौ 8 विश्वावसोः डतौ ५. तुम्बुरो; कला- 
वतो ६ चाखालानां कखोलवौणा चाण्डालिका 
च्व 9। तस्याङ्गादौनां नामादि यथा। तस्याः 
कायः कोलस्बकः; । तस्या निवन्धनं उपना; । 
तस्या दः प्रवालः। तस्याः प्रान्तवक्रकाष्टं 
कङ्भः; प्रसेवकञ्च। तस्या खले वंश्श्रलाका 
कलिका कणिकापि च। तस्या वादनं कोणः । 
इति हेम चन््रादयः ॥ अस्या विवरणं वाद्यशन्दे 
ब्रष्यम् ॥ 

वौयादखः, प, ( बौणाया दख; । ) बौयाख्िता- 
लावुषरिक्ाषटम् । तत्पथायः। प्रवाल; २। 
इ्खमर; ॥ 

बौणानुबन्धः, प, (वौणाया अनुबन्धः ।) उपगाः 
इति हारावलौ ॥ 

बौखावादः, तरि, ( बौ्ां वादयतीति । वद् + 
सिच +अण् । ) वौणावादकः। तत्र्धायः। 
बेष्िकः २। इयमरः ॥ ( बधा, वाणखनेय- 
खंड्ितायाम् । ३० । १६. । 

“श्न्दायाडम्बराघातं महसे बौगावादमिति!*) 
बौनावादकः, पु, (वौणाया बादकः । ) वौणावाद- 
कै । इति शन्दरनावलो ॥ 

बौयाख्यः, पै, (वोखा आस्यमिव वस्य । तयोव स्म्, ट- 
भागकरणात् । ) नारदः । इति जटाश्चरः । 

बौतं,ज्लौ,(वेतिख। वौ + क्तः। अथवा अजति स। 

अल् + गद्य्येति क्तः । ) असार डस्टयन्वम् ; 
उङ्धाचममिद्थेः। इत्यमरः ॥ अङ्कशकमे । एति 
मेदिनौ। वे, ५८४ ( यथा, माचे। ५।89॥ 

^ निर्तवौतमपि बालकस॒क्ललन्तं 
यन्ता क्रमेण परि सान््नतच्न नाभिः ४ 

सास्ोक्ताजुमानविश्नेषः;। यथा, सांस्तक्व- 

कौसद्याम् । ५। 
श्प्रथमं तावद्िविघं वौतमवौतश्च। आन्वय- 
इखखेन प्रव्ैमानं विधायकं वौतम् ५» अस्य 
विद्धेषविवरणं तशव द्रश््यम् | ति । कमनौयः । 
अथा, ऋग्बदे । 9 । 9 । ई । 

^तं श्रज्छतीषुं माठ वन ख बौतमसरितम् ६५ 

^ वौं कान्तम् ।” इति तद्भाश्चे खायखः ॥ ) 



बोतिः 
बौतंसः, पु, (विश्रेषेण बह्हिरेव तस्यते भूष्यते इति। 

वि+ तनृख + धञ्। “उ पसगेस्य धम्भमनुष्ये 
बलम् ।* ६।३।१२२। इति दौधे;।) 
ग्टगपचिणां वन्वनोपकरणम्। इत्यमरः ॥ 

स्टगपक्तिणां विश्वासदेतो; प्रावरणम् । इति 

मेदिनौ चे, ४०॥ 
बौतः, चि, (विद्धेषेय रति स) वि+ इन् + क्तः) 

यान्तः । इति हेमचन्रेः॥ गतः। विपूर्व 
मघातो; क्तप्रद्ययेन निष्यत्नमिदम् ॥ (वथा, 

रघौ १५ ।२। 

“ख श्टगसये वौतद्िररसयतवात् 
पाते निधायाच्यंमनच्यंश्योलः ॥” ) 

बौतद्म्भः, चि, (वौतस््यक्तो दम्भो येन खः ।) व्यक्त- 
द्म्भः;। तत्राय; अव्ल्कन;२। इति 
जटाधरः ॥ 

बोतनः, पु, छकपाश्वेहयम् । यथा, हेमचन्द्र । 
हकर कन्धरामध्यं शकपार्यौ तु दीतनौ ॥* 

बौतभवः) प, ( बौतं भयं यस्य यक्नाहा।) 
विषः । यथा+-- 

“अक्रूरः पेशलो दत्तो द्विः क्रमिशांवरः। 
विद्वत्तमो कौतभयः पुणयञ्रवणकौरतैनः ॥* 

इति तस्य सषखनामस्तो्म् ॥ 
बौतरागः, ए, ( बौतो रागो विषयवासना यच्छ ।} 

बुद्धः इति चिकाखशरेष;॥ विगतरागे, जि। 
यथा,-- 

. ^“ द्;खेष्वनुद्धिममनाः सुखे विगतस्प दः 

बोतरागभयक्रोघः; स्थितधौर्म निरुच्यते ॥ 

इति भगवदूमौता॥ 
{ यथाच महाभारते । १९। ३४६. । ४७ । 

“बौतरागश्च पुचस्ते परमाल्मा भविष्यति । 
महेश्वरप्रसादेन मोतदचनमन्धया ॥» ) 

बौकश्रोकंः पु, अश्ोकट्चः। इति शब्दमाला ॥ 
(बौतः शोको यस्नात् । अध्रोकाष्टम्यां तत्पानेन 
श्ोकनाशचात्तस्य तथालम्। तथा च तियितच््े । 
“त्वामशोक इराभौषट रःधुमाखखसुद्धव । 
पिकामि श्ोकसन्तप्रौ मामशोकं सदा कुङ॥” 

विगतः, रोको यस्य। ) विगमतश्रोके, चि। 

( वथा, महाभारते । ३। १७६ ।१०। 
«खवेकामगुणोपेतं बौतश्रोकमनामयम् ॥* } 

बोतिः, स्तौ ( वनमिति) बौ+क्तिन्। ) गतिः । 
दौषिः। ( यथा, गोर रामाय्ये।२। १००) 
89 । 
“सवणे वौ तिप्रतिमा; पद्मकिञ्जल्कसप्रभाः । 

दिचा्विंश्रति साखा, कुवेरप्रदिताः च्तिवः॥") 

भरजनम् । अशनम् । धावनम् । इति मेदिनौ। 

ते, ५६ ॥ ( पानम् । यथा, ऋग्वेदे ।७।६०।२। 

“प्रवामन्वांसि मव्यान्यस्थररं गन्तं हविषो 
वौतये मरे ॥” 

“विषो बौतये पानाय ।*इति तद्भाष्ये सायणः। 
प्राभ्रिः। यथा, ऋष्वदे। ३।१३ । 8 । 
५सनः शग्भाखि वौतयेएमियैच्छतु शन्तमा ॥” 
५वौतये खम्भजनाय अचिद्ोच्रादिकम प्राप्प- 

। 

9० 

वीथिः 
चम्!” इति तद्धाव्ये सायण; ॥ यज्न;। यचा, 
ऋवेदे। ६।१।४। 
५“ अभ्वपेमहानां देवानां वीतिमन्धसा ॥* 

^वौतिं यज्नं अन्वसा धानाद्यत्नेन सह अभ्य 
च्भिगच्छ।” इति तद्भाष्ये सायणः । ) 

बौतिः, प, घोटकः। इति इदेमचन््रः॥ (यचा, 
राजतरङ्गिणयाम् । 9 । ३७७ । 

“अस्िसतु बौतिमारूट़ वौतिदहोचसमे वृषे । 
कस्त्राता च त्वदौयानां दृणानामिव शच्ि- 

गाम् \* ) 

वौतिदडोचः, प, (वौ गतिकान्त्यसनखादनेषु + 
कम्मणि क्तिन् । वौति; परोडाशादिः इयते 
चअ्िन्निति। ^हुवामाश्चुभसिभ्यस्तन् |” उणा० 

४। १६७ । इति चन् । अथवा वौतये पानाय 

ष्ोचं दयं यस्य ।) अनिः) श्यमरः॥ खयः। 
इति जेदिनौ। ते, २६७ ॥ ( यथा, रालतरङ्गि- 

शयाम् । ॐ । २७७ ¡ 

५अखिंस्तु वौतिमारूद़ बौतिद्ोत्रसमे वृषे ॥” 
प्रियत्रतपुच्तान्घतमः। यथा, भागवते ।५।१।२५॥।' 

^“वमिभरश्जिहृयन्नवा हमहावौरडिरण्यरेतो 
तषट सवननेधातििवौतिदोच्कवय इति 
ख रखवाणिनामानः॥ राजविशवः। यथा. 

महाभारते । 1 ६८।१०॥। 

«र च्ोवाहान् वौतिहोज्ान् चिगर्तान् मा्ति- 
कावतान् ॥* 

हेहय्शौयराजविष्टेषः। यथा, हरिव । 
२1५०४. . 

न्तेषां कुले महाराज हैहयानां महातनाम्। 
वौतिहो्नः सुनाता भो जासलवन्तयः 

स्ता; ॥* 

चि, प्राप्रयज्नः। यथा, ऋग्वेदे । १।८४।९८ 

“कस देवा अवहानाच रहोम- 

को मंसते वौतिहोचः सुदेवः \* 
«दौ तिदोचः प्राप्रयज्न; ) # # #। वौतिहोचः 
वोगव्यादिषठु असात् कन्भणि मन्ते ठषेत्यादिना 

क्तिन् स चोदात्तः। होचं होमः इयामाश्च- 
भसिभ्यस्तन् इति चनप्रद्यय;। वीति; प्राप्तो 

ोमो येन वडप्रौहौ पूगकपदप्रशतिखरत्वम् ॥* 
श्ति तद्धाष्यं खायखः॥ कान्तयज्च;। यथा, 
ऋगवेद) २।३८। १। 

५्ननं देवेभ्यो विदधाति रब 
मथाभनङ्वौतिदहोचं खस्तौ ॥* 

^वौतिद्ोचं कान्तयज्चं यजमानं खस्तौ अवि- 
नाग्रं चैने आ अभजद्धागिनं करोतु।* इति 
तद्भाष्ये सायणः ॥ } 

बौधिः, सौ, ( विश्यतेएनया । विथ ~+ इगुपात् 

किदितौन्। वाहलकादौ घेः ।) वौयौ । वया,-- 
^पड्क्तिवल्णदाद्ेष बौधिवींथौ च वीथिका” 

दूति रनरकोषः॥ 
( यंथा, राजतरङ्किणयाम् । ३ । ३६२ । 

^तद्िना नगरं कुचर पविना; सुलभा सैवि। 

सुभगाः षिन्बुषम्मेदा; कौड़ावखथवौधिद् ॥* 

बीथी 
वरस्माथ यथा, राजतरङ्गिण्याम् । ३।३०७। 
“चिरं खलु खिलौभ्रूताः छतङ्लस्य वौययः । 
धौर तयैधन त्वासु सश्वारो यदि दश्यते ॥*) 

बीधिका, श्छ, ( बोधिरेव । स्वायं कन् ततष्टाप् |) 
वोधिः। इति शन्दरन्नावलो॥ (वथा, कथा- 

सरिन्सागरे। ७३।१०। 

“अस्ति दचि्दिक्प्रान्ते प्राठषो जन्ममूरिव + 
पिदिताकां घनश्यामा तमालवनबौधिका ॥) 

बौयौ, च्छो, (वौधि-+वा डौष् ।) ण्ड्क्तिः। हा 
ज्ञम् । (यथा, इरिवं्रो । ३ ।१५८। 

^ तावध्यभमौ सुवचनौ जम्मतुष्नाच्छकारणात् । 
बौ्ौं माल्यापणानां ते गन्धात्रातौ दिपाविव।॥५) 
नाखखरूपकः। वत्मे। इति मेदिनौ। ये,\१ 
( यथा, महाभारते । ५।५१।३६२॥। 

“वौयो' कुवन् महाबाहुद्रवयन् मम वाद्धि- 
मौम्। 

हृयत्निव गदापाणिर गान्तं दशंधिष्यति ॥*#।) 
अथ वैधी) 
^ वौश्यानेको भवेदङ; कच्िटेकोएच कल्यते । 

काश्रमाधितेससोखित्र प्रद्यक्तिमाश्चितः 

खचयेद्धुरि श्टङ्गार किथिदन्धान् रसानपि। 

सखनिये सन्धी अर्थप्रक्तयोगखिलाः 
कश्िदिद्युत्तमो मध्यमोभ्धमो वा श्ङ्गारबहल- 
साचास्याः केशिकौटत्तिक्डुललम् ॥ # ॥ 
अस्यास्त्रयोदश्ाङ्गानि निदिश्न्ति मनौषिणः। 

उदघाव्यकावलगिते प्रपश्चस्त्रिगतं दलम् ॥ 

वाद्घेल्यधिवले गखडमवस्यन्दितिनालिकरे । 

पसत्प्रलापद्याद्धारष्द्वानिच्ठतानितु ॥% 

तच्रोद्चाद्यकावलगिते प्रस्तावनाप्रस्तावै सोदा- 
रणं लचिते॥#॥ 

मिथोवाक्यससुद्भूतं प्रपश्चो हास्य छब्सतः ॥ 
यथा, विक्रमोनैश्याम् । वडभौख्यविदूषकचेव्यो- 
रन्योन्यवचनम् । # । 
चिगतं स्यादनेकाथेयो जनं श्रुतिखाभ्यतः ॥ 
यथा । तच्चैव राजा। 
समेत्तितिश्टतां नाय दष्टा सर्व्दाङ्गसुन्दरौ । 
रामा रज्य वनान्तएस्िन् मया विरहिता त्वथा॥ 

नेपथ्यं तचरेव प्रतिशन्दः राजा कथं इरेव्याह। 
अच्च प्रश्रवाक्चमेवोत्तरवाक्यल्ेन योजितम् । 
नटादिचितयविषयमेवेदमिति कचित् ॥ # ॥ 
प्रियाभ॑र प्रियवाक्ये विलोभ्य चलनात् कलम् । 
यथा, वेण्यां भोमाच्लनौ । 
कत्ता दातच्छलानां जतुमयश्नरणोदौपनः 

सोएभिमानौ 
राजा दुःश्रासनादेगरुरवुज्श्रतस्वाङ्गराजस्य 

मिचम्। 

छष्णाकेशोत्तरौयथयप्रनयनपट्ः पाणडबा यख्य 
दावा; 

कासते दुर्योधनोभसौ कथयतु न रुषा द्र्टम- 
भ्यागतौ खः + 

अन्धे त्वाङ्भ्कलं किद्धित् काथसुदिश्च कस्य 

चित् । 



`  भजौविभ्यां भवितयम् । 

वीथो 
उदौश्चते यहचनं वश्चनादहास्यरोघकछत् ॥ #॥ 

वाक्रोलिास्यसब्बन्धो हिचिप्रदयक्तितोभवेत् ॥ 
द्विच्ौद्यपलच्तणं यथा, 
भिक्तोमांसनिषिवगं प्रकुरुषे किन्त मदां विना 
मद्यश्चापि तव प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः 

सङ । 
ताखामथैरचिः कुतस्तव धनं युतिन चौर्येण वा 
च्ौयेदूतपरियह्ोरपि भवतो नदस्य काना 

गतिः 

केचित् प्रक्रान्तवाक्यस्य साकाङ्गस्येव निव्वत्ति- 

्घाकलिरिव्याह्ः। न्ये चानेकस्य प्रश्रस्ये- 
कस॒ुत्तरम् \॥ # ॥ 
अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्प्हंयाधिवलं मतम् ॥ 
यथया, मम प्रभावत्यां व्नाभः। 

च्यस्य वच्च; चशोतैव निरम्य गदयानया । 
लौलयोभ्सृलयिव्यामि सुबनहयमदा वः ॥ 

शरदः । अरे रे असुरापसद अलमसुना बहु 
प्रलापेन मम खलु । 

अदा प्रचचडमुजदरसमपितोरु- 
कोद्रडनि्ग लतकारसन् पातः । 
चास्तां समस्तदितिजच्तनोचितेयं 

चणो चयेन पिश्चिताश्ननल्लोभनौया ॥ # ॥ 
गं प्रसतुतसम्बन्धि भिन्नायै सत्वरं वचः ॥ 
यथा वैया राला। 

चऋध्यासितु' तव न्विराच्जघनस्थलस्य 
पाप्रमेव करभोरु ममोरुयुग्मम् । 

` अनन्तर प्रविश्च कच्की देव भसंभप्मिद्यादि। 
अत्र रथकेतनभङ्गाये वचनगण्धरुभङ्गायं सम्बन्धे 
सम्बद्धम् ॥ 1 
चाख्यानं खरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत् ॥ 
अथा लितरामि सौता । जाद् काल्लं कुड 

चऋच्छ। ख्ख गन्त्वं तद्धि सो रादा विशर्ण 

पणायिदन्वो । लव; । अथ किमावाभ्यां रानो- 
सौता। नादसो 

तुद्जायं पिदा । लवः;। किमावयो रघुपतिः 
` पिता। सौता। साशङ्ं मा अखधा सङ्धयं | 
कण तुद्धाणं स आलवच्ने रव पषहवोरत्ति ॥%॥ 
प्रहेलिकरव हास्येन युक्ता भवति न.लिका# 

संवरणकागत्तरं प्रडेलिका। यथा स्तरावच्छाम् 

सुषङ्गता सि जख क्देतुमं अदासो 

इधव्जेव च्चिटदि सायरिच्ा.. कर कदे अद् | 
चऋअदासुसंणं चित्तपलव्य। अच तं दाज्ञः | 
छते गतेव्वय; संटतः ॥#॥ - 

असत्प्रजलपो वद्वा्येमवम्बङ्ं तथोत्तरम् । 
च्यणज्ञनोर्पिं नखस्य पुरो यच्च द्ितं 

` वेः ॥ 
सचादं यथा मम प्रभावबाम् । प्रु; सइ- 
कारवल्ञोमवलोकय खानन्दं अदो कथमिव । 

अलिङ्घजमनुलरेच्ो 
परिमलबहला रसावद्धा तन्वौ । 
किश्रलवपेश्रलपाखिः ¦ 

कोकिलकलभापिणौ प्रियतमामे॥ | 

विश्ाखमिचपेजख नागवौ चिरिदहोच्यते ॥ 

: ऋलपूनवोततिराषाएा वौधिर्ेखानरौ तथा । 

8७१ 
बोथो 

रुवमसस्बन्पोत्तरेणपि। दनौयं यचा। 
दूर्योधनं परति गान्धारौवाक्यम् । 

चाहारो यत् परस्या हास्यलोभकरं वचः । 
यथा मालविकामिमिचे। लास्यप्रयोगावसाने 
मालतौ निगंन्तुमिच्छति विदूषकः मादवै उप- 
दे सध्वा गमिष्यसि। श््युपक्रमेण दासः। 

विदूषकं प्रति आ उच्यतां यस्तया क्रमभेदो 
लचितः । विदूषकः पडमं । बद्धक पूखाभोदि 
साद मार लद्धिन्दा मालती सयत इत्यादिना। 
नायकस्य विग्ुद्धनायिकादशेनप्रयुक्तन हास 
लोभकारिणा वचसा याहारः ॥ # ॥ 
दोषा गुणा गुणा दोषा यन्न स्युमँदवं छि तत् 1 

क्रमेण यथा,- 

प्रियजौवितता करौये मसेहत्वं छतत्रता । 
भूयस्तदण्ंनादेव ममैते गुणतां गताः ॥ 
तस्या स्तद्रपसौन्दये भूषिसं यौ वनश्चिया । 
स॒खेकायतनं जातं दुःखायेव ममाधुना ॥ 
रुतानि चाङ्गानि नाटकादिषु -संभवन्त्यपि 

घौ श्या मवश्यं विधेयानि निष्यदृतया नाटकादिषु 

विनिविद्टाश्चपि इहोदादहृतानि। बोधौ च 

नानारसागाच्चाच्र मालारूपरतया स्थितत्वाद्- 

वेशया 

वौयौयम् । यथा मालविका।” इति साहिव्- 

दपेणम् ॥ #॥ # 1 छखयगमनपयः । वथा,- 
^नागवौष्यत्तरा वौयौ अजवोच्याच्च टचि । 
उभे अषाड्ग्डनन्तु अजवौश्युदयास्छयः ४ 

अभिजित् पबत; खातौ नागवौश्युत्तरास््यः । 
अश्छिनौ छत्तिका याम्या नागवौशत्तराः स्छताः। 
रोद्दिण्यादरा गशिरो नागवौधिरितिष्ता॥ 

एुष्याद्चषापुनव्खो्वं धिररावतौ खता । 
तिस्तु वौ ययो श्चोता उत्तरो मागे उच्यते ॥ 
पूमा उत्तरफलगुण्योमे बा खे रावतौ भवेत् । 
पूर्वोत्तरे परोपदे गोवौथौ रेवतौ श्छता ॥ 
शवसा व धनिहा च वारुण्च्ड जरहवम् । 

रताश्च वौययस्तिखो मध्यमो मागे उच्यते ॥ 
स्ता चिच्रातयास्वातौ नागवौयिरितिच्छता। 

च्छतान्तिखस्तु बौश्यस्ता माग बे दचिणे व॒धः 
इति माक्छे १०१ अध्यायः॥ #॥ 

अपिच) 

“उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवौच्ाख दत्िखम् । 
पिढयागं ख वे पन्था ैखानरपथादइद्िः।. 

 तच्नाखते महात्मान ऋषयो ये7खिदहोचिणः ॥ 

इति विष्छ.पराओे २ अंशे = अध्यायः ॥ # ॥ 
तन्न व्योलिश्चक्र वौयौक्रमो वायुनोक्तः। 

. “सब्यगरद्धाणां चौरयेव स्थानानि हिजसत्तमा, । 
स्थानं जारद्गव मध्यं तचेरावतसुत्तरम् । 

, कश्वानरं दश्ि्तो निरिश्िद्ध तत्वतः ॥” 
तदेव मध्यमोत्तरदचिखमा्गेत्रयं प्रेकं बौधि- 
चयेण निधा भिद्यते). तथा दि चिभिच्तिभि- 

रन्विन्यादिनच्षतरैर्नांगवौथौ गजवौयौ रेरावतौ 
चेलसरमागे' बौधित्रषम् । आषेमौ गोवौचौ 

वीपा 
जारहवौ चेति परेषुवने मध्यमार्गे दीयिच्रयम् ! 
अलवौधौ गवौथौ परानरौ चेति दचिण- 
मार बौधौज्रयम् । सद्क्तं तत्रैव । 

“खश्िनौ कत्तिका वाम्या नागवौयौति 

श्रल्दिता । 

रोद्िर्याद्र स्टगशिरो गलवौच्भिधौयति ॥ 
पष्यादषै तथादिव्या वौथौ चैरावती च्छना। 
रुतास्तु वौथयस्तिम्र उत्तरो मागं उच्यते ॥ 
तथा डे चापि पलगुणयौ मघा चेवापेभौ 

मता। 
इस्ता चित्रातथा खातौ गोवौथौतितु 

श्रब्दिता # 

च्या विग्राखानुराधा वौयौ जारहवौ मता! 

सुतास्तु कौययस्तिस्ो मध्यमो मागे उच्यते ॥ 

सलाषापनोत्तराषाषएना अल्वौधौति शब्दिता । 
श्ववगच्च धनिदा च मार्गौ शतभिषस्तथा ॥ 

वेश्वावरो भाद्रपद रेवनौ चैव कौर्तिता। 
रख्तास्तु वौथयस्तिमो दचिणो मागं उच्यते ५५ 
याम्या भरणौ। आदिद्या अदितिदेवताका 

पुन्सुः। मार्गौ सखगवौयौ। र्वं स्थिते 

अगस्त्यादुत्तरमजवौासु दच्विणम्। किन्तु 

अगस्त्य निरूएवत्तिनो 3 शानरपथाद ष्वा - 
नरवौयी' विदाय चगवौोधौमाच्रं पिदटयान- 
मिव्यधैः । इति तङ्टौकायां ब्रीधरस्वामौ ॥ 

वीच्यङ्कः, चि, ( बौश्या अङ्गमिवाङ्खं यस्य ।) 

नाटकमभेदः। इति हेमचन्द्रः ॥ पस्य विदरणं 
वौयौणन्द दर्व्यम् ॥ 

वीध्रं, कौ, ( विश्रेषेण इन्धते दौप्यते इति । वि + 

इन्ध + “वाविन्धे; ।* उखा० २।९६। दति 
क्रन् ।) नभः; । (यथा, अथववेदे ।४। २० । 91 

^वौभ्रे खमिव खपरेन्तं मा पिशाचं तिर- 

स्कर; ५) 

वायुः। अखिः। इति संचिप्रखारोणादि- 
ठति; ॥ 

वोध्रः, चि.(वि + इन्ध + ऋन्।) विमलः । इतमरः ॥ 

. | बौनाषहः, पु, (विद्धेषैण मह्यते इति । वि + नड ~+ 
चण । उपसर्गस्य दौषे; । ) कूपस्य सुखवन्य - 
नम् । इद्यमर; ॥ आस्य कूपस्य . यन्म खवन्धनं 
थेन सुखं वध्यते तच वौमाद्; नान्दौप्ऱ इति 

श्यातः। विशेषे गद्यते कूपसुखमनेन । 
बौना; । मह्य नौ वन्ये चण. मनौषादित्वात् 
वेगा दोः विना: बौना; कूपसखवन्ध- 
पङ् इति साच्छ;। इति भर्तः 

वौपा, च्छौ, विद्युत् । दति ग्रन्दरत्रावलौ ॥ 
वौदा, च्छो, करियागुद्रयेवगपद्वयाप्रमिच्छा । 

यथा,- 

सक्तिनं त्तःखतोपास्तिं भूतं तमभि प्रचः 
भक्तो विसुमभि प्राज्ञो गोविन्दमभितिष्टति ॥ 
अश्युलोपास्तिं ऋति सक्तिने स्छादियधेः । 
प्रथुरौश्वरः भूतं भूतं अभि सखबैप्राणिष अत्ति 

द्य; । वौष्छायां प्रयुक्तस्य पदस्य दिभावः । 
इति सुग्धवोधटौकायां दुर्गादासः । 



४७२ 
बीरः वीरः वौरत 

बौर, ड त॒ कशोर्य। इति कविकच्यदुमः॥| वच्यपि च। भइदाद्िवो विशते रत्रमस्तौदा 
(अदन्तचुरा०- अत्म ० -अक०-सेट ।) इ, अषि- | “भावस्तु चिवि प्रोक्तो दियवौरपशुक्रमात् । वौराय दाशुष उषासः ४ 

बौरत । शौसदयमः। इति दुर्गादासः ॥ गुरवश्च विधा चाच तयेव मन््रदेवता ५४ भ्वौराय परेरयिचे।” इति तद्धाष्ये खायशः ॥) 

बौर, जो, ( अज् +- “स्फायितद्िवष्यौति ।” इति तत्रैव ६ पटलः; ॥ |वौरकः, पु, (बौर रुव । खार्यं कन् । ) करवौरः । ` 
उणा०१।१३। स्द्यादिनारक। अले-| व्यन्यच्च। इति राजनिषैयटः ४ ( विक्रान्तः। समये; । 
वौँभावः। वौर+अचवा।) ्ङ्गौ। नडः | “पशुभावं हि प्रथमे हितौये वौरभावकम् । यथा, ऋगवेद । ८ । ८० । २। 

इति मेदिनौ। रे, ६७ ॥ मरिचम् । पएष्कर- | दतौये दिव्यभाव इति भावच्यं कमात् ॥ शच्सौयरुषि वौरको रदं यहं विचवाकशत् \» 

लम् । काञ्चिकम्। उश्रौरम्। आरू्कम्। | ्यादौ दश्रमदख्छेन पशुभावमथापिवा। भ्वौरको बौर; समधंख्वम् 1» इति सङ्ख्ये 
इति राजभि्षेरटः ॥ वौरश्न्दो मेदिन्यां पव-| मध्याद्े दशदश्छन वौरभावसदाद्ृतम्। सायणः ॥ अपछष्देश्रविश्नेषवासौ। यथा, 
मौँंयवकारादौ इद्टोपि बौरघातोरन्तःख्यवका- | सायाहे दश्दक्छेतु दिद्यभावं शुभप्रदम् ॥* महाभारते । < । ४8 । ४२। 
रादौ दशनाद लिखितः ॥ इति च तच्चेव १९. पटलः ॥ ^“कारस्छरान् माद्दिषकान् कालिङ्गान् केरलां- 

बौरः, च, ( वौरयतौति । बौर विक्रान्तौ + पचा- | च्यन्धच्च । स्था । 
च । यदा, विशचेषैख दरयति दूरौकरोति | “जन्मात्र पशुभावं वर्धषोङशकावधि। कर्कोटकान् वौरकांख दुमा ख विवव्नेयेत् ॥* 
श्रचन्। वि+ईैर+द्गुपधात् कः;ः। यहा,| ततञ्च वौरभावस्तु यादत् पश्चाश्रतो भवेत् ॥ चाच्तुषमन्वन्तरोयसच्यन्यतमः। यथा, भाग- 

अजति च्िपति शचन्। अज +- स्फायितश्चौत्या- | हितौयांशचे बौरभावस्त तोये दियभावकः वते। ८।५।८। प 
दिना रक् । अकेव्वौः । ) शौथविशिटः । तत्य-| रवं भावच्येरोव भावम कधं भवेत् परिये ॥* “सुमयस्तत्र परे राजन् इ्यखङ्गौरकादयः ॥” ) 
सायः। गूर; २ विक्रान्तः ३। इत्यमर; ।२।८। इति वामकेश्वरतन्् ५१९ पटलः ॥ | वौरजयन्तिका, स्तौ, (वौराणां जयन्तिकेव । ) 
७1 गखरः ४ तरखौ ५ । इति जटाधर; ॥ | वौराचारविशिष्टः। यथा,- से वौराणां वृत्यम् । इति हेमचन्रः;॥ 

( वथा, महाभारते । १।१४१। ४५। ^ कुलाच्वाररतो वीरः कुलसङ्गौ सदा भवेत्। | वौरणं, कौ, उप्रौरदटणम् । तत्यथायः। वौरणम् 
चन्टगराजो ठकद्ेव वहिमानपि खषिकः। संविदासेवनं कुथात् सोमपानं मद्ेश्रि ॥ २ कटायनम् ३। इति श्ब्दरत्रावलौ\ 

निष्निता यत्वया वौरास्तखाादौरतरो भवान्॥”| सवथा कुरुते देवि वौरच्ोह्धतमानसः । बौरतरम् 8 । इव्मरः॥ वौरभद्रम् ५। इति 
अथा च ऋग्वेदे! १।११४।८। रिथस्तु देवता परायञ्चन्दनागु रेपः । सद्र; ॥ ( यथा, भागवते । १०।९१।५१। 

` नवौरान्सानो रुदरभामितो वधौ- रक्तचन्दनगन्वेख सदिग्धो नात्त संश्रयः “तमापतन्तं स निर्दय तुख्योः 
ेविष्यन्तः सदटूमि ला हवामहे ॥* भसाङ्गधुखरो चौर उन्त्तवदिचेषटितः। दोभ्यो वकं कंसखखं खतां मति; । 

नबौरान् वौक्रान्तान् 1” इति सायण; ॥ पच्च; । | सरापाणरतो निदं वलिपूजापरायणः ॥ पश्यत्सु वालेषु ददार लौलया 

यथा, ऋग्वेदे । ५। २० । 8 । मरण्कागख्च मदिषो मेषः शूकर र्व च। सदावद्ो वौरणवदिवौकखाम् ॥* } 
^वौरे; स्याम सधमादः ॥* शकः शल्लको गोधा खड्गौ जम्भौ दथ अपि च। 

न्वौर; पचे सधमादः चमाटन्तः स्याम च्छताः। स्यादौरणं वौरतय दौरख्च ब्ुग्धलकम् । 
तथा कर ।” इति तद्धाष्ये सायणः ॥ # ॥ वानरश्च खरद्योव गलाच्ादिविष्क्गमाः। वौरणं पाचनं श्रौतं स्तम्भनं लषु तिक्तकम् ॥ 

पति; । एतच्च । यथा, माकं्डेये । ६५।६१९।| रव्यादिभिचकेरदानिः पूजयेत् खेश्देवताम् मधुरं च्वरनुदान्तिमेदलित् कफ़पित्तद्धत् । 
«न चालपेच्लनदिद्ां दौर दनां तथा च्यम् ।| सिद्मन््ो भवेत् बौरो च दौरो मदपानतः । इष्णाखविषवौसपंलच्छ्ृदाइव्रणपहम् ॥ ` 
रहादु्छिषटविग्छचपादाम्भासि चविपेद्हिः कलौ तु भारते वर्धे लोका भारतवाखिनः । बौरणस्य तु खलं स्यादुश्ौरमभयं तथा। 
यथा च अवौरा ` निष्यतिसता। इ्मरदशं-| णहे रे सरां पौला वथभष्टा भवन्ति ि॥ च्यन्डणालच् सेथश्च समगन्विकमिव्यपि ॥ 
नाच्च 1#1 दनायुदे पुतः । यथा, महाभारते । इदयुत्प्तितन््रम् ॥ # ॥ उश्रौरं पाचनं शौतं सम्भनं लघु तिक्तकम् । 
१। ६५।३३। कलौ तदा चवारजिषैघो वथा, मधुरं ज्वरछदान्तिमददुत् कफपित्तयुत् । 
<द्नायुषः पुनः पच्ता्चत्वारोसरपृङ्गवाः। “दिष्यवौरमयो भावः कलौ नास्ति कदाचन । इषाखविषवौखपेदाशलच्छरव्रथापषम् ॥* 

विचरो बलबौरौच ठते महासरः ॥*) | केवलं पञ्चभावैन मन्तसिहिभेषेनदणाम् ६१ इति भावप्रकाशः ॥ 
जिनः। नट; । इति हेमचन्द्रः ॥ विष्णुः । यथा, इति महानिनाणतन्म् ॥%॥ (प, प्रजापतिविशेषः। यथा, महाभारत । 
बौरोभ्जन्तो धनञ्जयः । इति विष्ण्.खख्नाम ॥| तष्छलौयः। वराहकन्दः! रताकरज्जः।| १९। ३४८ । ४९। 
शङ्गारादाटरवान्तमं तरखविशचेषः । तत्पायः । | करवौरः। अच्लनः। दति राजनिषैगः ॥ | “खनतृङ्खमारादपि च बौरणो व प्रजापतिः । 
उतखादवह्लेनः २। इद्ममरः॥ यश्चाणिः। इति वौरहान्दटौकायां भरतः ॥ | शतादौ करुथाद्ल धम्मे मेतदधौतवान् ॥” 
<ङत्तमप्रशतिर्वौर उल्छाइशख्यायिभावकः । उत्तरः । सभटः। इति मेदिनौ ॥ यथा च माद्छे। ४।४०। 
सहेन्ररेवतो हेमवर्ोभयं खसुदाद्तः ५» चौरः, चि, अः । इति देमचनरः ॥ ( कट; । | ̂ “वौरणस्यालायान्तु चच्चुन्भदुमनौजगत् ॥५) 
उल्ाश्ं वह्वेयति इति उद्य! इवद्वेनः भन्यादि- | यथा, ऋन्बेदे । ८ । २३ । १६ । बौरतरं, क, वीरणम् । पव्यमरः ॥ 
लवादनः। दानधमबुदधेषठ जोवानपेकोत्छाद- | “दमं घा वौरो अच्तं वौरं छणशवौतमैयः ॥» | वौरतरः, ध, शरः । रति भूरिप्रयोगः $ (चि, 
कारौ रसो वौरः। बौरयन्ते अत्र वौरः। चौर | “वौर; कम्भखि *इति तद्धाष्ये चायः ॥ | सामथ्येवान् । यथा, ऋण्बेदे । ८। २४ ।९५॥ 
तङ्कत् शौर्ये चन् स्फौततयेव खादते इति खव्य- | यया च । तचैव । ६।२१। ३। मद्धज्ग पुराचन जस्चे बौरतरस्छत् ॥* 
रसलचयं कटाचितम्। इति भरतः ॥ #। “कै बौराय सष्वय उलोकं भ्डोरतरः सामथ्येवान्।* इति तद्धा 
लाज्िकभावविश्चेषः । यथा,-- हाता वस सुवते कौरये चिच् ।* सायः ॥ अयमनयोरतिशयेन बौर; । वौर- 
^तज्ैव चिषिधो भावो दिथ्यवौरपयुकमः । भ्वौराय चच्वादि कमस दचाय।* इति| अे्ठः। यथा, महाभारते । ४।५९। १४। 
दिथ्वोरेकजः प्रोक्तः सनैखिदधि प्रदायकः ॥* सद्धाच्ये चायः ॥ प्ररवितः। यथा, सत्रैव । ^गरषभास्ते तु नर्पेभेय 

इति खद्रयामखे ११ पटलः ॥ | ६।६५।३४। बौरा रथे षौरतरेख भयाः ॥*) 



वीरभ 
बौरतरासनं, ज्गौ, ( वौरतराणां साधकश्रेामां 

 चखनम् । ) आखनविशचेष; । यया,-- 

“टद् कौमलमास्ततोगे संमामपतितं हि यत् । 
अन्तुयापादितं वापिग्डतं वा नरमासखनम् ॥ 

गभे चतं लत्वं वापि नारौणां योनिना 
त्वचम्) 

सम्ैखिद्धिपदं देवि सतोए्तिषन्टद्िदम्। 

त्वचं वा यौवनस्थानां कुगाद्खौरतरासनम् ॥» 
इति सुरडमालातन्त्ने ३ पटलः ॥ 

बौरतसः, पु,(वौरस्तगान््ा ख्थातस्तसः |} यर्वछुन- 

ठत्त;ः। इव्यमरः॥ कोकिलाचटचचः। इति 

रुत्रमाला । विच्छान्तरडच्त; । भल्लातकः । 
इति राजनिषेरटः ॥ 

चौरपणे, जौ, स॒रपणम्। दति राजनि्ेगट; ॥ 
बीरपत्रौ, स्त्री, ( वौराणां पतौ । यहा, वौरः 

पतियस्वाः । “नित्यं सपतयादिषु 1” ४।१।३५। 

इति पद्युगेकारादेशः। “ऋन्नेभ्यो ड्ौप् ।* 
४।१।५। इति डौप् । ) वौरभाग्या । इत्यमरः; ॥ 

(वया, माकंष्छेये । १२५ । ॐ । 

^तेषामेतदचः श्रुता वीरा वौरप्रनावतौ । 
बौरगोचसुद्भृता वौरपलौ प्रिता ॥” 
जदौविश्चेषः। यथा, ऋगवेद ।९।१०४।४। 

“^अञ्सौ कुलिग्रौ वौरपत्नौ 
पयो हिन्वाना उद्भिभेरन्ते \” 

भ्वौरपनौ बौरस्य पालयिन्नौ रखतत्संज्निता- 

स्तिखो नव्य; ।* इति तद्धाख्ये सायणः ॥) 
बौरपत्ना, स्रौ, ( वौरप्रियाणि पच्ाणि यस्या; । ) 

विजया। इति राजनिषंशटः ॥ 
बौरपानं, जौ, वौरायां खअमनाश्चाय पाभम्। 

यथा,-- 
श्व्रौरपाजग्तु यत् पानं उत्तेभाविनिवा रथे।” 

इत्यमरः ॥ 
{बा भावकरणयोः; ।* =।४।१०। दरति 
विकस्य त्वमपि । यथा, गो रामावयै। 

8 । ६.। ७२। 
“मत्तोभ्यमिति दुन मोहान्मामवमन्यसे । 
मदौये संप्रहारेऽन्किन् वौरपाणं समथ्येताम् ॥*) 

बौर पुष्यो, च्वौ, चिन्दुरपष्यौ । इति राज निषेगटः+ 
बौरवाहः, प, ( बौराः समर्थाः बाहवो यस्य । ) 

विष्व; । यथा, ^“वौरबाहुविदारणः।” इति 
वस्य खडखनामस्तोचम् ॥ ( एतरादुपुतच्तान्ध- 
तमः! यथा, मद्ाभारते । १। ६७ । १०३। 
“उख भौमरथो वौरो बौरबाहरलोखुपः ॥” 

ङावयपुचः। इति रामाथणम् ॥ बानरविष्ठोषः। 

यथा, गो रामाये! ६।१०।१५। 
५“वौरवादुः सबादहच्च नल वनगोचरः \) 

चौरभद्रः, पु, (बौराणं भद्रं चेन ।) अनच्छमेघा बः । 

वौरब्रेष्टः । बौरणम् । इति मेदिनौ ॥ शिव- 
सखविद्येष;। तस्योत्परत्तिवंया,-- 

, «दद्या कये महाकालः सम्यक ज्ञात्वा खतौ- 
अयम् ¦ 

ख्यं सुने सतौ दवौ यौ चक्रं खलो वितम् ॥ 
व. 119 

९9 

वीरसूः 
लोधं स्थिते सनौ तत्र तच्सद्टाकालसाध्वसात् । 
रुढखातो वरौद्रोभूत् वद्ुकोपामिदौपितः ॥ 
ततक्तत्क्रोधनाह्द्धेराविरासौम्भदहादातिः। 

प्रयच्च; प्रतिमाकारः कालब्दयुः प्रकम्यनः ॥ 

उवाच च प्रणम्येशं भूसुरो महतौ दधत् । 
ज्ञां देष्ि पितः किन्ते करप दास्यसुत्तमम्। 
ब्रह्माण्डमेककवयलं करवाणि त्वदाज्ञया ॥ 

दति प्रतिज्ञां तस्येशः श्रुता छतममन्यत । 

छतच्व्यमिवान्तं तं सुदा प्रदयुवाच इ ॥ 

मद्धावीरोग्सि रे भद्र मम ख्व्षगेष्विह। 

बौरभद्राख्यया हि तं प्रथितिं परमां ब्रन । 
शुर मे सत्वर काव्ये द्षयन्नं चयं नय ॥” 

इति काश्ौखर्ड ८६ अध्यायः ॥ 

( वथा च महाभारते । १२ । २८३।५१। 

“षौरभद्र इति ख्यातो सद्रकोपादिनिःखटतः। 

भव्रकालौति विख्याता देयाः कोपाहिनिः- 

दता ॥") 

वौरभद्रकं, कौ, ( बौरभद्रमेव । खाय कन् । ) 
बौरणम् । इति जटाधरः 

वौरभाा, चो, ( बौराणां भाया। ) बौरपन्नौ। 
दद्यमरः॥ 

बौरमाता, [ऋ] स्लौ, (बौराणां माता।) 

वीरजननौ । तत्पथायः। वौरषः२। इय- 

मरः; ॥ (यथा, भागवते । ६।९४ । 8० । 
«“अन्तववैनौसपालच्य देवौ च प्रययौ पुरौम्। 
नस्तत्र गतोणन्दान्ते उव्वेशौं वौरमातरम् \) 

बौररनः, [स्] को, ( बौरागां वौरभाविनां घार- 
खाये रनः।) चन्द्रम् । इति राजनि; ॥ 
वौरस्य घलि ॥ 

वौररेणः, पै, (बौरारेणव इव यस्य ।) भौमसेनः । 
इति चिकारडररोषः॥ 

बौरवतौ, सौ, मांखरोहिणौ) इति भाव- 
पकाश्रः॥ ( विक्रमपुराधौखरविक्रमतुङ्गनृप- 

कम्मचारिवौरवरस्य कन्धा। यथा, कथा- 

खरित्पागरे । ५३।६०। 

“यस्य धम्भवतौ नाम भाया बौरवतौ सुता। 
पुतः सद्यवरचखेति चयं परिकरो रदे ॥) 

वौरवत्षा, स्रौ, ( वौरो वल; पृच्लो .य्याः । ) 
वौरजननी । इति जटाधरः ॥ 

बौरविक्ञावकः, पु, शूद्रेण होमकना । यथा,- 
“वीर विश्नावको जुहन् धै; भूदखमाष्िते; 1» 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

वौरटत्तः, पै, ( वौरनामको इत्च; । ) भल्लातकः । 

इद्यमरः॥ अच्लनठ्त;॥ इति हेमचन्द्रः ॥ 
विख्ान्तर; । इति राजनिषेदटः+ ठच- 
विद्धेषः;। देधान इति भाषा । तत्पायः । 

बौरतरः २ इष्हातः ३ अश्सरौहरः४) दति 
रत्रमाला ॥ 

बौर, स्तौ, (वौरान् एच्तानेव खते इति वौर + 
ख~+करिप् | ) वौरमाता । इखमर; ॥ (वथा, 

महाभारते । १1२०० 1 9। 
“जौ वखन्नींरदभंतरे बड्लौस्ययमन्विता । 

वीरास 
सुभगा भोगसम्यन्ना यन्नपक्रौ पतिव्रता ॥* 

एचप्रसविनौ । यथा, ऋग वैदे ।\०।८५।४४। 
"वीरषटवकामा स्योना श्रमो भवद्विपदे श्रं 

च्तुव्यदे 1” 

बौर; पुच्चाणामेव खविन्नौ |» इति तदहाण्ये 
सायणः \) 

बीरसेनं, कतो, चारूकट्तः । इति राजनिषेरटः ॥ 
बौरसेनः, पु, नलराजयिता। इति नैषधम् ॥ 

(यथा, मद्ाभारते । 9 । ५२।५४। 

«निषधे सहोपालो बौसर्सेन इति श्चुतः। 
तस्य पत्चोएभवन्नाचा नलो धम्माधेको विद; ॥”) 

वोरसेनजः, पै. ( वौरसेनात् जायते इति ।, जज्न ३, 
ड; ! ) नलरानः। इति नलोदयः ॥ ` 

बोरा, [न्] ए, ( वौरान् इन्तोति। इन 
किप् । ) नष्टामित्राद्चणः। इृद्यमरः॥ यन्तरा 
निद्धोचिणः प्रमादादिना कारणान्तरेण वा 
असिनो निर्न्नाणः स्यात सख वौरहोच्यति। 
वौरयति श्यौ कारयति षति वीरश्तकतु 
श्रौ इ्सात् चुरादि सिः परेरथे णन्तात् 
पचाद्यनि वीरो यन्नाभि; तं हतवान् दति 
क्िपि बौरद्ा। इति भरत; ॥ (यथा, वाज- 

खनेयसंहितायाम्। ३० ।५। “नरकाय बौर- 

यम् \ ^वौरदणं नष्टाणिं श्ररंवा।“ इति 

तद्धाष्यम् ॥ ) विष्णुः) यथा । बौरहा माधवो 

मधः। इति विच्छसदखनाम। वौरइन्तरि, 
चि ॥ 

बीरा, शी, सरा । चौरकाकोलौ । तामलकौ । 

रुलत्रासुका । पतिपुच्चवतौ । रम्भा । विदारौ । 
दुश्धिका। मलपूः। क्षौरविदारौ । - इति 
मेदिनो । रे, ६८॥ पुस्तकान्तरे सुराख्थाने सरा 

विदारौस्थाने गम्भारी इति प्राठः; । काकोलौ 

महाग्रतावरी। गडकन्या। ब्रा । अति- 

विषा। मदिरा । इति राजनिषश्डः ॥ शिंश्रपा- 

इच्चः। इति रनमाला॥ (करन्धमराजपनौ । 

यथा, माकंखछेये । १२९ । १। 
4वौथनचन््रसुता सथू्यौरा नाम खभव्रता। 

श्छयंवरे सा जगे मद्धारालं करन्धमम् ॥” 
नदौ विशेषः । यथा, महाभारते ।६।६।२२। 

^पून्नाभिरामां वौराख् भौमा मोषवतौं 
तथा ॥* 

विकमश्रालिनौ । यथा, माकेख्छये ।\२५।७। 
%तेषामेतह्क चः श्रुत्वा बौरा बौरप्रलावती । 

बौरगोज्रखसद्धता वौरपलौ प्रहिता ॥*) 
बौराग्बः, पु, अण्बवैतसः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 
बीरारकं, कौ, अरूकम् । एति रालनिषे्ट; ।) 
वौराशंखनं, क्ये, ( वीरान् आश्सयति अद्य 

स्थास्यामि वा नवेति च्चिन्तां जनयतौति। 

च+ शंस + णिच् + च्छ; ।) अतिभयपदा बुह- 

भूमिः इग्यमरः॥ 
वौरासनं, कलौ, ( वौराणां साधकानामासनम् । } 

भित्तयादानाभियोपवैश्रनर्म् । वया,- 

भदिवायुगचछेत्ता गास्तु तिमर रणः पिवेत् । 



वोरुधा 
सु यपित्वा गमस्कत्वा राच्रौ बौरासभं वसेत् ॥*» 

इति प्रायञ्ित्ततत्व मनुः ॥ 

अन्धच्च। 
^ख्कपाद्मयेकस्लिन् चिन्धेदुर संस्थितम् । 
इनरस्िन् तथा पञश्चाह्ौरासनमिदं विदु; ॥ 

ष्ति धैरषडसं{हिता॥ 

( यथा, रघुवर । १३।५२। 

^बीरासनेध्णनजुदाचषौणा- 
समौ समध्याखितवेदिमध्याः। 

जिञ्यालनिष्कम्यतया विभान्ति 

योगाधिरूपए्रा इव शखिनोभ्पि ॥) 

दोरिणो, च्छ, असिक्तौ । यया,-- 

“उपयेमे बौरणस्य तनयां टच देद्िताम् । 
बौरिणौ नाम तस्यास्तु खसिक्रो्पि सत्तमाः॥* 

इति कालिकापुराशे < अध्यायः ॥ 

( वथा च महाभारते । ९। ७५।५। 

^वौरिरिण्या सद सङ्गम्य टचः प्राचेतसो सुनि; । 
तातुन्धानजनयत् खसं श सितव्रतान् ॥* 

बौर; एच्ोभ्स्या अस्तौति। वौर + इनि। रोपर । 
एुचवतौ । यथा, ऋम्रेदे । ० । ८६ ।६। 

“उताइमद्कि विरिणौन्रपतौ ॥* 

^विरिणी पुत्वतौ ।” इति सद्धाष्ये सायणः ॥) 

दोरुत्, [घ्] स्तौ, (विशेषे रुणद्धि इ चानन्धान् । 
वि+रुध+क्रिप् । ^अन्येषामपोति।” दौषे;। 
च्पथवा विरोहतोति वौरुत् ¦ विपून्स्य रुद 
कपि धकारो विधौयते इति काशिका ।७।३। 

५१।) विस्तृता खता । तत्प्रदाय: । गुद्िनो २ 

उलपः ३ । इव्यमरः। बौरुधा ४ । इति न्द 
रन्नावलौ ॥ प्रताना ५ कच्चःद। इति जटा- 
धरः ॥ ( चचा, रधुवग्रे। ८। ३६ । 

“अभिभूय विभूतिमाननैवौ' 
मधुगन्धातिशयेन बौरुधाम् ॥” 

चआषधिः ¦ यथा, खेदे । २ । ६७ । ५। 
^वियो बौरत् सु रोधग्छड्ित्वोत प्रजा उतप्रख- 

व्वन्त; ॥* 

^वोरतृसु ओषधौषु।” इति तद्धा्ये सायणः ॥ 
इच्चमाचे, पु । यथा, मद्धाभारते ।१।४५।२४। 

«याजि पश्यसि वे जच्न् कलानौहाख्य वौरुधः। 
रखते नस्तन्तवस्तात कालेन पररिभच्तिताः; ॥* 

^; सथा च ऋखेदे । ६।११३६।२। 

«सोमं नमस्य राजानं यो जञ वौरधां पतिः ॥” 
<बौरुधां बनव्यतोनामिति। इति सद्धाख्ये 
सायः) लतानां वौरुधाख कथखद्धदमाडइ । 
वया, भागवते। ३।१० १६ । 

^उनस्यव्योषधिलता लक्सारा बौरुधो दमाः ।* 
ध्ये पुष्यं विनाफलन्ति ते वनस्पतयः! चोषधयः 

फलपाकान्ताः। लता आरोदहणापेच्चाः । तक्- 
खारा वेणठादयः। लला ख्व काटिन्यनारोहणा- 
नेत्रा बौरुधः। ये पुष्ये; षलन्तिते इमाः ।* 
इति तद्कायां कीधसर्खामौ॥) 

वौरुधा, सी, ( विद्रषैष रर्हौति। वि+रुध-+ 

दगुप्रधादति क; । तत््ियां टाप् । अथवा, 
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वीय 
बोरष् शब्दात् भागुरिमतै टाप् । वथा,- 

“वहि भागुरिरल्लोपः अवाप्योरुपसगेयोः। 
टापञ्चापि इलन्तानां चधा वाचा निश्ा 

गिरा१) 

बौरुत् । एति शब्दरन्नावलौ ॥ 

वीरेशः, प, ( बौराणामौशः । ) शिवः । यथा,- 

“अथ चयोदर मासि क्ञात्वा जिपथयगाम्भसि। 

प्रयुव र्व वौरेशं यावदायाति ख हिनः ॥” 

इति बौरेश्वरस्तोच्म् ॥ 

बौरेश्वरः, पू, ( बौराणामोश्वर;। ) महादेवः । 
यथा,-- 
^«तिलान्तरोभ्यि नो काश्यां भूमिलिङ्गं विना 

कचित् । 

परं बौरेशसदश्ं न लिङ्गन्त्वाशु सिद्धिदम् ॥ 
धमभदश्ाथेदं सम्यक् कामदं मोचदं तथा । 
यथा बोरेशरं लिङ्ग काश्यां नान्यत्तथा घ्रुवम् ॥* 

इति काश्नौखरछ ९० अध्यायः ॥ 
(मै चिलानां दश्कम्भपह़्तिकरते । तत्प तिश्च 1) 

बौरोज्भः, पु, हदोमाकन्ा । वथा, 

“अभ्युदिताभिनितक्तौ वौरोनमो न जुहोति 
बः ५ 

षति देमचन्रः॥ 

बौरोपशौ विकः, दु, अच्िद्ोच्सुपजोविका यस्य । 
यथा,-- 
^अमिहोच्च्छलाद्याश्चापरो वौरोपजौविकः॥ 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

बौ, को, (वौरे साधरु। तच साधुः इति यत् । यहा, 
बौ यतेठनेनेति वौर विक्रान्तौ + “अचो यत्।* 
३।९।६७। इति यत्। यदा दौरस्य भावः; । यत् ।) 

चरमधातुः। तत्पायः! शुक्रम् ३ तेजः: ३ 

रेतः ४ बौजम् ५ इन्द्रियम् ६। इति मनुष्य 

वगे' अमरः \ वौ शक्तिः सा च एथिद्यादोनां 
यः सारभागः तदतिश्वरू्पा। खा हिविधा 

चिन्तया चिन्त्यक्रियाहेतुतखन । तच्च चिन्त्यक्रिया- 
तुर्यां दर्यरखादोनां खस्कम्भखि खभाव- 
सिद्धा शक्तिः। अचिन्त्यक्रिवाडेतु् प्रभाषर- 
पथ्वायः। दव्याणां रखाद्यननुकूपकायकरय- 

शक्तिः । उक्तश्च । 

भूलप्रभावातिश्रयो द्रे पाके रसे स्थितः । 
श्विना चिन्त्यक्रिया देतुरवोग्य धन्वन्तरेग्भेतम् ॥ 
इति चक्रदत्तोपरि शिवदासौयटौका ॥#॥ 

परवौर्योदरपातदोषो यथा.- 

भ्परवौथं यदुदरं कामतोग्कामतो्पिवा। 
. अर्ये याति देवेन तदुपायं निशामय } 
अकामतोनदुष्टासा प्रायच्ित्तेन शुडधयति। 
कामभोगेन व्याच्या सा कम्मभोगेन शुद्धयति ॥ 
पिदपाके रैवपाके पूजायां नाधिकारियौ। 
षष्टिं वधसहस्राणि चयं छत्वा खकिम्भणः । 
प्रयाति भोगदं सा तस्यान्ते पापकम्येणः ॥५ 
ति ब्रह्मविवन्ते ग्रोलष्यजन्मखर्डे ४७ अध्यायः॥ 
चअतिशयशक्तिभागुत्याहः। इति ्वगेवभें 
अमर;॥ कम्भसु सुकरः पर्ययः उत्सा; । 

वीथी 
इति मधु;। कममसु टउप्यन्नरकारको भाव 
उतसाह; । इति रमानाथः। कममसु प्रत्य 

उत्पाह इति नयनानन्द्;। अशक्यं बलोद्यम 
उत्छाह इति केचित् स उत्पादः अतिश्य- 

श््तिभाक् वौयम्। अतिश्यितोऽध्यवसायो 

बौधं साधु वौधभियथधे;। बौगास्त्ौ च वौं 
वौ इति कोषान्तरम् । इति भरतः॥#॥ 

वलम् । प्रभावः। इति नानां अमरः । 
( यथा, ऋग्वेदे । ३ । २५।२। 

“चनि; सनोति वौखाणि विद्धान् 
सनोति वाजमच्डताय भूषन् ॥” 

भ्वोर््यासि परशुपुच्चादिसम्यद्रूषाणि सामर्थ्यानि” 

इति तद्भाष्ये सायखः ॥ यथा च भागवते। ई। 

१७ । ३१ । 
“ज्ञानवरे राग्यवौग्धाणां नड्ि कशिह्पपाश्रयः \* 
श्ररीरसामथ्येम् । यया, ऋग्वेदे । ४ । ५० 91 

५ख द्राजा प्रतिजन्यानि विश्वाशुद्यंण तस्था 
वभि वौर्ख ५ 

न्वौर्यख श्ररौरसामर्येन 1” इति तद्धा 
सायणः + शक्तिः । यथा, मनौ । १९।३१। 
« न ब्रह्मणो वेद्यते किञिद्राजनि धम्भवित् । 

स्वदोर्येरोव तान् श्रव्याभ्लानवानपकारिणः॥ 
ख्ववौय्याद्राजवौगाच खवो्ये बलवत्तरम् । 
तसात् खतरेव वौर्येख निरक्ञौयादरौन् हिजः॥” 
मनःग्क्तिः। वथा, भागवते। ४।१८।१५। 

^छ्त्वा वतुखं सुरगणा इनं सोममदूदुहन्) 
हिररसयेन पाचेण वौ मोजो बलं पयः ५५) 
च्यौषधानां वौस्य स्थितिकाला वथा, 
^यामं कल्ककषायवौगमखिलं पतच्चच्रयं 
षरसाखान् टतमोदकौ सषगुङौ मासत्रयं 

ग गलः । 
लिद्धानां रखभख्नां सुविपुलं बौग्धच्च वप्रं | 
किञ्विह्न्धविवच्नितं गुणपर तलं पुराणं मत्॥ 

दति नारायशदाशक्लतपर्भिष्ा+ _ ` 
तेज; । इति मेदिनौ ॥ चेतः । दौक्षिः। इति `` 
शन्दरन्नावलो ॥ ६ 

वौयचजः, पु, ( बौगाच्नायते इति । जन +डः; । ) 

पच्च; । इति केचित् + ( यथा, भागवते ।३। ` 
५।१६। 1 
^देतचिच्रं तयि चन्तव्धादरायणवौगल ॥*) 

बोग्यवान्, [त्] चि, (बौखमश्यास्लौति ।" मतुप् ।) 
मांसलः । इति श्न्दरन्रावलौ ॥ बौोयेयुक्तश्च ॥ 

( वथा, किराते।२।४। 

4^+अतिवौग्धवतौव मेष्रले 

बहरल्पौवसि इश्यते गुखः ॥*) 

वौगषृहिकर, को, (वौग्याणां उहिकरम् ।) शुक्र 
इद्धिकारकौषधादि) तत्पायः। टष्म् २ 
वाजौकरणम् ३ वौजछछत् ४ । ईति राजल. 
जिघण्टः ॥ 

वौथा, स्तौ, ( वौग्यतेएनयेति । बु + ̂ ऋअश्ोयत्।” 
इ्तियत्। टाप् । ) बौयम्। इव्यमरटौकायां 

भतर;॥ 



हणः 
बोवधः, पु. पथीद्ारः। प्ररत याद्धिवतेएसौ 

धान्धतखलादिः । ( वथा, माधे । २।६४। 

^«निरुडवौवधासारप्रसारा गा इव व्रजम् । 

उपरुन्धन्तु दाशाः पुरौ मादिश्मतीं हदिषः ॥*) 
मागे; । पर्थाः । इव्मरभरतौ ॥ भारः । इति 
शब्द्रतावलौ ॥ 

चोवधिकः चि, ( बौवधेन दरतोति। बौवध-+ 
4विभाषा विवधकौवधात्।* 

षति ठन् ।) भारवाहकः। 

कौसुदौ॥ 
बौहारः, पु, ( विदरन््यञ्चेति। वि+ + घम् । 

उपषगंस्य दौषेः। ) महालय । ख तु बुद्ध 

४।४।९१७। 

इति सिद्ान्त- 

मन्दिरम्। इति शन्द्माला॥ विहारः। 

इद्यमरटौका॥ 
बग, इव्यागे । इति कविकल्यहमः॥ (भ्वा०-पर०- 

सकण्सेट् । ) इ, बुङ्गयते। इति दुर्गादासः ॥ 

बट, इ क सियाम् । इति कविकरल्यदुमः॥ 

{ चुरा०-पर०-सकण०-सेट् । ) प्चमस्वरौ। इ, 
बुणटयते । क, बृष्टयति । च्ितिद्धिंखा। इति 
दुर्गादासः ॥ 

ब(वु)हिः, स्तौ, (वुध+ क्तिन् । ) अआलमनो गुण- 
विश्रेषः। सा चिविधा यथा,-- 

^प्रडत्िख निटत्तिञ्च काका भयाभये । 
बन्धं मोत्चश्च या वेत्तिबुद्धिः सा पायं खात्तिकौ॥ 
यथा धन्मधम्भख कायश्ाकायमेव च। 
अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सखा पाथं राजसौ॥ 
धम्मं धन्भमिति या मन्यते तमखाटता । 
सार्थान् विपरौतांञ्च बुद्धिः सा पायं 

तामसौ ॥* 

इति ओ्रीभगद्गौतायाम् १८ अध्यायः ॥ 
ट,कचटठतौ। इति कविकल्पदुम: ॥ ( चुरा०- 

पर०-खक०-सेट ।) क, वारयति। इति 

दुर्गादासः । 
ड, ङग संभक्तौ । इति कविकण्यदुमः॥ ( क्राा०- 

ऋअह्म°-खक->-सेदट्। }) संभक्तिः सेवनम् । 

ङ्ग, ठकौते | टशते हि वि्डष्यकारियं गुख- 

लुब्धाः खयमेव सम्यद्; । इति दुर्गादासः ॥ 
ड, ज इतौ । इति कविकण्यदटुमः ॥ ( भ्वा०-उभ०- 

सकण्-सेट्।) भ, वररि वरते। इति 

दुर्गादासः; ॥ 
ट्,नगणठतौ। इति कविकल्पदुम: \ ( खा०- 

काा०च-उभ^-सक०-सेट्।) न ण, ठशोति 

दशते । ग ज, ठणाति ठशौतै । वकारस्य दन्त्य- 
त्वात् खंटशोति इव्यादौ नानुख्वारस्य मकार; । 
आओडपलाच बुवृषतौव्यादौ ऋदिराविदर् । 
न च दन्त्यस्य कथमोडयकायमिति वाच्यं यतः; 
श्वभावादोदास्य वकारस्य चआष्टयकाथं खाभा- 
विकमेव । कचिदन्यमध्ये पाठः नद्येकवणंस्यो- 
भयस्थानं सम्भवति । इति दुर्गादासः ॥ 

खकः, चि, (वृ्ि+ख्टुः।) एचिकारकः। 
यथा। संयावो ट इशोगुरः। इति शब्द् 
षश्िका| 

४७१ 

इकोद 
उदितं, कौ, (ठदि+क्तः।) इस्तिगव्ननम् । 

तत््मथावः;। करिगल्लितम् २। इ्धमरः।॥ 
( यथा, महाभारते । ६ ।१८।२। 

^श्रद्ध्न्दभिषोपेश्च वारणानाख ठते, 
नेमिषोपरे राना दौगतोव वसुन्धरा ॥) 

खक, डच्यादाने। इति कविकल्यदहुमः॥ (भ्वा०- 
चऋल्म०-सक०-सेट् । ) ड, वकंते ! वरौटक्यते । 
दूति दुर्गादाखः॥ 

ठकः, पु, ( ठणोतौति। इ + “खट्श्शुषिसुषिभ्यः 
कक् 1” उशा०६। ४१ । इति कक् ।) कुकुर 
प्रमाणदहरिणन्नजन्तुशिग्रेषः। घोःघदइतिख्यातः। 
इष्डार इति न्दौ भाषा। तत्मयायः। 
कोकः २ देदान्टगः३। इव्यमरः॥ वत्यादनः ४ 
विरुक् ५ गोवल्छादौ ६ कागभोजौ ऽ छाग- 
लान्तरौ = जनाश्रन;६। इति राजनिवषेद्ट; ॥ 
( बथा, भागवते । ३। १० । २.३ । 

“छा इ्टदगालो इको याघ्रो मा््लारः शश 
्यक्ञकौ ॥* ) 

काकः । इदणादिकोषः+ (पोतकः । इद्यणादि- | 
टौकाष्टतविश्वः। ३। ४१ ॥ ) वकटच्ः। इतति 

्न्दरन्नावलौ । ष्टगालः। इति इारावलौ । 
( यथा, मनुः । <= । २३५ । 

“अजाविके तु संरु इकः पाले लनायति । 
यां प्रसद्य उको इन्यात् पाले तत किख्छिषं 

भवेत् ॥* 

ठकः दगालप्रश्टतिभिः ।*दइति मेधातिथिः \) 
च्तचियः। अनेकधपः। सरलद्रवः। इति 

भरतषश्तरभसः ॥ ( तस्कर; । इति निघण्टः 

३।२४॥ #॥ वकते शचप्राणानादत्त इति। 

ठक आदाने +कः। वच्;। ईति निषष्टः 
२।२०॥ ) 

ठकदटंशरः, पु, (ठकान् दशतीति । दन्श+ अण् ।) 
ककरः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

उकधूपः, प, ( ठकोभ्नेकधूषः ख धूपः। ठकः 
सरलद्रवस्तत् प्रधानो धूपो वा।) नानास्गनि- 

यक्ञतदशाङ्गादिधूपः। वत्पथायः। छंचिम- 
धूपकः २। इव्यमरः५ वबकधूपः३। ति 

वट्ौका॥ खरलदचरसः। टारपिन् इति 

भाषा । तत्पपरथायः। पायस; २ ओरीवाखः; ३ 
ओरीवे्टः 8 सरलद्रव; ५ । इव्यभरः ॥ 

ठकधनैः, पु, ( धरतो ठकः राजदन्तादिवत् पून 

निपातः । ) श्रगालः। इति हारावलौ ॥ 
ठका, स्तौ, अग्बहा । इति रत्नमाला ह 
उकाचौ, स्रौ, (ठकस्यात्तौव अदि चिद्धं यस्याः।) 

चित् । इति रनमाला॥ 

उकारातिः, प, ( ठकस्याराति; । ) कुक्करः । इति 

शब्दमाला ॥ 

ठकारिः, ए, ( ठकस्छारिः । ) कुञ्गुरः । 
राजनिषंष्टः ॥ 

उकौ, श्छ, पाठा । इति राजनिषेरटः ॥ 
इकोदरः, पु, ( उकस्छेगोदरो यच्छ । यदा, ठकः 

इकनामकोफयिरदरे यख ।). भौमसिन; । तत्म- 

्ति 

हत्त 

स्थायः । भौमः २ मरुत॒पुच्; ३ किम्मोंरनिद- 
दनः 8 कौौचकनिषदनः ५ वकनिखद्नः & 
हिड्ग्निद्धदनः; । इति हेमच्वन््रः॥ वक- 

वैरो ऽ मारुतिः ९.) इति जटाधरः \ चस्य 
शयुत्पत्तियेथा,-- 
“कथासु भीमसेनेन परिष्टः प्रतापान् । 

त्वया ष्टस्य धम्भस्यय रस्यस्यास्य मेदणत् ॥ 
भविता स तदा ब्रछत् कत्ता चैव ठकोदरः। 
प्रवततैकोऽस्य ध्मस्य पाण्डसनुमंहावलः ॥ 
यस्य तौच्णो इको नाम जठरे इयथवाहनः । 

मया दत्तः ख धम्ाल्मा तेन चासौ इकोदर; ॥” 
इत माद्य ६५ अध्यायः ॥ 

ठक्णं, चि, (व्रश्च+क्तः। ) दिन्नम् । इत्यमरः । 
( यधा, साख्यतत््वकौसुदाम् । 
“नहि पाणौ ठक्थे स्तने वा जाते कुमार) चता- 
लाता वैति ॥*) 

उच, उ ठतौ। इति कविकण्यदुमः ॥ ( भ्वा०- 
आल्म०-सक०-सेट्।) सप्रमखरौ। ठ, ठच्चते 
वरं कन्धा । इति दुर्गादाषः 

उत्तः, पु, (बरख दिरने+ “सव्रञ्िछशद्यधिभ्य 

कित् ।“उणा० ३।६६। इतिसः। सच कितं। 

“इच्च वरथे। अतोःयाडणोतीति इक्त इति 

सिषे प्रपष्वायें बश्ियदहणम् ।*६ति सङ्टौकाया- 
सच्जुलदत्तः ।) ख्थावरयोनिविश्रेषः; । गां इति 
भाषा। तत्पायः। महोरुहः २ शाखो ३ 
विटपी 9 पादपः ५ तर; ६ अनोक; 9 कुटः 
= खालः पलाशौ\० इः ११ दमः १२ अगमः 
९३ । इव्यमरः ॥ अगच्छ; १४ विष्टरः १५ मह्ौ- 
रूट १६ कुचिः १७ स्थिर; १८ कारस्करः १६ 

नगः; २० अगः २१ कुटार्ः; २२) इति शब्द 

रन्रावलौ ॥ विटपः; २३ कुजः २४ वनस्पतिः २५ 
अद्भिः २६ शिखरौ २७ कुठ; २८ । इति जटा- 
धरः ॥ कुञ्जः २६ चितिरु; ३० ड्त्रिपः ३१ 

भूरुहः ३२ भूजः ३३ मदहोजः ३४ धरोर 
३५ ितिजः ३६ शालः ३७ । इति राब- 

निषे ष्टः; ॥ तस्य षड् नातियेधा,-- 
इ्रण्टयद्या खय्रबोजा सलजास्तत्परलादयः । 

पञ्चयोगय इचादा; ख्छन्पनाः सल्लकौसुखाः 

शाख्यादयो बौजरुहाः सं ग च्ध्नास्तखादय; 
स्य अनस्परतिकायस्य षड्ते लजातय; ॥* 

दति हेमचन्रः॥ 

^संख्वदजापि विद्धेया ठत्तमोपशुजन्तवः 
इव्यखिपुराणम् ॥ 

भद्रष्रदडच्ता वथा,-- 
ओभगवानुवाच। 

^खआा्मे नारिकेल ए{हियाच्च धनप्रदः। 
शिविरस्य यदौश्याने पूरव पुतचप्रदस्तरः 1 
खर्च मङ्गलारंश्च तसराजो मनोहरः । 

रसालः पूब्क्िन् बृं खम्यत्प्रदस्तथा ॥ 
शुभप्रदश्च खम्भ स॒रकारो निशामय ॥ 
विश्च पनखद्योव जम्बौरो वदरौ तथा। 
प्रजाप्रदख पूव्वसिन् दथिे धनदस्तथा ॥ 



इत्तः 

समभ्यत्प्रर्च ससचर यतो हि वदधते रही 
जब्बूउचश्च टाड्व्ब; कदल्याच्रातकस्तथा ॥ 

बन्धुप्रद्ञ्च पून्नसिन् दद्धिये मिन्नदस्तथा। 

सञ्चर सुभदद्येव धनपुच्शुभप्रद्ः 1 

हषप्रदो गुवाकच्च दच्िे पश्चिमे तथा। 
ईशाने सुखदस्धेव समेव निशामय ॥ 
सत्रेत्र चम्पकः गुडो सुषि भद्रप्रदस्तथा। 

अलावूञ्चाप कृश्राखो मायाम सुकासुकः 
खन्जनरौ ककंटौ चापि शिषिरे मङ्गलप्रद्ा । 

वा्तकः कारविस्यञ्च वानाकुख शुभप्रदा । 
ललताफलश्च मुभद् सव्वे स्यच निशितम् ५ 

निषिद्धउ्ता यथा; 

“प्रश्रस्तं कथितं कारो! निषिद्धश्च निशामय । 
वन्यटृच्चो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च॥ 

वटो निषिहः शिविरे निदं चौरभयं तत; । 
नगरेषु प्रसिद्ध दशनात् पुणयदस्तथःा ॥ 
डे कारो! तिन्तङ्डच्तो यन्नात्तं परिवन्नेयेत्। 
श्रेय घनानि स्यात् प्रजाानिभवेद्भधुवम् ॥ 
शिविरेग्तिनिषिद्धच्च नगरे किडविदेव च । 

न निषि; प्रसिहश्च नगरेषु तथा परे\ 

वाच्यामतिनिषिङ्च्च प्राज्ञस्तं परिबच्ने येत् । 

खज्जरश्च उद्व निधिः शिबिरे तथा 

निषिद्धः प्रसिद्धख यामेषु नगरेषु च| 

ठच्तश्च चणकादौनां धान्य मङ्गलप्रटम् ॥ 

रामेषु नगरे चापि शिविरे च तयैव च। 

इ्चुठरच्त्च गुभद्; खन्ततं शुभदस्तथा ॥ 

चअश्रोकश्च शिरौषञ्च कदम्बञ्च श्रुभप्रद्ः। 

कचौ हरिद्रा शुभदा सुभदच्ाद्रेकस्तथा ॥ 
इरतको त्त शुभदा यामेषु नगरेषु च । 
वाच्यां भद्रदा निद्यं तया चामलकी ध्रवम् ॥" 

इति ब्रह्यदेवत्त गरीशष्णजन्मखर ०२. च्य; ॥ 

अपिच) 

“खअपुचस्य च पुच्तत्वं पादपा एद कुते) 

यज्ञेनापि च राचेचर | अश्त्यारोपणं कुर् ॥ 
सते पुच्तसदहखाणां काययमेकः; करिष्यति। 

धनौ चाश्वत्यट्चेख शोकः शोकनाशनः ॥ 

क्रतो यच्चप्रदः प्रोक्तो निम्बच्चासुप्रदः छतः) 
जम्बको नाकदा प्रोक्ता माथाद दाडिमौतचा।॥ 
भ्बरो रोगनाशाय पलाशो ब्रऋ्मदस्तथः । 

अकंपुष्यारोपकाणां नियं तुष्येदिवाकरः 

ओओटच्चः शङ्रो देव; पाटलायान्तु पावती । 

शिंश्पायामश्चरसः कुन्दे गन्धञसत्तमाः ॥ 
विभीतके दाखटद्धि वकुलो दास्यदस्तथा। 

चअपयनाश्यकस्ताशो वङ्घलः कुलवह्ंनः ॥ 
बहुभाया नारिकेलो व्राचः सर्वाङ्गसुन्दरः । 
रतिपदा तथा केलौ केतक सञनाशिनौ। 
भ्रतिष्टां ते गमिष्यन्तिये नरा; जत्तरोपकाः 1“ 

इति पाद्ये खच्खिखू उच्षारोपयं नाम ९६ 
अध्याय; ॥#1 अस्य रोपण्फलम्। 

यम उवाच। 

इत्च गु्मलता वक्षस क सारास्तग जातयः 

षड्ते उचजातौयास्ावां रोपे फलं णु । 

896& 
हत्तः 

यः पुमान् रोपयेदृट च्तान् कायापुष्यफलो पगान्। 
स्सत्वनोप्रभोगायस याति प्रमां गतिम् ॥ 

ायापुष्योपगां स्तिंशत् फलपृव्यदमां स्तथा । 

रोपयित्वा दशाम््रांस्तु नरो न नरकं ब्रजेत् ॥ 
देवदानवगन्पर्न्ग; किन्नरोरगगुद्यकाः । 

पशुपचिमनुष्याञ्च संश्चयन्ति सुदा हुमान् ॥ 

पुष्ये; सुरगणा; सर्वे फलो च पितरः सद्ा । 
छायया मे मनुष्यास्तु पशुपच्िचटमास्तया ॥ 

पष्योपगन्धांश्च फलोपगन्वान् 
यः पादपानौोपयते मनुष्यः । 

सन्टह्दे वरवेश्सवेदां 
लसेदधिष्टानवरं स विप्र; 1 

षस्ात् स॒बदवो उच्चा रोप्याः ओयोग्भमि- 
वाञ्छा । 

एुच्चवत् परिपाल्याख ते पुचा घतः च्छताः ॥ 

किं धम्भविसुखेगर्येः केवलं स्वाथेहेतुभिः 1 
सरपुतच्तावरं येतु परारयेकाजुडत्तयः ॥ 
पचपुष्यफलच्छायाष्धलवल्कलद्ारुभिः) 

पररेषासुपकृब्न्ति तारयन्ति पितामदान् ॥ 

देत्तारमपि संप्राप्तं छायापुष्यफलादिभिः) 

पूजयन्द्येव तरवो सनिवद्रषवजिताः ॥ 
पितरं मोप्िंखन्ति दुमा रविणलोभतः । 
तारयन्ति चमे सम्यक सबस्यातिश्यदायकाः ॥ 
तस्मात्त पुच्चवन् स्थाप्या विधिवद्धिजपुङ्गव । 

दिजः पिढमगुष्याणामभोन्याः स्ययेदा सदा । 

जलक्छत् ठचतरोपौ यः प्रतियाहासजिदिंजः। 
रतै स्वर्गात्र होयन्तये चान्ये सत्यवादिनः ५” 
दद्यादयं वद्धिपुराणे तङ्ागचप्रशखानामा- 
ध्यायः ॥#! अपिच) 

५भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कौर्चिताः। 

तै लोकाः प्राप्यते पुंभिः पादपानां प्ररोइये ॥ 

चअश्वत्यमेकं पिचुमदमेकं 
न्यरोधमेकं दश पुष्यज्रातौः। 
इ ह्धं तया दाड्मिमातुलुद्ध 
प्ान््ररोपौ नरकन याति 

यथा सुपु्तः कुलसुहरेद्धि 

यथातिलछ्लत्ख्ाच्नियमप्रघनातु | 

तथान्न ठच्चाः फलपृष्यभ्रूताः 

च्छं सखामिनं नरकादुद्धरन्ति॥ 

गोकणे उवाच । 
इन्धनायं यथा नौतमम्िहोतं तदृच्यते 
छायाविश्रामपथिकेः प्विखां निलयेन चच । 
पत्र खलत्वगादोख व्ौषधायन्तु देदिगाम् 
उपकवन्ति चस्य पञ्चयज्ञः स उच्यते। 

गरदलत्यानि कष्टानि चुद्रजन्तुणदास्तथा ॥ 

खच्रनिव्येतैनं प्रोक्तं भिच्ता पतैः षमाछता । 
फलन्ति वत्छरे भध्ये इिवार शाङुनादयः 
खांवत्सरं पितुर्मातुरपकारं प्रलेः छतम् । 
रवं पुतच् समारोप्या खं तत्लविदो विदु; ॥* 

दव्यादि वाराह्पुराशे गोकणेमादाल्मयनामा- 
ध्यायः \ # ॥ अक्छद्यडचा यथा,-- 
५“अश्वल्यो वटदृच्त न चछेत्तयः कदा चन। 

ट्त 
न च्छत्तयो वि्छट़च्च उडम्बरञ्च कद्ा्वन। 

कम्भरयाञ्चेव्रये ठच्ता न चेत्तथा; कद्! चन ॥ 
इति च वाराद्पुराथे ब्रा्षण्दौचासुचं नामा- 

भ्वायः॥ # । ठत्तोत्राता वथाः 

“पुरेषु येष डश्यन्ते पादपाश्चैव रोदिताः । 
रुदन्तो वा इन्तो वा खवन्तो वा बहूनखान् ॥ 

अरोगा वा विना वातं श्राखा सुष्वन्यथ 

इमाः 

पलं पुष्यं तथा काचे द्यन्ति दिदायनाः 
पूर्व्वा वस्थं दशेयन्ति फलं पुष्यं तथा भवेत् । 
तौर कें मदं रक्तं मधु तोयं खवन्ति च ॥ 
शुष्यन्त्वरोगाः खसा ष्का रोइन्तिवा 

पुनः । 
उत्तिष्न्तौ इ पतिताः पतन्ति च तथोन्नताः + 

खवं वच्यामिते ब्रह्मन् विपाकफलमेव च। 

रोदने याधिमभ्यति इसने देश विथमम् ॥ 
्राखाप्रपतने कुष्यात् संखरामे योधपातनम् । 
बालानां मरणं कुग्धाद्रालानां पफलपुष्यिता ४ 

खराद्ुमेदं कुरुते फलयपुष्यमनन्तरम् । 

चयं सञ्च गोचरे सेहे दुभिचलचयम् ॥ 
वाइनापचयं मद्य' रक्तं संखाममादिशरेत्। 

मधुखावे भवेह्वयाधिजेलखावै न वेति ॥ 
अरोगं शोषणं सनेयं र्न् दभिचलचणम् । 
खुष्कषु संप्ररोहस्तु वौमन्रख हौयते ॥ ` 
व्याने प्रतितानाच् भयभेद् करु भवेत् । 

स्थानात् स्थानन्तु गमने देशभङ्गन्तथादिशेत् ॥ 

ज्वल तृख पि च टेषु रोदतस च घनचयम् । 
रखुतत् पूजितटरचेषु सन्ये राज्ञो विपद्यते ४ 
पुष्ये फले वा विशते राज्ञो खल्य' तथादिश्रेत् । 

अन्येषु रेवयुक्तषु ठचोत्पातेषु मन्तित; ॥ 
ऋआच्छादयित्वा तं ठच्तं गन्धमाच्छेविभ्रूषयेत् । 

इचोपरि तथा चं कुशात् पापप्रशान्तये ॥ 

शि वमभ्बद्ैयेहवं पशुषासी निवेदयेत् । 

ूलेभ्य इति यद्वोमा सत्वा रुद्रं जपेत्तया ॥ 

मध्वाज्ययुक्तेन तु पायसेन 
 खंपूच्य विप्रांञ्चतुरश्च दद्यात्। 
गतेन ब्रद्यन तथाच्चैनेन 
देवं इर पापविनाश्डेतोः ॥* 

दति माद्य बहुत यान्तिट चोत्पातप्रश्रमनं नाम 
२०६ अध्यायः ॥ #॥ अथय उचप्रतिहा। 

भौग्म उवाच्र। श 
“पादपानां विधिं जक्मन् यथावदिस्तरादद् । 

विधिना येन करैं पादपोद् यापनं बुध; । 
ये चलोका; च्छतारूषां वानि चैव बदख मे॥ 

पलस्य डव! च । । 
पादपानां विधिं वच्छे तयेवोदयागभूमिषु । 
तङागविधिवत् स्वे समा्नं जगदौखर ॥ 
छत्वा मण पसंभार खात्वा प्रयतमानसः। 
पूजयेद् ाञषणं तदूवद्धेमवस्बानुलेपते; + 
सरनयोषभ्यदकेः सिक्ताच्नानापुष्यविभूषितान् । 
ठचान्माव्यीरलं शत्य षासोभिरभिवैख्येत् ॥ 
सूच्या रेव तथा का सेवां कररेधनम्। 



हत्त 

शृखडलचापि दातं तदद्वेमश्रलाकयः ॥ 
फलानि सप्र चाटौ वा कलधौतानि कारयेत् । 
देकं सव्टच्चाणां वेदां तानधिवाखयेत् ॥ 
धपन्तु गुगगुलु ष्टं ताच्नपाचरेरधिष्ितम् । 

सर्वान् घान्यभ्टतः लत्वा गन्धमाल्धानुलेपनै; ॥ 
छ्म्भान् स सव्वेट्तेषु स्थापयित्वा ब्रत खयम् । 
पूजयित्वा दिनान्ते च कुग्याद्भिजनिमन्त्रणम् ॥ 

वथा च लोकपालानामिद्धादौनां विधानतः । 

वनस्यतेरधिवासमेवं काथं दिलातिभिः॥ 

सतः शुक्ताम्बरधरः सौवणेकतश्रेखराम् । 
स्वं ष्दङ्गां कांस्यरोहां ग दयाच्छभश्रालि- 

नौम् ॥ 

षयस्विनौ' ठचतमध्यादुतृखजे्गास॒दख्सखौम् । 
ततोफभिषैकमन््ेण वाद्यमङ्गलगीतकैः ॥ 
ऋग यचुःसामायञराणां धारसोरभितस्तंथा । 
सेच कुम्भैः संदपनं कुाटूनाखणयृष्गवः ॥ 
शुङ्ञाम्बरधरः श्द्रो यमन; सयं जपेत् । 
गोभिव्िभवतः खावानरत्िजस्तु समाद्ितः॥ 

चेमखवरे; सकटकरङ्गलौय; पविच्रकेः 
वासोभिः श्यनौयेश्च सहोपस्करपादुके; ॥ 
त्तौरामिषेव्वलिं ददादूयावदिनचतुष्टयम् । 

होमञ्च सपिंषा कार्यो यवैः लष्यतिरोरपि ॥ 
पलाश्समिधः शस्ताखतुर्थेएद्ि तथोत्छव; । 
दशिणा च पनस्तहत् श्रेष्टा तच्रापि शक्तितः \ 
यद्यदिष्टतमं किञ्ित्तत्तददयादमल्वरः। 
आचाय दिगुखं दत्वा प्रणिपन्य समापयेत् ॥ 
अनेन विधिना यस्तु कुथादटच्तोत्ववं सदा । 
सव्यान् कामानवाप्नोति तत् तदानन््मश्रते ॥ - 
यशच्चकमपि राजेन ठत्तं खंख्यापयेद् बुधः । 

शोएपि खगे वसेद्राजन् यावदिन्रश्रतच्रयम् ॥ 
भरूतभयां ख मनुजांस्तारयेद्रोमसं मितान् । 
परमां सिद्धिमाप्रोति पनराठत्तिड्लंभाम् ॥ 
य इदं इटशयान्नि्यं श्रावयेदपि मानवः। 

सोपि संपूज्यते देवे तरेक्लोके मयते ॥» 
इति पादो खर्टिखर्डे २९ अध्यायः ॥ # ॥ 

इचच्छदने दोषो वथा,- 
“तस्लाज्न च्छेदयेत् ठ चान् सुपएष्यषलितान् कदा । 
यदौच्छेत् कुलटदह्ि्च धनठह्धिख श्ातौम् ॥ 
सन्निधौ देवतानाश्च श्ििलेरटकवचितानपि । 
हे दिताञ्रेदयेल्लोकान् मरकटरटिच्ुद्धयेः ॥ 
पडा निभेवेच्छरौघरं चिष्वाट्े निपातिते । 
सनत्रियोगौ इयं याति सौमाटच्े निपातिते । 
तस्त्र चछदयेट्टचं देवताधिष्ितं कचित् ॥ 
वापौकूपतङ्ागानां छेदने रोधने छते । 
कुलान्यकुलतां यान्ति नराणां सुदुराल्मनाम् ॥ 
तद्र छैदयेट्यस्तु ठच्चान् इावासश्रौतलान् । 
चअसिपचवने घोरे पौष्यते यमकिङ्रः 
नगरोपवने ठच्तान् प्रमादाद्धि च्छिनत्तियः। 

ख गच्छेन्नरकं नाम जुन्भशं रौद्रदश्ेनम् ॥ 
विल्वादि पालनं कुर्या च्छभं भयदमन्धथा । 
ओरटच्तानोपयेत् परश्च यदि खर्गाच्र इयते ॥ 

इवाद्य वद्धिपएुराणे वाख्यारामप्रतिषाध्यायः। 
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उइच्चचरः, 

+>} 

इत्तमे 
अथ ठच्चषारोप्रणनचच्नादि। शतभिषा गलं 
विश्राखा व्टगशिरः उत्तरफलगुनौ 

उत्तरभाद्रपत् रोहिणो इस्ता पुष्यः रवतौ च॥#॥ 
राजमाननैख्े । 

^प्राजेश्रश्चवणोत्तरादितिमषामारैषतिष्या- 

श्धिनौ- 
पौष्ानुष्छमरौ चयः शतभिषा खातिविश्ाखा 

तथा । 

जिवार्शसितन्द्रनन्दनदिने वारे श्थिरस्योदये 
शस्यानां वपने भवन्ति लवने शस्ते तिथौ 

रोपे ॥#॥ 

देमाम्भसा ठच्तवौजं कातो मन्तेय रोप- 
येत् । 

वक्धेति सश्यीतेति पएण्यदेति धरेति च । 

नमस्ते सुभगे निद्यं इमोभ्यं वद्ध॑तामिति ॥**# ॥ 
अथ ठचप्रति्ठानच्चाणि। पष्य; अश्विनौ 
च्या पूब्वफलगुनौ धनिष्ठा च्गश्रिरः खाती 
आद्रा मघा रोद्िणौ खलं दस्ता रेवती 
अनुराधा अवणा पुनव्सुश्च। यथा हि। 

^पुष्याश्विश्यकरभगरैवतवाखवेषु 
चन्द्रानिलेश्मघरोष्िणिश्लस्ते । 
पौष्याचुराधडहरि मेड एनव्धसौ च 
काथाभिषैकतरुश्रूतपतिप्रतिा ॥» #॥ 

अथ विदितति्यादि; । भविष्ये । 
^प्रतिपच्च दितौया च ढलौया यञ्चमौ तथा । 

दशमौ चयोदश्रौ तेव पौणेमासौ च कौनिता।॥ 
शोमो हदरातिद्योव शुक्रखेव तथा व॒धः । 
र्ते सौम्यया; पोक्ताः प्रतिटायागकम्नणि ॥” 

इति च्योतिश्लत्वम् ॥ 
ठच्चकः, पु, कुटजटच्चः । इति रनमाला॥ उच 

माच्रष्च॥ ( यथा, रषुर्व॑शे । ९।६० । 

«चित्तं खयमिव स इाद्रन््यमाखमटचकम् ॥*) 
पर, ( इच्च चरतीति । चर+टः।) 

वानरः! इति धनञ्जयः ॥ 

इचच्छायं, कौ, बहूनां हृच्ता्ां काया । यथा । 
ठ्तस्य ठचयोर्वां छाया टचच्छाया इच 
चऋछायम्। बहते तु ठचच्छायमिति । षष्या- 
श्काया बह्ूनाष्डेदिति वत्वम् । इतिश्छौ 
नपुखकलिङ्गस यद्धे भरतः 

इृचधंपः, पु, गरीवेष्टः । इति राजनि्षेगटः.॥ 

टच्तनायः, प, ( द्ताणं नाथः!) बट्ट 
इति शब्द्रत्रावलौ ॥ 

इच्तपाकः, प. वटर; । इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

इच्चभवनं जौ, (उ चस्थितं भवनम् ।) टचकोटरम् । 
इति शब्दव्वन्िका ॥ 

टच्भत्ता, स्तौ, (ठकं भच्षयतौति । भच + अच् । 
वतष्टाप् । ) वन्दाकः । इति भावप्रकाशः ॥ 

उच्चभित्, ) खी,(ठच्ं भिनत्तोति। भिद् + किप् ।) 
उच्चभिद्, „ वासौ । इति हेमचन्ः ॥ 

ठचचभेदौ, [न् ] प, ( उक्तं भिनत्तीति । भिदट्+ 

णिनिः। ) ठच्तादनः । इदययमरः ॥ नेदानि इति 

भाषा॥ टङ्कः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

इक्तायु 
उ्षमरकंटिका, स्तौ, (टचस्य मकंटिका। ) जन्तु- 

विशरेषः। काठविड्ाल इति भाषा॥ इति 
केचित् ॥ 

उचच्डदः, पै, (रचन्डदि भवतोति । भू+किष् |) 
जलधैतसः । इति शन्दष्वन्द्रिका ॥ 

उचचरद्ा, च्वौ, (उच्चे रोहतीति । रुड+कः। 
वतष्टाप् । ) वन्दा । इव्यमरः ॥ अष्धतश्रवा। 

इति राजनिचेशट; ॥ 
इच्चवाटिका, स्तौ, ( उक्तस वाटिका।) अमाद्य- 

गणिकागेदोपवनम्। इत्यमरः ।॥ 

इच्वादनः, पै, ( ठच्च मत्ति नाशयतौति । अद् + 
ल्युः । ) ठच्षमेदौ । इव्यमरः ५ नेद्ानि इति 
भाषा । (वथा, महाभारते । ५।१५४।८। 

^लकौलक्रकचाः सर्वास टचादनान्विताः ॥*) 
अश्वत्धटचचः;। मधुच्छच्रम् | कुठारः। इति 

भेदिनौ ॥ पियालः। इति धरणिः । 
उ्चादनौ, ची, ( ठचवमत्तौति। अद-+ल्यः। 

स्वियां डौष्। ) वन्दा । विदारौकन्दः। इति 
भेदिनौ। ने, २९३ ॥ 

इत्तादिरुहक, ) जौ, अलिङ्गनम् । इति शन्द- 

टच्चादिरूप्कं, ज माला॥ 

ठ्तान्, जौ, ( ठतचचस्यान्बम् । ) मदहाग्बम् | तेन्तु- 
सौति स्यातम् । इति रायसुकुटः+ महादा। 

इति भरतादयः ॥ अस्वलदकुटा। इति सार- 

सुन्दरौ ॥ चुका।. इति भावुदौचितादयः १ 

सत्मायः। तिन्तिङ्ैकम् २ चुक्रम् ३। इत्य 
मरः ॥ अन्बश्राकम् 8 चुक्रास्लम् ५ तित्तिङौ- 

फलम् ६ श्राकाश्चम् 9 अम्बपूरम् = पूराम्बम् ६. 

रक्तपूरकम् १* चुड़ाच्लम् ११ बौजान्बम् ९२ 
पलाच्वकम् १६३ अन्वटच्चम् १8 अन्बपलम् १५ 
रसाश्छम् ९६ आान्बम् ' १७ अलयन्बम् १८ 
अश्वौजम् १६ चुक्रषफलम् २०। अस्य गुणाः । 

कटत्वम्। कषायत्वम्। उष्यत्वम्। कषां 
स्तष्णासमौरोदर ङ्नदादिगुल्मातिखारव्रणदोष- 

गाश्रिलच्च। इति राजनिषंष्टः। अपि च। 
«ठ लान्वमाममन्नोष्णं वान्नं कफपित्तलम् । 

पकन्तु गुर संपादि. कटुकं तुवरं लघु । 
अण्डोष्ं रोचनं रूं दौपनं कफवातन्नत्। 

कष्या गौ गुर शूलधरो गजन्तुलित् ॥” 
इति भावप्रकाशः ॥ 

इशाण्डः, प, ( टचे अन्ो यस्य । ) चअाच्नातकः । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

उचाङुव्ैदः, पू, ( उचस्यायु्वदः । ) तरचिकवृ- 
सादिश्ाच्म् । तद्यथा,- 

धन्वन्तरिरुवाच । 

“इच्चायुग्वैदमास्या स्मे ज्चश्ोत्तरतः शुभः । 
प्राग्बटो याम्यतसाखं अष्येठ त्थं करमेण तु । 

दक्तिणां दिशसुत्पन्ना; समौपे .करटकहमः ॥ 
उद्यानं सट्वासे स्यात् सिलान् बाप्यय 

पुष्यिनान् । 

सज्ञौयारोपयेट् टच्चान् ह्विजं चन्रं प्रपूयेत् ॥ 
भुवा पञ्च बायदयं इत्तं प्राजेशरपेव्यवम् । 
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नच्चच्रायि तथा खलं शस्यन्ते दमरोपये ॥ 

प्रवैश्रयेन्रदौवाहान् पष्करिरयान्तु कारयेत् । 
इस्ता मघा तथा सेचमादं पुष्यं सवासवम् ॥ 
जलज्नयसमारम्मे बारणखखोत्तरात्रयम्। 

संपून्य वरुणं विष्णु पव्नंन्धं तत् समारभेत् ॥ 
चअरिशटा्नोकपूत्रागश्िरौषाश्च प्रियङ्गवः 
अशोककदलोजम्बस्तथा वकुलदाड़माः 
खायं प्रातस्तु चमर्तो ्ोतकाले दिनान्तरे । 
वर्षारात्रे सुवः शोष सेक्तया रोपिता इमाः ॥ 
उत्तमं विंशतिरस्ता मध्यमं षोडशान्तरम् । 

स्थानात् स्थानान्तरं काये ठच्ताणां हादशा- 
न्तरम् ॥ 

विषलाः स्युषेना ठका; श्खेणादौ ह शोषघ- 
नम् । 

विड्ङ्गषटतपक्राक्तान् सेचयेच्छषैतवारिणा ॥ 

कलनाय कुलत्येच मपरे स्तक । 
तशो तपरयःसेकः पल पष्याय खदा ॥ 

आविकानश्रजचुं यवण तिलानि च। 
गोमांसमुदकञ्ेति सप्रराचं निघापयेत् ॥ 
उतृसेकः सटच्चाणां फलपुष्यादिडद्िदः । 

मत्छाम्भवा तु सेकेन इहिभेवति शाखिनः 
विड़ङ्गतण्डलीपेतं मत्छं मांसं दि दोददम्। 

सब्षामविश्रषेणय इचाखणां रोडवद्धनम् ।* 
इव्याखये महापुराणे ठतच्ताबुव्वदः 

( अद्यान्यद्धिदरणं हदत्य{दइितायां ५५ अध्याये 

द्द्यम् ॥) 

उचा, स्तौ, ( उतरे अहेतोति) यह + अच् । 
टाप् । ) महामेदा । इति राजनिघेण्टः 

ठच्तालवः, पु, ( उच्च ऋलयो वस्य । ) पच्चौ। 

इति शन्दमाला॥ 

इच्तावासः, पु, (उचै आवासो यख ।) ठच्तकोटर- 

वासौ ।.इति केचित् ॥ 

उकच्ताश्चयौ, [न्] प, [उच्तमाश्रयतौति) आ+धि 
+ णिनिः \) च्ुद्रोलकः। इति राजनिषैशटः 

चोत्पलः, पु, कणिकार;। इति रत्नमाला 

इच, ईष डतौ । इति कविकल्पदुम; ॥ (रुधा ०- 
पर°-खक०-सेट् । अनिङ्निष्ठः। ) ई, उक्तः । 
ध, टणक्ति ) बरौटच्यते । वच्नं नार्थोभयमिद्यके । 

` इति दर्गांदाः + 
हव, ई किव्यागे। इति कविकच्यदुम;। (चुरा०- 

भ्वा° च-पर०-सकम०-सेट्। अनिड्निष्ट;।) द, 

टक्त; 1 .कि,वव्नयति वच्नैति। इति दु्यादाखः । 
खज, ईध ठतौ। द्यागे। इति कविकल्पदुम; ॥ 
( सवरा परण०्-वकण-सेट् । अनिड् निष्ठः) द, 
इक्तः। घ, ठणक्ति । वरीटज्यते। इति दुर्गादाखः। 

चण, ल ङ इ व्रागे। इति कविकल्पदुम; । 

(अदा०-अाल्म०-खक०-सेट् ।) सप्तमखरौ। ल, 

ङ, ठ्क्ते! ष, ठञ्जाते। इति दुर्गादासः ॥ 
ज, ल ङ ई व्यागे। इति कविकष्यदुमः॥ 

( अदा०-अल्म°-खक०-सेट् । अनिड् निष्ट; 1 ) 
खप्रमख्रौ। ल, उ, टक्ते। ई, टक्त;। इति 
दुर्गादासः ॥ 

8७८ 

इत 

ठजनं, क्तौ, (ठज + ^ कष डजौ ति ।* उणा० ९।८१। 
इति क्यः ।) पापम् । इव्यणादिकोषः॥ याका- 

श्राम् । इति विहान्तक्ौ सुदादणाददहत्त ॥ 

निराकरणम् । इति संकच्िप्रसारोणादिटत्तिः + 
(संयामः। यथा, खेदे, १।६३।३। 

^त्वं शुष्णं ठजने एदे ॥” 

«^इृजन इद्यादौनि चौणि संयामनामानि अचर 

पूर्व वि्योषे ठजने वच्यनयुक्तं संयमे हि 
वौरा; एरषा वज्नेवन्ते हि स्यन्ते ।* इति तद्भाष्ये 
साखणः॥ बलम् । इति निषु; ।२।६॥ 

यथा, ऋगवेदे । १। १६६। १५। 
«विद्यामेषं ठजनं जौरदानुम् ।* 

^इृजनं बलम् ।* इति तद्धाष्य सायणः ॥ 
प्राणिजातम् । यथा, ऋग्वेदे ।१। ४८।१५। 

“जरयन्तौ उजनं पट दौयते ।* 
^्ठलनं गमनगश्रौलं जङ्गमं प्राणिलातं जर- 
यन्तौ # # # उलनं टजौ वजेने। वच्यते इति 
ठेजनं प्राणिजातम् । ष्ट ठजिमन्दिनिधा- 

भूभ्यः क्युरिति क्युप्रद्ययः। कि्लाज्ञघपधगुणा- 

भावः वोरनादेशे प्र्यवखर;।» इति तद्धग्ये 

सायणः ॥ ) 
ठजनः, पु, (ठज +कः ।) केशः । जदि, चि। 

स्द्यणादिकरोषः॥' (वाधके च चरि। यधा, 
ऋग्बरे । ६।३५।५। 

तमागनं ठजनमन्धथा चिच्छरो। 
^टजनं बाधकम्!” इति तद्धास्य खावयः; ॥ )} 

ठजिः, स्तौ, ब्रजभूमिः। इति केचित् \ 

डजिनं, जौ, ( ठजौ वच्नेने + “जे; किच्च 1” 
उथा०२। ४७) इति इन्व् खच कित्!) 
पापम् । इयमरः ॥ ( यथा, भागवते । १० । 
२.६. । ३८ 
^ तन्न; प्रसौद् इजिनादंन तेएङ्किगदलम् ॥ 

इःखम् । यथा, तरेव । १ । ७ । 8६ । 
उजिनं नादेति प्राप्त पूज्यं वन्य मभीच्छा शर; ॥” 

पापविश्िट, चि । यथा, महाभारते ।२।२२।४। 
^ जिनां गतिमाभ्नोति स्रयसोभपयुपडइन्ति च ॥*) 
रक्तचम्मे। सुखम् । इति हेमचन्द्र; ॥ 

इलिनः, पु, केशः। कुटिले, ि। इति मेदिनौ। 
ने, १३६ ॥ ( यथा, ऋगवेदे । ६ । ४६ ।१३। 
“असमने अध्वनि ठजिने पथि श्येना इव अव 

स्यतः; ॥ 

«ट चिने कुटिले पथि ।*इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 
इण, दभ उ भ्ये । इति कविकल्पदटुमः॥ (तना०- 

उभ०-खकण-सेट् । क्राकेट् ।) दभ, ठणोति 
व्योति णते वणते । उ, वचित्वा इत्वा । 
इति दुर्गादासः ॥ 

ठत,क दौप्तौ। इति कविकल्पटुमः ॥ (चुरा०-पर° 
-्क०-सेट \} क, वक्नैयति । इति दुर्गादासः ॥ 

इत,ङख्डवद्ट वकनेने। इति कविकल्पदुम; ॥ (भ्वा०- 

अह्म°-स्यसनोः उभ०-अक०-खेट् । क्रावेट् । ) 
ङ, वकचेते। उ, वर्भित्वा इत्वा । व, बद्धेति 
वि्टतृखति। ख, अदत् । इति इ्गाद्सः; ॥ 

हेत्तः 

इत, थ ड उ सम्भक्तौ । वरशे। इति कविकसश्य- 
इमः ॥ (दिवा०-ल्म०-सक०-सेट् । क्र वेट् ।) 
यड, ठते । उ, वर्तित्वा इत्वा । सम्भक्तिः 

सेवनम् । इति दुर्गादासः ॥. 

ठतः, चि, (इ-+क्तः।) छतवरणः। तत्पायः । 

उत्तः २ वाहत्तः ३। इव्मरः॥ 
वष्र ) १२७ । १७ | 

«तथा इच्रवधे प्राप्रे सादाग्याये ठतो मया ॥?) 

पाटतख् ॥ 

(वथा, इरि- 

ठृतपचा, स्त्री, (ठरतानि पज्नाणस्याः।) पुचदात्ौ । 
इति राजनि्ंशटः ॥ 

छतिः, च्छ, ( ठ+क्तिन् । ) वेदनम् । तत्प्रथावः। 

वर; २। इवमरः + ( यथा,-- 
«न हि च्छायाद्ानै; पयिकजमसन्तापरयं 

परोरव्व पुेव्वा न सुरमनुलप्रोण्नमपि। ` 
अरे रेमन्दारहुभ खद्जमेतत्वनुचितं 
इतौभूतो रचस्यपरमपररेषां फलमपि ॥* 

इ्छद्गटः १) 
प्रायेनाविश्रेषः। श्व्यन्ये। इति भरतः 1 बर- 
णम् । इति मेदिनौ॥ गोपनम् । इति शब्द 

रावली ॥ 

ठतिङ्करः, प, विकङ्कतटच्चः। इति शन्दरत्रा- 
बलौ ॥ ठतिकारके, चि ॥ 

उत्तं, क्तौ, ( ठत+क्तः।) चरिकचम्। (बधा, 
कथधासरिल्छागरे। ३।१४। 

“तलच्र तख्युनिजान् भतत न् ध्यायन्त; किष्डत्तयः । 
ऋअपरद्यपि सतोटत्तं किं सुञ्चन्ति कुलच्छियः॥”) 

पद्यम् । इव्यमर;।॥ यथा, छन्दोमन्चश्ाम् । ` 
“पद्यं चतुष्यदौ तच्च ठत्तं जातिरिति हिघा। 

टत्तमच्चरसंस्य्यातं जातिमाच्ाकूता भवेत् । 
सममं समं उत्तं विषमश्चति तत्िधा ॥” 
ठत्ति;। इति मेदिनौ॥ बैदबोधितस्याचारसय 
परिपालनम्! इति ठत्ताध्ययनद्िशन्दटौ कायां 
भरतः ॥ (वाक्ता। वथा, कथधाबरिल्धागरे। 

५८। ११६ । । 
५न मागंडत्तमेतन्ते वाच्यं पिण्डे त्वया \” 
अचारः। यथा, मनौ । ४।.२६० । 
«नेन विप्रो इत्तेन वक्तैयन् बेदश्रास्तरवित् । 
खपेतकल््मषो निद्यं ब्रह्मलोके महोयते ॥*} 

ठत्तः, चि, (इत् +क्तः। ) अतोत;। ( वधा, ¦ 
रामायणे। २।६०। ७) 

“जानन् दशरथं ठत्तंन रालानसदाइवत् +” 

त्तमतौतम्!* इति तङ्ौका।)) उद्रः 
वत्त लः; । ( वथा, भागवते । 8 । २५ । २४। 

स्तनौ य्ितकेश्ोरौ खमटत्तौ निरन्तरौ ॥“} 
छतावरणः । दव्मरटौका ॥ अधौतः । टतः । 

ति मेदिनौ ॥ (निष्यन्नः । यथा, रषु; ।३।२५८। 
` ^ख्टत्तचूड्खलकाकपचके- | 
रमाद्यपुचचे; सवयोभिरन्वितः ॥” 

जात; । यथा, रषुरवं्चे । २।५८। 

«सस्न्धमाभांषणपू कमा 
त्त; ख नौ सङ्गतयो्नान्ते॥) 



इत्तप 

अथ ठत्तवस्तनि। यथा, 

“इत्तानि बाहनारङ्गस्कन्धधम्मिल्लमोरका, 
रथाङ्गलावकककत्कुभ्मिकुम्भारकाद्यः 

कणेपाशसलापाश्राछृटचापघटाननम् । 
सुद्धिकापरिखायोगप्रट्रहारखरगादयः; ॥*#॥ 
संपूयेगभेटत्तानि वथा,-- 
“संपूण गभेवित्तानि सखपदधन्ददपं णा; । 
च्वक्रावह्टृतिलकण्टदङ्गपुटशायकाः ॥ 

आवरः कमठो लतारुक्नं छत्नमपूपकम् । 
अलबालमहौ नालचम्भकं सानकादयः ॥* 

इति कविकल्पलतायाम् २ षस्तव प्रकौण 
नाम कुसुमम् ॥ 

दत्तः, पु, ( खल्पो उत्तः । खल्या कन् ।) कम्भः । 
दति राजनिषेणट;॥ ( नागविशेष;। वथा 
महाभारते । १।३५।१०। 
इत्तसम्बसैकौौ नागौ दौ च पद्माविति श्रुतौ ;*) 

ठत्तकक्तोटी, स्तौ, (ठत वत्त॑ला कक्रंटौ।) 
षड्सुजा। इति राजनिघणट, 

इत्तगज्धि, ज्ञौ, ( उत्तस्य पद्यस्य गन्धो लोश इव 
गन्धो यस्त । ) गदाविद्येषः। तस्य लक्षणं 

यथा, 

“मवद्युत्लिकाप्रायं समासाघ्य उपएाचरम् । 

उक्तेकदैथषम्बन्धात् ठत्तगन्षि पुवः टतम् 1” 
तस्य उदाषरणं यथा। जय जव जनादन, 
संकछतिलनमनस्तङागविकसखर चरणपद्मपद्यनयन- 

पद्मापद्िनौविनोद्राजद्ंखभासुरयशःपटल- 
परिपूरितसुवगङ्दइर। इरकमलासनाटिटन्दा- 

स्कटन्दवन्दनौयपादारविन्ददन्द निम ् तयोगो ् र- 
दयमन्दिरावितख निरञ्जगज्योतिःखरूपनाय 
नाथ जगन्नाथ मामनवधिभवदुःखयाङुलं रच्च 

र्त) इति छन्दोमञ्जथाम् € स्तवकः ॥ 
उत्तुख्डः, पु, टेखविेषः। तत्मायः। उत्तः १ 

देषेनालः ३ जलाश्रयः 8। हिघायं रकः 
स्थलः दितौयो लघु; । अस्य गुणाः । मधु- 
रत्वम् । श्रौतत्वम् ! कफपित्तातिसारद्ाहरक्त- 

नाश्रित्वम् । तेषां मध्ये ख्यलतरस्याधिकगुख- 

त्वष्व। इति राजनिषेणटः 
इत्ततः, [स्] य, (उत्त + तसिल् ।) उक्तेन । यथा, 

<खतिमहःययनच्धेषेव्वकततैरि ठतौयाचाः। 
चअकरभैरि ढतीयान्तात् बा तसि; स्यात् । अद्य 
यनं अचलगम्। ठत्तेन न. थते ठत्ततो न 
च्यते । उसेन न चलतीव; । सपे । उन्तेन 
चिप्र उत्ततः चिप्रः। उत्तत निन्दित इव्धेः। 
ौयमानपापयोगाच। डौयमानपापडुक्ताद- 
कर्भैरि दतौयान्तादटूवा तलि; । दत्तेन डौयते 
उसेन पाप; इत्ततः । इति खिदान्तकौसुदौ ॥ 

इत्ततखछलः, ध, ( ब तस्तणडलः । }) यावनाल । 
इति राजनिषेर्टः ॥ 

उत्तनिष्याविका, च्छौ, नखनिव्यावौ। इति राज- 
निचैष्टः 

इत्तपणौ, चलौ, ( ठं वत्तलं पथे वस्या; । इष । ) 
महाश्णपुच्यिका। प्राठा। इति राजनिषेण्टः 

वत्तपुष्यः, दु, (वत्तं वते लं पुष्यं यस्य!) शिरौषः 
कदम्ब; । वाणौर;। कुजजः। सुरः । इति 

राजनिधश्टः 

वत्तफलं, ज्गौ, ( वन्तं वतते लं फलं यस्य! ) मरौ 
वम् । ति राजनिषेण्ट, ॥ गोलफलमाचष्च ॥ 

वत्तफलः, पु, (वन्तं फलं यस्य ।) दाडिम; । बदर; 

ति राजनिघरष्टः 

वत्तफला, स्रौ, (वत्तं व्त॑लं फलं यस्याः! ) 
बा्ताक्यै। शशाखडलौ । व्यामलकौ। इति 
राजनिघरटः 

वत्तबौजः, पु, ( वत्तं बौजं यस्य । ) भिखा। इति 
राजनिघण्टः ॥ 

वत्तबौजका, स्रौ, ( वत्तं बत्त॑लं बौजं यस्खाः। कनं 
ततष्टाप् ।) षाणरफलौ । इति राजनिधर्टः ॥ 

वत्तमौजा, स्तौ, ( वन्तं बोजं वस्या; । ) अएकौ । 
इति राजनिषंरटः 

वत्तमलछ्िका, स्तौ, ( वत्ता मक्षिकेव । ) च्ेताकैः। 
मोदिनौ। इति राजनिषेग्टः 

वृत्तयः, चि, (वृत्त+खा+कः।) वत्ते विति 
य; । यथा, मनुः; । 

^तुरौयो बसल ाया; च न्यस्य वधै च्छत; । 
बश्येभमां थो उत्तसपे मूर चेयस्तु षोडः ॥* 
ठत्तं यधा, 
गुपू ना णा श्रौ चं सद्यमिन्दरिय निदः । 
प्रवततैनं ितागा्चतत् सन्य ठत्तस्श्यते ॥ 

इति मोपालपश्चागगश्चतच्छतिसं पदः 
वत्ता, ष्ठो, किच्छिरिशटाषटकशः। रेणका। प्रियङ्गुः 

†सरोष्िणौ ॥ दति राजनिचर्टः ॥ 

वत्ताध्यवनद्धिः, सी, ( वत्ताध्ययनयोकहिः। ) 
जह्यवचचैसम् । इवमरः + षेदबोधितस्याश्वारस्य 
परिपालनं ठत्तम् । बतथ्णपृन्भकं शुरूसखेम 

वेदाभ्याखः अध्ययनम् । तयोकऋदधिरूत्पररि- 
पालनछवतेलस उप्र्चयो ब्र्मव्यैखं स्यात् । 

जददस्तिराजेति अ; । इति भरतः ॥ 

व॒त्तान्तः, ए, खंवादः। तत्पश्ावः। बार्तार् 
प्रहिः ३ उदन्तः 8। इत्यमरः ॥ श्रुति; ५। 

इति जटाधरः ॥ उद्म्तकः; ६। इति शन्द- 

रत्रावलौ ॥ (वथा, कथासरिह्वागरे । २।२६.। 
^स्माजन् इत्तान्तं विस्तरादिदमघवौत् ॥*) 

प्रक्रिया। कातुंखयम् | गार्तप्रमेदः प्रस्तावः 
दति मेदिनी ॥ ( षा, मनौ ।२।९४। 
«न ब्रा्मयच्चच्िषयोरापद्यपि डि विलो; । 
कस्लिंशिदपि वत्तान्ते भूदा भार्ग्योपदिश्यते ॥ 

इत्तान्तं इतिदालास्ाने। इति कुल्लक- 

मेधातिधौ 1.) अवसरः । भावः । रकान्त- 
बात्तकः । इति विश्व; ॥ 

वृत्तिः, स्तौ, (वृत + क्तिन् ।} जौविका । धयमरः । 
( यथ।, मनौ । ४ । २५६ । 
रुषोदिता णडस्थस्य वत्तिविप्रस्य शाच्छतौ ॥) 

विवरणम् । ( श्रथा, कानने ^चस्याथ- 
विवरणं ठत्ति; ।*) कौश्चिकयादिः । प्रवततैनम् । 
इति मेदिनौ । ( यथा, शराङन्तके ! 8 । 

इतः 

उत॒परच्यमणोनेयनयोरुपरद्व न्ति 
वाष्य कुर स्थिरतया विरतानुबन्धम् ॥*) 

विशतिः इति धरणिः ।॥ # । कौग्िकयादि 
इत्तयो वथा.- ` 

श्ङ्गारे कौशिकौ बौरे खाल्व्यारभटौ एनः । 
रसे रौर च वौभतृचे ट्त; बजच्र भारतौ । 
चतखो व॒त्तयो ह्येता; वगैनाच्स्य माढकाः ॥* 

इति सादि्द्ेये ६ परिच्छेदः + 
बत्तिहिरये दोषा यथा,- 

ओरीमाराथण उवाच । 
५स्बदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मटत्तिं इरेत्त यः 
स छतन्न दति जेयः एलं तत् इट भूमिप ।॥ 
यावन्तो रेणवः सिक्ता विप्राणां नेच्रविन्द्रभिः। 
तावदषेखहइसखचख ऽदतपोते ख तिष्टति । 
तप्राङ्गारष्च तद्च्छं पागण्ठ तप्नष्टच्रकम् । 
तप्राङ्गेरे च शयनं ताडितो यमकिङ्करैः ॥ 
तदन्ते च महापापौ विष्ठायां जायते कमि; । 
षटटिवपेसदखाणि देवमानेन भारते। 
ततो भूमिविष्टौगश्च प्रजलाहैनश्च मानवः। 
द्रित्रः छपणो रोगौ शूद्रो भिन्खस्ततः सुज्विः;\* 

इति त्रश्येषत्े प्ररतिखष्डे ६६ चऋध्यएय; ॥ 
( बहार; । यथा, मनौ । २।२०५। 
युरोयुरौ खतिष्ति पबु लिमा चरेत् ॥ 

ब्तैतेऽख्ि्िति अतप्त । आधेयः । यथा, 

्यातिप्के । १। “खाध्याभाववदषत्तिलम् 1» 
यथा च भाषापरिच्छैरे। 
५सिषाध्ध्वया खन्या लिद्धियेज न विद्यते । 
ख पक्चस्तच एत्तितयश्नागदगुमितिभषेत् ५ 
चित्तस्याबश्यार्षिगेषः। यथा, पातञ्जले । २। 
“योगखित्तडत्तिनिरोधः । * चित्तटत्तिप्रकारास्ु 
तच्रव द्रर्ा; ॥#॥ यापारः! वथा, खास्य- 

तत्वकौसुद्याम् । ५। 
*अ्धंवन्निृष्स्य इन्द्रियस्य इत्तौ सन्धां तमो- 
उभिभषे यः खवखसुद्रं कः ॥* युक्ताः । वथा, 
कातन्रयाकरखादौ । 
“कारकप्रतियोगिभ्यां यदूयद्न्यदपे्चते । 
चपपेग्धेहलवानित्वाद् इत्तिस्तच तु नेष्यते ॥*) 

व्तिस्थः, ए, ( वत्तये तितौति । खा+कः।) 

खरट; इति राजनिषंग; ॥ वत्तौ तिष्टति 
जि॥ 

वत्तरन्नासः, पु, ( वन्तो वर्तं दवार; । ) षड्- 
सजा । इतिं राजनिषेयटः 

ब्य, चि, बरणौयम्। वतघातोः कपा बभ 

धातोश्च कऋपतुकप्रद्यवाभ्याख्च निव्यन्नमिदम्। 
इति सिडान्तकौसदौ । 

उ(च्चः, पु, ( इत् + “स्फायितखिवष्डौति।” 
उखा २। १३1 इतिरक।) अन्कारः,. 
शच; । ( यथा, कनद ॥  । ४८ । २॥। 

द्दरेख यला तरेम उंचम्।* 
^वचंश्रच्म् |» इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 

दानवविश्रष;ः। सतु त्वष्टपुतचत इनद्रंण इतः। 

इत्यमर; ॥ ( वथा,इरिवंदरे। १२७ 1 {७ | 



इथादा 
«तथा इच्रवधे प्रापे साहाग्याथे ठतो मया ॥” 
,च्यस्य विश्रोषविवरणन्तु दैवौभागवति षटस्कन्धे 
१ अध्यायमारभ्य द्रर्यम् ॥ * ॥ ) मेषः । (यथा, 

ऋग्वेदे \ ३।३३ । ६ । 

५इनदरो असा च्यरददइयवादड- 
रपाइन् उच परिधिं नदौनाम् ।* 

नइ ठशोति आकाशमिति ठचो मेषसतं मेष- | 
भपान् चंधान ।*» इति तद्धास्ये सायशः ॥) 

पदधतविशेषः। इति भेदिनौ॥ इन््रः। इति 

विश्वः । शब्दः । इति सिडान्तकौसद्यासुणःदि- 
ठति; ॥ 

उचदिट, [ष ] पै, (उतर दटौति । हविष + किप् ।) 
इन्द्रः इति हेमचन्र;॥ 

उच्रभोजनः, प, गणैर; ) समठ इति स्यातः । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

उचहा, [न्] पु, ( उचरं हतवान् । इन् + ^ब्र्ष- 

भूणडचेषु किप् ।*९।२। ८७ । इति किप् 1) 
इन्द्र; । इशधमर; ॥ (यथा, भागवते ।६।७।१६। 

“अभ्य ्चाभ्येद्य स्थविरो विप्रो भूत्वाह ठच्रा ॥” 
यथा च ऋग्वेदे । १।१०६ । ६। 

"इन्र" कुल्यः उच्य शचपतिम् १५ 

“टच यं इच्राणां शचुणां हन्तारम् ।* इति 
तद्भाष्ये सायणः ॥) 

उचारिः, पै, ( ठच्स्यारिः ।) श्रः । इति इला- 
युधः ॥ 

था, खं, निरथंकः । तत्वाय: । सघा २९ यथे- 
कम् ३ अविधिः ४। इयमरः ॥ यषा-- 

“अद्खषाश्रिको यामो अदासौकष्चयट्रम्। 
अनाज्यभोजनं यच्च टधा तदितिमरे मति; \* 

ति वद्धिपुराॐै प्रेतोपाखयागनामाध्यायः ॥ 

अपिच) 

^इृथा ष्टि; खसुद्रस्य ठप्रसखय भोजनं ठया । 

था दानं सच्टस्य नौचख छतं ठया ॥* 
इति गारुड ११५ ध्यायः ॥ 

इथालन्म, [न्] जौ, (ठया निरथेकं ल्) 
जिरयेकलननम् । यथा,- 

“टधा जन्लानि चत्वारि टथा दानानि षोड्श्। 

ताच्यद्धं संप्रवच्छामि यथावद्नुपून्शः॥ 
चपुच्चस्य था जन्म धम्मेवाद्या नरा; खदा । 
परपाकं सदाञ्नन्ति परतापरताच्चये॥* 

शल्याय वङ्किपुराे दानावद्यानिशंयनामा- 
ध्यायः ॥ अपिच । 

«यनै श्रुतं भागवतं पुरायं 
नाराधितो चैः पुषः प्रधानम् । 
सखे इतं यनं घरामराणां 
तेषां ठथा जन्म नराधमानाम् ॥* 

इति पुराणम् 

इथादानं, कौ, (हया निरथेकं दानम् ।) निष्यल- 
दानम् । वत् बोडश्रविधम् | यथा,- 
“देवपिदटविद्धौनं यदौ रेभ्य: सदोषतः । 
दत्वाजुकोभेनादेव पैदामिव्रतव्यागिने ॥ 
अन्धायोपाव्निंतं दानं अथे ब्रह्मइये तथा । 

४८० 

इङ्ग 
गुरवेएगृतवक्ता यः स्तेनाय पतिताय च ॥ 
छतप्नाय च यदत्तं स्यद् ब्रह्मविदिषे। 

पाचकाय च सस्य इषल्याः; पतये तथा ॥ 

परिचारकाय श्वाय सवच पिशुनाय च। 

षत्येतानि तु राजेन्वर डथादानानि षोडश ॥* 
इति बद्िषएुराे दानावश्यानिशं बना माध्यायः॥ 

एननगांपदसेथम् । यत् पुनरन्धायेन दत्तं तद्दत्तं 
चोडश्रमपि प्रयाहइतेयमेव। इ्ययर्थादुक्तं भवति। 
नारदेन च। 
^ दत्तं सप्रविधं पोक्तमदत्तं षोड श्चाह्मकम् ।* 
इति प्रतिपादय दत्तादत्तयोः खरूपं वितम् । 
पर्यल ट तिस्तुदया खे हात् प्रद्यपकारतः । 
च्छौगशुल्कानुग्रहाथेखख दत्तं दानविदो विदु; ॥ 

अदत्तन्तु भयक्रोधशो कवेगरजान्वितैः 1. 
तथोत्कोचपरौहासयत्ासच्छलयोगतः ॥ 

बालब्धएाखतन्त्राततैमत्तोन्मत्तापवच्जितम्। 
कत्ता ममेदं कर्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत् ॥ 
अपात्रे पाच्मिययुक्तं कायें वा धमस {इते । 
यदत्तं स्यादविज्नानाददत्तमिति तत् च्छतम् ॥* 

इति मिताच्चरा॥ 

इथामांसं, कौ, (दथा निरथेकं मासम् ।) देवपिच्र- 
शुदि्टमासम् । तद्धे ओ पेतत्वं भवति । यथा, 

“इृचारेता इथामांसो ठेथावादौ डथामतिः। 
निन्दको दिजदेवानां स प्रेतो जायते नरः ६५ 

शति बह्धिपुराणे प्रेतोपाख्याननामाध्यायः ॥ 
इद्धं, लौ, परोलजनामगन्धदश्यम् । इव्यभरः ॥ 
इद्धः, पे, ठद्दारकः। इति राजनिषेशटः ॥ 
इष्वः, चि, (दधु शौ + क्तः । “अस्य विभाषा ।* 
।२।१५। इतिजनेट्।) गतयौवनः। 
भटद्;ः। ( यथा, मबु; । २। १५६। 

५न तैन इद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः) 

यो प्र युवाप्यधौयानस्तं देवा; स्थविरं विदु; ५) 
पण्डितः; । इति मेदिनौ + अओाद्यस्य पायः । 

भ्रवयाः २ स्थविर; ३ जोन: 8 लौशे; ५ जरन् 
६ । इव्यमरः ॥ बातयामः ॐ जव्नेर; =। इति 
राजमिणः \ पलितः । इति जटाधरः ॥ 

इद्वकाकः, प, ( उः काकः) ) काकविश्चेषः । 
दाड़काक इति भाषा) तत्वाय: । बोखकाकः 
२. द्ग्धकाकः ३ लव्यकाकः ४ पन्वतकाकः ५ 

वभावः; ६ काकोलः 9 । इति हेमचन्द्र; ॥ 

इष्गङ्गा, च्छो, (टङ्धा गङ्गा। ) गदौविद्येषः॥ 
बुङैगङ्गा इति स्याता । यथा,- 
“अस्ति गाटक्रकेमु खरो मानससन्निभम् । 
यच सादं परे लपुचचा जलक्रौड यदा इरः ॥ 
रुते नरश्रारे. ल खरपङ्कअशोभिते । 
तस्य पञ्चान्मध्यपून्नभागेभ्यश्च सरिन्नयम् ॥ 

अवतौये प्रयाद्येव दक्विखं सागरं प्रति। 

तस्य प्रश्िममागे तु नदौ दिक्ञरिकाडया॥ 
दिग्गजाः चेचसंजाताः तेन दिक्ररिका श्छता। 

मध्यभागात् खता यातु शङ्रेणाबतारिता॥ 

उह्टगङ्गाङया सातु गङ्गेव परलदायिनौ। 

अन्यच । न्यायमा यदत्तं तत् सप्रविधमपि | 

उदइदा 

या निःटता पूञ्भागात्तस्ञाट्गिरिवरान्नदौ। 
खणेखौवेति विख्याता सा गङ्गासदश्रौ पके ॥” 

स्ति कालिकापुराे कामरूपपौठनिखंयनाम 
८२ अध्यायः ॥ - 

उत्व, ली, ( ठड़+त्व। ) बद्धस्य भावः । तत्- 
पायः । श्थाविरम् २। इत्यमरः \ वाद्धंकवम् ३ 
बाहदधेकम् 9। इति शब्दरनावलौ ॥ (यथा, 

रघुः । ६। ९३। - 
“ऋअनाछ्रटस्य विषये विदाना पारड्चगः । 
तसस्य धन्यरतेरासौदद्वलं जरला दिना ॥*) 
बाच्छादेरवधिम)इ सुश्रुतः) 

“वयस्तु चिविधं बालं मध्यमं बाष्ेकं तथा । 
ऊनघोड्शवषेस्तु नरो बालो निगदति + 
चजिविधः सोपि दुग्धाश्रौ दुग्धान्नाशी तथान्न- 

भुक् 
इग्धाश्रौ वर्ष॑पथेन्तं दुग्धान्नाश्ौ शरद्यम् ॥ 
तदुत्तरं स्यादन्नाश्ौ रवं बालस्त्िधा मतः ॥ 
मध्ये षोड्श्सप्त्ोर्मध्यमः कथितो बुधः । 
चतुर्धां मध्यमं प्राह वा दाचरिंशतो मत; ॥ 

चत्वारिशत्समा यावत्तिरद्धौखादिपूरितः। 
, तत; क्रमेय त्तौ; स्याट् यावद्भवति सप्रति; ॥” 

बौयादौव्यादिश्रब्येन रसादिसव्यधाविन्द्रिय- 
बलोत्धाहा उच्यन्ते । चौणः सन्वधाविन्दरिय- 

 -बलोतसाङरदनः। 
“ततस्तु सप्रतैरूदं च्ौयधातुर सादिक । 
चछौथमाओेन्िवबलः चौयरेता दिने दिने ॥ 
वलोपलितखालिव्ययुक्तः कम्भस॒ चाच्मः। 
काखश्वासादिभिःक्कि्ो इद्धो भवति मानवः ॥ 
बार्ये विवदंति छरा भित्तं स्यान्मध्यमे- 

एरथिकम् । 

वाद्धेक्ये वद्वंते वावि चार्येतडुपक्रमेत् ॥» 
उपक्रमेत् चिकित्सेत् । तन्त्रान्तरे तु1 

. “वाच्यं उद्धिश्विमधा त्वगडषटिः युकषिक्रमौ । 
बद्ध; कम्मन्द्रियं चेतो जौवितं दशतो इसेत् ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

उद्वदारकः, पु, (बहवो दारको बालक इव थस्नात्।). 
बौरताङ्कटच्चः। इति भरतः ॥ वबिह्ड्क् इति 

वौजताड्का इति च बङ्गभाषा । विधाराश्वि 

हिन्दीभाषा । ततृप्रथायः। ऋच्तगन्ता २ इग- 

लान््ौ 9 अवेगौ 8 जङ्ग; ५। इत्यमरः ॥ 

ऋष्यमन्धा ६ छगलार्प्रौ 9 कगला ८ अन््रौ ६. 
चङ्ग १० । इति तहका) इगलो १९ जुक्गकः 

१५ श्यामः १६३ । इति जटाधरः; \ ठष्यगन्धा 

१४ इगलान्त्िका १५। इति शब्दरनावको ॥ 

दौषवालुका १६ छागलान्तिका १७ ट्व; १८ 
कोठरपएुष्यौ ९६ अजन्त्ौ २० उद्रदाड२१। 
न्धान्तरे कोठरपुष्यौख्थाने ठद्कोटरपएष्योति 
पाठः। अस्य गुः । गौच्यत्वम् । पिच्छिल 
त्वम् । कफवातकाखामदोषनाश्ित्वम् । बल्य 
ल्वष्। इति राशनिधंगटः ॥ चऋन्धच्च । 
“रखावनो इद्दारः; शोयवातामव्रातजिव् ।* 

इति राजवक्ञभः ॥ 



इदा 

ठइदार, ज्ञी, ( उदत्वनाश्कं दारु यस्य 1) ठ 

दारकटच्च; \ यथा, राजनिधेरटे । 
“इद्वदारदयं गौल्यं पिच्छिलं कफवातगुत् । 
वन्यं कासामदोषन्नं दितौयं खल्पवौथदम् ॥* 

उद्वनाभिः, चि, (उद्धः प्रठड़ो नाभियेस्य ।) उन्नत- 
नाभिः। मोंडनाभियुक्तयक्ति इति भाषा। 
तत्मथायः। तुख्िलः २ तुखिभः ९। इव्मरः ॥ 

डप्रपितामदः, पु, (प्रपितामडहाइहः।) प्रपिता- 

महतातः । इति शब्दर त्ावलौ ॥ तत्र कन्धाय; 
सपिण्डता नास्ति) वथा । तेनात्मपश्मे उद्व 

प्रपितामदे सापिखंय निवतेते इति प्रतिपादि- 

तम् । अतरखव प्रपितामदह्श्ना्रा ततसन्ततिभिः 

खड सापिरडाभावात् कन्धाजननमरण्योस्तेषां 

सपिडाशौचं नास्ति किन्तु समानोदकनिमित्त- 
मेवाशौचमिति। इति शुद्धितत्म् ॥ 

ट वलः, स्तौ, (उद्धा बला । ) मद्ासमङ्गा । इति 
राजनिधैराटः ॥ 

उह्कराजः, पै, अस्ववेतसः । यथा,-- 

^ अद्यस्लो इद्ध राजख दाषेतौ तत्र कौर्भिभौ ॥* 
इति केचित् ॥ 

उडवाहनः, पु, अच्रटक्षः। यथा। सुपक्रो टड- 
वादनः। इति केचित् ॥ 

ठह विभौतकः, पु, ( ठद्ः प्रटद्ो विभौतक इव।) 
च्ान्रातकः। इति शन्दमाला | 

उष्वश्रवाः, [स्] पै, ( ट्वात् इस्यते; इटणोतौति। 
श्ु+ असुन् । “टद्धेभ्यः दणोतोति ठ्वश्चवाः।*” 

इलयुव्नलदत्तः ¦ ४ । २२.६ । “उष्ं प्रभूतं श्रवः 
अवं स्तोचं इविलेच्चणमन्नं वा यस्य ।” इति 

ऋग भाष्ये खायणः । १ । =६.। ६ । “बहंश्रवो 

घनं कौर्तिर्वा वस्य > इति वैददौपे महौघरः। 

९०।६.। ) इन्द्र; । इत्यमरः; ॥ 

ट्व, पु, उढानां सब्हः । तत्पायः । वादं 
कम् । इत्यमरः) २।६।४०॥ 

उददचकं, के, ( ठडस्य चम् । ततः खाये 
कन् । ) इनद्रतूलम्। बडौर छता इति भाषा । 
यथा, इारावल्याम् । 
«इद खचकमिद्याडरिन्धतूलं मनौषिखः । 
ौश्महाखं वंशकपं बाततूलं मर्दनम् ५” 

द्धा, खलो, ( उद्व + टाप् ! ) गतयौवना । इडो 
इति भाषा । तत्पथायः। पलिक्रौ२। इत्य 
मर; । पलिता इति भरतः॥ खविरा ४ 

निष्कला५ जरतो द मतात्तैवा। इति 

राचनिषेयटः ॥ तदवसख्ाकालो यथा,-- 
“षोड शाद्धवेद्वाला तरुखो चिं श्रता मता। 

पश्पष्डाशतः प्रौप्रा ठ्वा भवति तत्परम् ॥* 
इति कालिदाखः;॥ #॥ 

अपिच्च) 

^बालेति शयते नारौ यावदर्षाखि षोडश । 
ततस्तु तरुणौ श्जेया इपचिंशदत्यरावधि ॥ 
तदू ङेमलिरूपा ख्यात् प्ा शदत्यरावधि । 
इद्धा वुत््ररतो सेया सरतोल्मवव्निता ॥* 

इति भावप्रकाशः \%॥ 
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इद्धिः 
तस्याः सम्भोगे दोषो यथा,-- 
“वाला तु प्राणदा पोक्ता युवतौ प्राण्डाररिणौ। 

परौए्रा करोति उत्वं ठा मरणमादिशेत् ॥ . 

निदावशरदो नाला प्रौप्रा वर्षावसन्तयोः । 
हेमन्ते श्रिशिरे योग्या न ठद्वाकापि शस्यते।॥ 

नावे षोड्शादर्षात् सप्र्याः परतो न च। 
अआदुव्कामो नरः लोमभिः संयोगं कर्त मेति ॥ 
पष्चपञ्चाशतो नारी सप्रसप्तरतितः पुमान् ।. ' 
दाषेतौ न प्रखयेते प्रयेति विपरयात् 1” 

इति राजवल्लभः ॥ # ॥ 

५ ष्क मांसं श्लियो घडा वालाकंस्तसशं द्धि । 
प्रभाते मेधुनं निद्रा सदयः पाण्डरा घट 1» 

इति चाणक्वम् ॥ #॥ 

अङ्ष्टः। शति शब्दरत्रावलो॥ महाश्राव- 
णिका। इति राजनिषैरटः ॥ 

उद्वाङ्गलिः, स्तौ, ( ठद्वा अङ्कलिः। ) इस्तपादयोः 

स्थूलाङ्गुलिः । बुड् अङ्गुल दति भाषा । तत्- 
प्यायः । अङ्गः २ ठद्धा३। इति शब्दरता 
बलौ ॥ 

उद्धिः, सलौ, ( ठध-+क्तिन्। ) अदटवर्गान्तगंतौ- 
षधविश्रेषः। तत्पथायः। योग्या २ ऋषि; ३ 
विद्धिः 8 लच्छौः५। इयमरः॥ युश्दा ६ टहि- 
दात्रौ 9 मङ्गल्या < ओः ६ सम्यत् १० शौ; 

१६१ जनेष्टा १२. भूतिः १३ सत् १४ इखम् १५ 

जौवभद्रा १६ । अस्या गुणः । 

“ऋष्व हिख मधुरा सुख्िग्धा तिक्तश्रौतला । 
रुचिमेधाकरौ शश्मकुषक्रिभिहरा परा ॥ 
प्रयोगेष्वनयोरेक अधालभं प्रयोजयेत् । 

तत्न यहातुभिष्टि; खाद्वयमयप्यत्न योजयेत् ॥* 

इति राजनिधेणटः ॥ # ॥ 
ऋदिषटदधोरुत्मर्तिलच्चणनामगुखा, । 

“ऋषिं ह्च कन्दौ दौ भवतः कोषयामले। 
ेतलोमान्वितः कन्दो लतालातः खरन्धकः ॥ 

ख णव ऋद्धवद्वि मेदमप्येलयोतर॑वे 1 
तूलयन्धिखमा ऋद्धिर्वामावततैषला च सा॥ 
उद्धिस्तु दच्विणावक्तेफला प्रोक्ता महभिभिः। 
ऋहिर्योग्या सिहिलच्छौ उषे रप्याहया इमे ॥ 
ऋद्धि बेल्या चिदोषन्नौ शुक्रला मधुरा गुरः । 
प्रारोखकरो च्टारक्तपित्तमिनाश्ििनौ ॥ 
उद्धिगेभध्रदा शौता वं इयौ मधुरा च्छला । 
ठष्ा पित्ताखग्मनौ चतकासच्चयापड्ा॥ 
राज्ञामप्यद्टवगेसतु यतोभयमलतिदक्लेभः । 
वादस्य प्रतिनिधिं एज्ञौवात्तद्गुवं भिषक् ॥* 
सस्वखडश्चः प्रतिनिधिः ॥#॥ शतस प्रतिनिधि- 

माद । 
५जेदा जौवककाकोलौ ऋदहधिदन्द् ४षि वासति । 
वरौविदाथ्रमन्धाबारादहौख कमात् किपेत् ॥* 

मेदा महमेदास्ाने शतावरौखलं लौवकबेभक- 
ख्याने विदारौखलं काकलौच्ौरकाकोलौखाने- 
ऋमन्धाग्धलं कष्धिटृद्धिखाने बाराषौकन्दं 

शुखं सद्यं चिपेत् । इति भावधकाश्चः ॥ #॥ 

नौतिषैदिनां च वादिचिवर्गान्गे तवगे विद्येव; 

डडिः 
श््यमरः॥ नौतिवेदिनां गौनिशाच्छरन्ञानां 

यादिभिच्तिवगेः। अन्येषान्तु धम्भकामार्धः 
पूम्वसुक्तः । अष्टवगंस्यापचयः चयः । तस्यैवोप- 
चयो इद्धिः। तस्य नोपरचयो नाप्यपचयः 

स्यानम् । अष्टवर्गो यथा.- 

छधिवेणिक्पथो दुगे सेतुः कुञ्जरवन्धनम् । 
कन्धाकरबलादानं सेन्धानाष्च निधेश्रगम् ॥ 
अश्वगेः सतो राज्ञामिति भरतः।॥#।॥ 
वहवंनम् । तत्पर्यायः । स्फातिः २। इत्यमरः ॥ 
( यथा, मनु; । १२ । ६२४ । 

«शष सन्बाणि भूतानि पष्चभिर्याप्य सर्तिभिः। 
जन्मटद्धिचयेनिद्यं संसारयति चक्रवत् ॥») 
विष्कम्भादिसप्तविंश्रतियोगान्तगतेकादश्योगः । 
तत्र जातफलं वथा,- 

^प्रष्तिकाले यदि ठद्धियोगो 

नर; सुभोगो विनयाज्वितञ्च । 

धनप्रयोगग्रहणेषु दत्तो 

विचच्चणः स्यात् क्रयविक्रयाभ्याम् ॥* 
ति कोषौप्रदौपः॥#॥ 

कलान्तरम् । सुद् इति भाषा। अभ्युदवः। 

खन्टदिः। इति मेदिनौ ॥ (वथा, शिशपाल- 

वधे । १५।१६। 

“अथ तच पाण्डतनयेन 

खद्सि विषितं मधुष्िषः। 
मानमसहत न चेदिपतिः 

परहृद्धिमतखरि मनो हि मानिनाम् ॥*) 
उद्िसहणनियमो यथा,-- 
“अश्न तिभागो उदि; स्यान्मासि मासि सवन्धके। 

वणेक्रमाच्छतं दिचिचतुष्यष्चकमन्यथा ॥* 
माचि मालि प्रतिमां बन्धकं विश्वासाय यदा- 
घौयते अधिरिति यावत् । बन्धकेन स्ट वैत 
इति सबन्धकः; प्रयोगस्तस्मिन् सबन्धके प्रयोगे 

प्रयुक्तस्य द्रद्स्याश्मैतितमो भागो ठहरा 
भवति । अन्यधा वन्धकरद्िते प्रयोगे वर्णानां 
ज्ाश्चखादौनां क्रमेय हिचि चतुःपश्चकं शतं धम्नेय 
भवति । जाश्षे५धमयं हिकं शतम् । चच्िये 
लिकम् । वेश्यो चतुष्कम्! भूते पश्कम् । माखि 
मासौद्ेव। दौ वाच्यो वाचल्ारोवषापश्चवा 
इति हविजिचतु;पश्चाः। हिजिचतुःपख्ा अस्सिन् 

शते ठदविदौंयत इति हिचिचतुःपश्चकं शतम् । 

तदख्िन् उपा य्ञाभश्ुल्कोपदा दौयते इति 

“ कन् । द्यं ठद्वि्मासि मालि द्यत रति 
कालिका) इयमेव ठहिदिवखगखनया विभव्य 
प्रतिदिवसं गद्यमाना कायिका भवति। तथाच 

वारदेग । 
«कायिका कालिका चेव कारिता च तथा परा।. 
चक्रटद्िख प्रास्त तस्य उहिश्तुन्विघा ॥* 

इबनोक्तम् ॥ 
<कायाविरोधिनौ शश्वत् परशपादादि कायिका। 

प्रतिमासं खबन्तौ या टरिः सा कालिका मता 

इष्धिः ला कारिता गाम वथिंकेक खयं छता । 

इष्रपि पुनव हिखक्रटदिददाद्तेति ॥” 



इद्धः 

यष्ोढतिशोषशेन. उदः प्रकारान्तरमाडईइ। 
ज्ञान्तारगास्तु दशकं सासुदा विंशकं शतम् । 

कान्तारमररण्यं तच्च गच्छन्तीति कान्तारगा; 
ये इद्धया धनं रहौत्वा अधिकलाभाये अति- 
गद्धनं प्रायधनविनाश्शङ्ास्थानं प्रविशन्तिति 

दशकं शशं दद्युः। ये च ससुद्रगास्ते विश्रकं 
शतं मासि मासौद्येव। रतट्क्तं भवति 

कान्तारगेभ्यो दशकं शतं सास॒द्रभ्यश्च विंशकं 

श्रतं उत्तमयं च्यादद्यात्। खलविनाश्स्यापि 
शङ्तित्वात् इति ॥#॥ इदानीं कारितां उदि- 
माह । 
“ददुवा खलतां ठद्धिं सव खनासु लाति ॥” 
सर्ज ब्रसणादयोपधमर्णां अवन्धके सबन्धके वा 
खछतां खाभ्युपगतां उष्धिं सर्वस जाति 

ददयः। कचिदशतापि दष्ि्भवति यथा 
नारदः। 

न॒ इहि; प्रौतिद्तानां स्यादनाकारिता 
कचित् । 

अनाकारितमप्यं बह्मराड दिवहवंते \ ति ॥ 
यस्तु याचितकं रदौत्वा देशान्तरं गतस्तं प्रति 

कात्यायनेनोक्तम् । 
श्यो यात्ितकमादाय तम्वा दिशं ब्रजेत् । 

ऊहे खंवत्सरात्तस्य तनं ठद्धिमाश्चयात् ५" 

इति| 

यख याचितकमादाय याचितोऽप्यदत्ला देशा- 

न्तरं यातितं प्रति तेगेवोक्तम्। 

“छतो इ7रमदत्वा यो यात्वितस्तु दिं व्रजेत् । 
ऊर माखचवात्तस्य तह टद्धिमाश्रवाद् ॥” 

इति ॥ 

य, पूनः स्डदेरे स्थित श्व याचितो याचितकं 

न ददाति तं याचनकालादारभ्य इद्धं दाप 

डाना। यथाइ। 

५ सखडदेग्े५पि छतो वस्तु न 'दद्ादटूयाचितः कच्चित्! 

तं ततो कारितां इदहिमनिच्छन्तख दापयेत् ॥” 

इति ॥ 

चअनाकारितटद्धेरपवादो नारदेनोक्तः। 

« प्यग्धलं तिर्ग्यासो दशो यश्च प्रकण्पितः। 
सथादानाश्तिकपरणा बद्न्ते नाविवचिताः॥ 
चऋअविवच्िता अनाकारिता इति ॥ # ॥ अधुना 

यविश्नेषे टहिविगरेषमाहइ। सन्तति पश्र 
स््ौणाम्। पञ्चूनां स््नौणां स्ततिरेव इदः । 
पशूनां खौं पोषरणालमधेस्य ततृपुरिषन्तति- 
कामस्य प्रयोगः खम्भवति। यदहणश्च चौर- 
पमरिचगाथिनः। अधुना प्रयुक्तस् दर्यस्य 
इदह्विमडणमन्तरेख चिरकालावस्िवस्य कस्य 
न्यस्य कियतो बरा हिरिव्यपे्ित आह 
रसस्याष्टगुणा परा । 
^“ वच्छधान्यद्िरण्यानां तुख्छिदिगुखा परा ॥* 

रवस्य तेलष्टतादेवं हविपहयमन्तरेख व्विर- 
कालावस्थितस्य खक्लतया ठ्या बहमान- 
स्याद्गुखा ठि; परा नातःपरं बह्व॑ते। तधा 
बच्छधान्यइिरानां यथां चतुणा 

8द्टर् 

इद्धा 

चिगुखा दिगुखा चडि; परा। वश्ि्ेनतु 
रसस्य तैगुण्यसुक्तम्। दिगुखं हिरण्यं चिगुणं 
धान्यं धान्येमैव रसा याख्धाताः पुष्यल- 
फलानिच । तुला तं चितयमष्टगुणमिति। 

मनृनातु धान्यस्य पष्यमलफलादौगाश्च पश्च 

युणलवसक्तम् । “धान्ये शदे लवै वाद्ये गातिक्रा- 
मति पश्चतामिति।* भरद; चेचफलं पुष्यग्दल- 
फलादि । लवो मेषोर्णा चमरौकेश्रादि। बाह्यो 
वलोवदेतुरगादि। घान्यशदलयवाद्य विषया ठ्धिः 
पश्चगुणत्वं नातिक्रामतौति। तत्राघमयंयोग्य- 
ताव्शचेन इुभि्ादिकालवद्ेन च वस्या 
द्र्या। खलच्च सजतप्रयोगे सछदाहरणे च 

वैदितयम् । पुरुषान्तरसंक्रमशेन प्रयोमान्तर- 
करये त्व वा पूरुषे अनेकश; प्रयोगा- 
म्तरकरथ सुवर्णादिकं दगुण्याद्यतिक्रम्य पून 
वदूवद्वेते। सकछतप्रयोगेएपि प्रतिदिनं घरति- 
मासं प्रतिवतृखरः वा ठह्पाहरणेमधमणेरैयस्य 
दगु ण्यखम्भवात् । पूर्न्वाद्धत्हया स दगुणय- 
मतिक्रम्य बह्ध॑त खव। यथाह मनु;। कुषोद- 

इद्िहगुण्यं नायेति सलदादृता। सदाह 
तेव्यपि पाठोग्स्ति। उपचयार्थ प्रयुक्तं द्रं 
कुषौदं तस्य ठि; कुतोद्रृह्विरेुये नादेति 
नातिक्रामति चदि खर्लद्ाहिता सछत्प्रयुक्ता 

परुषान्तरसेक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे 

रेगुण्यमयेति सल्लदादतेति पाठे तरैः शनैः 
प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिवतृरं वाधमणादा- 
ता देगुण्यं नायेतौति यास्डेयम् । तथा 
गौ तमेनाप्टक्तम् । त्विरख्थाने देगुखयं प्रयोग- 
स्यति प्रयोगस्य लेकवन्वननिद् श्रत् प्रगोगान्तर 
करणे इंगुखयातिक्रमोगरभिप्रेवः। विरस्थान 

षति निरँशरात् तः शतरवं हिय दं गुण्याति- 
क्रमो दशितः) इति. मिताचरा॥ कुरख- 
रोगः। षेः। इति हेमचन्द्रः ॥ सष्डहः। 
ति श्चब्दचन्दरिका ॥ प्रौठेथम् । धमम् । इति 

राजनिषेण्टः ॥ # } 
उदका, स्तौ, ( उद्धिरेव ; खां कन् । ) ऋदिना- 

मौषधम् । इति श्न्दमाला ॥ 
उद्व जौविका, च्छो, (ठ्या जौविका ।}) ऋण्दान- 

लोविका। तत्पथ्चायः। अधेप्रयोगः २ कुषौ- 
दम् ३। इत्यमरः,॥ कल{जििंका४। इति 

श्न्दरनावलौो ॥ 

उहिदः, पु, (ट्वं ददातौति। दा +कः ।) जोवकः। 
खूकरकन्दः । इति राजनिषेशटः ॥ उहिदातरि, 
चि॥ (यथा, इहतृखं इितायाम् । ५६३ । ३७ । 
^प्राक््ालया वियुक्तं स्वं दिदं बाश्तु ॥) 

उद्धिश्राहं, लौ, (उहये यत् खावम् \) इद्धिनिमि- 
लकश्राह्म्। तत्तु अभ्युदयनिमित्तं पिचादुरश्ेन 
अद्ववा अन्नादेदानम् । तत् कमभविद्चेषात् पूरे 
कन्तेथं यथा । नियेवाग्टते मतृस्छ पुराणम् । 
“त्नप्राओ्चे च सौमन्ते एुत्नोत्म ्तिनिमित्तके । 
एखवने निधैके च नववेश्लप्रवैशने ॥ 

देवटचनलादौ्नां प्रतिष्ठायां विदधेषतः। 

उद्िशा 
तौधेया्राटषोत्सगे उह्विघाहगं प्रकौ तितम् ॥” 
इलाबुधष्टतङ्गमन पराम् । 
“तौयैवाचासमारम्मे तीर्थात् प्रद्यागमेपि च। 
इद्धिश्राद्रं परकन्नौंत बहखपिःखमन्वितम् ॥४ 

ति आआङ्कतत््वम् ॥ 
चऋाभ्यदयिकश्राहम्। गान्दौसुखश्राहम् । 

चथा, 

ठद्धित्राह्ं प्रवच्यामि पूमनवत्तद्िशोषकम् ॥ 
जातपु्सुखदध्ंनादौ ददिश्राहम् । पूमाभि- 
सवेष दचिणोपवौत मधुयववदरकु्भ- 
दवतन गमस्ाराग्तन द्िगोपचारेय 
केयम् । दश्चियनानु णदौता ॐ द्या 

खदौयासुकटद्वौ चअस॒कखगोचायामखत्पिदढ- 
पितामप्रपितामह-मातामद्प्रमातामडटद्न- 
प्रमातामहानां असुकश्म्मणां खपलौकानां 
नान्दौसुखानां आहवं करये वसखव्ंन्नकानां 
विग्ेषां देवानां राह खिह्ठात्रेन वुश्रास्च मया 
करैयमिति देवत्राक्रणामन्रणम् । ॐ करिष्य 
सीति तेनोक्तं इत्थमेव मादढपितामहोप्रपिता- 
स्धौनां देवत्राञ्चणामन्रणम् । तत ॐ अद्य 
असुकसगोचाया मतप्रपितामद्या असकौदेया 

नान्दौसख्ा; शाहं षिद्वा्नेन बुश्राञ्च मया 
कभैयमिति प्रपितामहहौत्राञ्चणामन््रयम् । 

करिष्यसौति तेनोक्ते इत्थमेव मावामद्यादि- 
जा्षणामन्रणम् । रेषपिदसवदेवन्नाञ्चयश्राह- 
करणानुज्ञापनम्। च्ासने ॐ वि्धदेवाख 
अगत श्टश्ुताम इमं वे णदं बहि नियौदत । 
ॐ विन्ेदेवाः श्टशतेमं वं चे मेदन्तरौचैय 
उपदव्िदट ये अभिजिङ्का उत वा यजन्राखा 

खद्यासिन् वद्दिष मादयह्म् । ॐ आगच्छन्तु 
इति विश्देवावाइनं गन्धादिदानं अच्छि 
जावधारण्वाचनम् । ततः प्रपितामह्ोप्रश्तौ- 
नामहज्ञापनम् । असनम् आवाहनं गन्वादि- 
दाजख्। अच्छद्रावधारणवाच्नम्। शत्यं 
पितामद्या मातुः । ततः प्रपितामहादौनामदु- 
ऋापनमाखनमावादइनं गन्धादिदानम्। रवं 

ह प्रथितामद्ादौनां ्नुज्चापनादिकषरणम् । 
ॐ वसुसख खं केभ्यो विन्वेभ्यो देवेभ्य रतदन्नं 
खष्टेतं खपानौयं सथञ्जनं खवदरं सदधि प्रति- 
सिह्धवच्तं गमः । इति अन्नकण्पनम् ॥ 
ॐ असुकगोच्रे मत॒यितामष्ि अस॒ुकि- देवि 
भान्दौसुखि रतदन्नं खवदरं सदधि नम;। र्वं 
मातामहप्रमातामद्ेभ्यः ।” इति यारु २२१ 
चअध्यायः ॥ अन्ध | 
^हृतोवमाग्ुदयिकं ठह्ि्ाहं तड््ते । 
उतसवानन्दवम्भारे यश्चोहाङादिमङ्गखे ॥ 
मातरः प्रधमं पन्था; भितरस्लतदनन्तरम् । 
ततो मतामदए राजन् विश्वे च ॥ 

 प्रदचिकोपन्ारेय दध्यच्ततफलोदफरेः । 
प्राड्सखो निनयेते पिष्ान् पूमबया चतुरो 

इतान् 1 
सम्यत्रमिबभ्यदये ददादष्यै इवोद यो; । 



इन्ताको 
युग्मा हवि जातयः पूच्याः वस्कातैखरादिना। 

सिलधेन्तु यतेः काया नान्दौशन्दालुपूव्नकम् । 
मङ्गलानि च सर्व्वाणि वाचयेत् हिजपुङ्गवान् । 

ख्वं गद्रोढेपि सामान्धं ठद्धिश्राह्गख सञदा। 
नम्रस्छ रेख मन्तरेण कुर््यादामान्नवान् बुध; ॥ 
दागप्रधानः गूः स्यादिद्याहइ भगवान् प्रसुः। 

दानेन सबयेकामाक्षिरस्य संलायते यतः ॥* 
इति भाक्छे साधारणण्युदयकौतैनो नाम 

१७८ अध्यायः ॥ विस्तारस्तु आाइतक्वं अाह्व- 
विवे च द्रष्य; ॥ 

खद्ोचः, ध, ( उदारौ उक्ता चैति। ^“यअचतु- 
रेव्यादि।*५।५।०७। इब्रादिना अच 
प्र्यब; ।) उद ठषः । तत्पर्यायः । जरदूगव; २। 

` इ्व्रमरः; ॥ (यधा, क्मारसम्भवे । ५।७०। 

“विलोक्य उद्वोचमधिष्ितं त्वया 
महाजनः रोरसंखो भविष्यति ॥* ) 

इष्पाजौवः, चि, ( इष्य अनोवतौति । चा~+ 
जौव+ अच् |) टड्ापजोवौ। तत््ायः 

बाद्)षिः २ वाद्व षिकः३ कुषोद; ४ कुषोदिकः 
५। इति शब्दरनावल्ो॥ खाघुः६। इति 

जटाधरः 
इध, उङवदटद्ौ। इति कविकलस्पहमः॥ (भ्वा०- 

आढ्म°-अक*-सेट् । क्रवैट् । ) उ, वदधित्वा 
„ ञ्चा । उ, वद्धंते जन; । ब, बद्धेति विदत्वति। 
`, अत् । इति दुर्गादाखः॥ 

दध, क दौप्रौ। इति कविकर्यहमः ५ ( चुरा०- 
पर०-अकर०-घेट् ) क, वह्वंयति । दति टुर्गा- 
दाशः 

इश्चसानः, प. ( दध + “कन् जिदृधौति ।* उणा* 
२. । ॐ । इत्यनेन असानच् । खच कित्) 

मनुष्यः। इति बिद्वान्तकौसुदाद्णा दिटत्ति; 
(बहनी, चि । यथा, ऋग्वेदे । २।२।५। |. 

इरिश्िप्रो ठधसानास जरत् ॥ 
«“टृधसानास्घ प्रवह्वंमानास् 1 इति तद्धाश्च 

खायखः। यथा च तच्चेव।४।६।६। 
“कट्धिष्णयासु टसानो 

च्य कंड़ाताथ प्रतवचे शुभं यो ॥* 
^टृघवागः ताद्यादविभिरेदवंमानस्लम् ।* इवि 
तद्भाष्ये चायः ॥ ) 

इधसालुः, यु, (ध + बाहुलकात् अखाचुच् । ख च 
कित् । ) पुखषः। पत्रम् । छतः । इद्युयादि- 
कोषः 

ध्यं, नि, ( ठध+^ऋदुपधाच्चाकटपिचतिः 
३।१।११०। इति कप् ।.) बहन बौयम्। 

टघधघातोः क्वप् प्र्मयेन निष्यन्नमिदम् ॥ 

इन्त, ज्ञौ, पलपुष्यपच्ादिर्येन घाते तत् । बोटा 
दरति भाषा। तवुपरखायः। प्रखवबन्धनम् २। 
इत्यमर; ॥ (वधा, रञुवं्रे। ५।६६॥ 
^ इन्तञ्चं इरति पुष्यमनोकडानाम् ५५) 
चटौघारा । कुचाम् । इति मेदिनौ ॥ 

 इन्ताकः, पु, बार्ताकौ । ति शब्दरनावलौ ॥ 
इग्ताकौ, स्तौ, वात्ताकौ । इति राचनिष॑ष्टः॥ 

४८२ 

इन्दाव 
इन्तिता, स््ौ, कटुका! इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
इन्दं, कै, ( ठम् + “अन्दादयश्चेति ।” उणा० 8 

६८। इति दन् नुम् युणाभावश्च निपाद्यते।) 

खद; । इत्यमर; ॥ ( वथा, भागवते।३। 

८।३०। 
^ग्टव्या खया कुटिलज्ञन्तलटन्दज्ु्टम् ५") 

इन्दः, प, दशान्वँदः। शरतकोटिरिति यावत्। इति 
ज्योतिषम् + अस्य नामान्तरं मव्व॑ँदः॥ 

ठन्दा, सौ, तुलसौ । इति शन्दरत्रावलो॥ जल- 
न्धरपन्नौ । अस्या विवरणं तुलसौश्न्टे द्यम् ॥ 
केदारराजकन्या। राधाषोड्नामान्तगंत- 
नामविश्रेषः;। रतदिवरणं इन्दावनश्न्द द्र 

म् ॥ 
ठन्दारः, जि, मनोज्गम् । इति शन्द्माला॥ 

इन्दारकः, प, ( उन्दमस्याक्तमीति । दन्द + ^ष्टङ्- 
. इन्दाभ्यामारकन् वक्तयः 1“ ५।२। १२२) 

इत्यस्य वार्सिकोक्या आरकन्।) देवता। 
इत्यमरः ॥ ( यथा, भागवति । ६।१०।३०। 
“अपि इन्दारका युवं न जानौव शरोरि- 

खाम् ५) 

यूथपाता । यथा,-- 

“दन्दारकः सरे शर्ट मनोते यूथपातरि ५” 
इति भरतश्टतयाडिः; ॥ 

इन्दारकः, चि, (टन्दार + साये कन् ) मनोज्ञः । 
( यथा, महाभारते। ९१ । १६. । \५। 
५युबादन्दारकः शूरोविकेणेः पुरुषपेभः ॥") 

अः । इति मेदिनौ ॥ तन्छते पवगोंयादिः। 
उन्दारकौ रूपिसष्डौ । इत्यमरः ॥ 

इन्दावनं, कौ, खनामस्याततौ धम् । तन्नामकारणं 
यथा,- 

ओनाराय उवाच । 

पुरा केदारबरपति; सप्रह्णोपपतिः खयम्) 
्ासौत् सल्ययुगे र्षन् सत्धधम्भरतः सदा 

ख रेमे ख् नारौभिः एच्चपौचगणे; स । 
बु्तानिव प्रजाः सन्ध; पालयामास धाम्मिकः + 

छत्वा श्रतक्रतु' राला सेमे विश्लमौश्ितम् । 
कत्वा नानाविधं पुण्यं फलकाङ्ौ ज च खयम्} 
नियं परे मित्तिकं सने गरोशश्यप्रौ तिपून्नेकम् । 
केदारतुच्यो रचेन्रो नश्रूतो भविता एनः ॥ 
पुक्चेषठ राच्यं संन्यस्य प्रिया चैलोक्धमो मौ । 
जेगोषवयो पदेशेन जगाम तपे ववम् ॥ 
इरेरेकान्तिको भक्तो ध्यायति खन्ततं इरिम् । 
शश्वत् सुदशंनं चक्रमस्ति यल्मन्निधौ सते ॥ 
चिरं तप्ता बृपश्रष्टो गोलोकष्च जगाम सः 

केदारनामतौथे तत्तन्नाख्ञा च वभूव इ 
तच्राद्यापि च्व; प्राणौ खद्यो सक्तो भवेत् भ्रुवम् । 
कमरलांशा तस्य कन्या नासा इन्दा तपखिनौ ॥ 

नवत्र खा वरं कञ्चित् योगश्राख्छविश्ारदा। 
दत्तं दुब्ाखखा तद्य इरेमेन्तं सदुक्लं भम् ॥ 
खा विरक्ता र्ध व्यक्ता जगाम तपसे वनम्। 
अट्टं वषेखषस्ाणि तपस्तेपे सुनिष्ेने ॥ 
अविनभूव ओीहष्यस्तत्पुरो भक्तवत्षलः 

हन्दाव 
प्रसन्नवदनः; ओरीमान् वरं ठखिद्युवाच सः ४ 

ष्टासा राधिकाकान्तं शान्तं सुन्दरविग्रहम्। 
खच संप्रापसा स्य; कामवाणप्रमौड्ता॥ 
साच शीघ्रं वरं व्र पतिस्तंमे भवेति च। 

रो मिन्यक्रा च रसि चिरं रेमे तया सद ॥ 

खा जगाम च गोलोकं छ्ष्येन षड कौतुकात् । 
राधाखमा खा सौभाग्यात् गोपौ बभूव सा ॥ 
इन्दा यत्च तपस्तेपे तत्त इन्दावमं शतम् । 
इन्दा यत्र छता क्रौड्ा तेग वा सुनिपुङ्गव ॥*॥ 

च्यथान्यद्धतिहासष्ठ ऽश्थ्व षह पुण्यदम् । 
येन इन्दावनं माम निबोध कथयामिते॥ 

ुश्रध्वलस्य कन्य ड धम्मेशाच्च विशारदे) 
तुलसौवैदवद्यौ च विरक्तं भषकम्भषि ॥ 
तप्तपता षेदवती प्राप्र नाराय परम् । 

सौता जनककवन्बा षा खञन्र परिकौत्तिता॥ 

तुलसौ च तप्रस्तप्रा षाग्छां लत्वा इरि पतिम् । 
देबादूदुन्वाखषः पापात् प्राप्यं शडास्घरं पतिम्॥ 

परश्चात् संप्राप कमजाकान्तं कान्त मनोहरम् । 
तस्याश्च तपरः स्थामं उदितच् तपोधन । 

तेन इन्दावनं माम प्रवदन्ति मनौषिणः४#॥ 

अथवा ते प्रवच्यासि परः हेत्वन्तरं श्ट । 
येन इन्दावनं नाम पुख्यन्ेचश्च भारते ॥ 

राधाषोडश्रनाख्बाश्च इन्दा नाम श्तौ शतम् । 
तस्या; करौड्ावनं र्यं तेन इन्दाबनं खछतम् । 

गोलोज्ञे परौतये तस्या; कष्छेन निम्नित पुरा । 
कौड्ा्ये यवि तत्नाक्ला वनं टन्दावन च्छतम् \” 
षति ब्रह्म्रैवत्तं रीञष्यजन्धखण्े ठन्द्ावन- 
प्रस्तावः १७ ध्यायः ॥ # ॥ 

अथ न्दाबनवथेनम्। 
देर डवाशच। 

^गुद्धा दृगुद्यतरः इदां परमानन्दकारणम् । 
अद्यद्धतं रहस्यानां रस्य परमं परम् ॥ 

दुह्लभानाश्च परमं दुहन भं मोहनं परम् । 
सम्यशक्तिमयं देवि समख्यानेढ गोपितम् ॥ 

सात्वतां ख्य न ङ्न विष्णोर यन्तवल्लभम् । 
निदं उन्द्ावनं नाम ब्रह्माखोपरि संस्थितम् ॥ 
पूंत्रक्सखेश्वग्निव्यमानन्दम्ययम् । 
वेकुष्डादि तदंशं खयं इन्दावनं सेवि ॥ 
गोलोके श्वथये यत्किख्ित् गोङ्कखे तत्प्रकौ तितम् । 
परकृण्दिप्रिभवं यत् इारकायां प्रकाशयेत् ॥ 
यदूनद्धपरमे भ्ये निदधं ठन्दावनाखयम् । 
तख्षात् जैलोकधषमध्ये तु एष्वौ धन्येति विश्रुता ॥ 
यत् स्यान्नायुरवं घाम विष्योरेकान्तवल्लभम् । 

ख्वस्थानमधिकं नासधेवं माथुरमखलम् ॥ 

निग परमं ख्यानं पुभ्यन्तरखं खितम् । 
खहसपचकमलाक्षारं माथुरमखलम् ॥ 

विष्णुचक्रपरिथ्यामद्धाम बव्यवमङ्गुतम् । 

कथिकापच्रविस्तारं रइस्यक्रममौरितम् ॥ 
प्रधनं दादशारण्यं मा हाल्मप कथितं क्रमात् । 
भदग्रीलौहभाष्डौरमदातालखदौरका; ॥ 
बहलं कुसदं कान्य मधु इन्दावनं तथा। 

हादशैता वणे खंस्मा; कालिन्द्ा; सप्त प्रमे ॥ 



इन्दव 

पूर्व पञ्चवनं प्रोक्तं तत्रास्ति गुद्यसुत्तमम् । 
महावनं गोकुलास्थं रम्यं मधुवनं तथा ॥ 
पूर्वै तु पश्च भद्रादास्तालादाः सप्र पञ्िमे। 

च्यन्यच्चोपवनं परोक्तं छषणक्रौडारसस्थलम् ॥ 

कट्म्बखख्डिकं नन्दवनं नन्दौश्वरं तथा । 
नन्दनानन्दखरष्ड पालाशाशोककेतकम् ॥ 

स्गन्िमादनं फ्ैलमग्टतं भोजनस्थलम् । 

सखप्रसाधनं वह्यहरणं शेषश्चायनम् ॥ 
श्यामपूच दधधियामं चक्रभानुपुरं तथा । 

श्रद्धितं विपदसेव वालक्रौडष्च धृखरम् ॥ 
केसदमं खरो वौरसतसुकश्चापि नन्दनम् । 

इत्थमेव वने सं स्यास्तिश्च्ोपवनं शतम् ॥ 

पूर्न्नोक्तं इादशारण्यं प्रधानं वनसुत्तमम्। 
तच्नोत्तरे चतुधंष्ध वनच्च ससुटातम् । 
नानाविरसक्रोडानानालौलामयस्थलम् । 

दलविस्यष्टदिश्तारर हस्य क्रममोरितम् ॥ 

सहखपच कमलं गोकुलास्य' मत् पदम् । 

कणिका तन्महद्वाम मोषिन्दश्थानसत्तमम् ॥ 
तज्रोपरि खं पौरे मणिमण्डपमण्डितम्। 
तच्च तच कमात विदन्तु टलमौरितम् ॥ 

यदलं दशि प्रोक्तं रं गुद्योत्तमोत्तमम् । 
सिन् इले मद्धापौठं निगमागमद्मै मम् ॥ 
योगौदरैरपि दुवापं सब्धालमा यच्च गोङ्खलम् । 
दितौ ै'दलमामेयं सद्रदस्यं दिधा तथा ॥ 

निङ्न्नककुटोवौरफुटौरौ तदे शितौ । 
पून्बदलं तयं यत् प्रधा गं स्थानसुच्यते ॥ 

गङ्गादिस्यतौर्थानां स्यश्च चछतगुशं भवेत् । 
श्वतुधेदलमै शरान्यां सिध पौठंश्चितपरदम् 
कामयन् नूतना गोपौ तन्न छष्यपतिं लभेत् । 
बस््रालङ्कारहरणं तद्खे ससुदाद्तम्॥ 

उत्तरे पञ्चमं प्रोक्तं दलं खन्वेदलोत्तमम् । 
दादग्रादि्मनरैव दलख्च कथिकालमम् ॥ 
वायश्चनतु दलं षष्ठं तच कालौददः स्छतः । 
दलोत्तमोत्तमद्योव प्रधागस्थामसुच्यति ॥ 
सर्व्वोत्तमदलं अ पश्चिमे सप्तमं दलम् । 
यज्चपन्नौगखानाश्च तदौख्ितवरप्रदम् ॥ 
अवासुरस्य निञ्याणं चक्रो चिदशदशिंतम् ¦ 
्र्ममोदनमेव दलं त्रहदाव्म् ॥ 
जेकाशु दलं प्रोक्तमश्मं योमघातनम् । 
श्रह्धचडवधस्तच्र नानाऊलिरषस्यलम् ॥ 

श्रुतमरदलं प्रोक्तं इन्दारश्यान्तरस्थिसम् । 
ओीमद्उन्दाषनं धन्यं यसुनाया; प्रदसतिणम् ॥ 

श्िवलिङ्गमधिष्टाताद्द्टो गोपौ खराभिधः। 
सदाय षोडशदलं शिया पथे तदौरितम् ॥ 
खसु दिच्चुख्तप्रोक्तं प्रादच्चिण्याट्यथाक्रमम् 
मदत् पदं मद्वाम प्रधानं षोडशं टलम् ॥ 
पथमे कदलं ् रष्ट' माङाल्म' कणिकाखमम् । 
तज्िन् मधुवनं प्रोक्तं तच प्रादुरभूत् खयम् ॥ 
श्वतुस जो मद्ाविष्णः खब्यकारयकारयम् । 
तच्राधिष्ठिततदहवं सुनिश्रे्ट सनातनम् । 
दलं हितौयमास्थातं किञिलौलारसस्थलम् । 

. छदिरारण्यमचेव दल ससुदाद्तम् । 

८8 

इन्दाव 
समैश्रडदलं पोक्तं माहाल्मा' कणिकासमम्। 
तच्च गोवद्वने रण्ये नित्यानन्दरसाश्रये ॥ 
कणिकायां महालोला तक्लोला रसगङ्रे । 
यच्च छष्णो नित्यटन्दाकाननस्य पतिर्भवेत् ॥ 

छष्णो गोविन्दतां प्राप्न; किमन्यैनदभाषितैः । 
दलं छतोयमाख्यातं सबश्रे्टोत्तमोत्तमम् ॥ 
चतुणेदलमास्यातं माड तरसस्थलम् । 
इरियेस्य पति; खाच्ताचनिद्यं गो वहं नः खयम् ॥ 
कदम्बखण्डौ तेव पूर्णानन्दरसाश्रयः। 
च्लिग्धं छदां प्रियं रम्यः टलच्च समुदाहृतम् ॥ 
मन्दीश्छरदलं रभ्य तच्च नन्दालयः स्छतः । 

कणिकादलमाङाल्मय' पष्चमं टलसुच्यते ॥ 
अधिष्ठाता गोपालो चेनुपालस्ततः परम् । 

लं षष्ट" यदास्यातं नच नन्दवनं सतम् ॥ 

सप्तमं वफुलाररयं दलं रम्यं प्रकौतितम्। 

दलादटमं तालवनं तज्न घेनुवधः खछतः ॥ 
नवमं कुसुदारण्यं दलं रम्यं प्रकौत्तितम् ॥ 

काभ्यारण्यं दलं छदां दशमं सकारणम् 1 

नश्प्रसादनं तज विचणदन्ं प्रदशिंतम् ॥ 
शष्थक्रौोडारसस्थानं प्रधानं दलसुच्यते । 

दलमेकारशं प्रोक्तं भक्तानुयदह कारणम् ॥ 
नि्न्वांखं सेतुबन्धस्य नानारसमथस्यलम् । 

भाश्ौरं इादशदलं वनं रम्यं मनोहरम् ॥ 

छशवाक्रौडारसस्तच भ्रोदामादिभिराठटतः। 

जयोदशदलं अर्धं तत्र भद्रवनं स्छलम् ॥ 
चतुरं शदलं प्रोक्तं सब्यसिद्धिप्रदं खलम् । 

शरीवनं त्न खचरं सर्यखशस्य कारणम् ॥ 
छष्छलोलामयदलं ओको कान्तिवद्ं नम् । 
पश्चदशदलं ग्रं तज लौषहवनं ख्छतम् ॥ 
कथितं बोडश्रदलं माहालंप कथिकासमम् । 
म्टावनं तच गौतं तच्रास्ति गुद्धस॒त्तमम् ४ 

बालक्रौडारसस्तच्न वतसपाले; समाटतः 

पूतनादिवधस्तच्र यमलाच्नभघ्चनम् ॥ 
अधिष्ठाता तच बालगोपालः पश्चमान्दिकः। 
नाच्ा दामोदरः परोक्तः परमानन्दरसाथेवः ॥ 
दलं प्रसिष्ठमास्यातं स्धश्रे्ठदलोत्तमम् । 

छष्यक्रोडा च किञ्मस्कौ विष्टारदलसुच्यते । 
सिद्वप्रधानं किञ्जल्क दलश्च ससुदाद्तम् ॥#॥ 

पाञन्युवाच । 
उन्दावनस्य माहात्मय' रस्यं परमादुतम् । 
वदद श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महाप्रभो ॥ 

दैश्वर उवाच । 
कथितं ते प्रियतमे गुद्यादृयुद्धतमोत्तमम् ॥ 

रषस्यानां रस्यं यतदुल्लेभानाष् दुल्लेभम् । 
चेलोक्यगोपितं देवि ! देवैश्वरसपूणितम् ॥ 
ज्रह्षादिवाच्डितं स्थानं सुरसिद्वादिसेवितम् ¦ 
योगौन्द्रादिसनौ्रादिखदातद्धयानतत्परम् ॥ 
अ्चरोभिञ्च गनर्ेन्गौतनिरन्तरम् । 
ओीमट्टन्दावनं रम्यं पूर्णानन्दरसाश्चयम् ॥ 
भूमिचिन्तामणिस्तोयमन्टतं रसपूरितम् । 

टच्वाः सरहमास्तच सुरभिढन्द सेविताः ॥ 

च्छ लच्ौः एषो विष्णुष्ठदं र रचसुद्खवः । 

हन्दाव 

तच्च करैश्ोरवयसं निव्मानन्दवियरहम् ॥ 
गतिर्नाख्यं कथागानं सितवक्रं निरन्तरम् । 

शुषतः पमपूरो वे यतेस्तद् वनाश्रयम ॥ 
पूणे ब्रह्मसुखे ममं स्पा रत्तम्मन्तितश्लयम् । 

प्रमत्तकोटिश्टङ्गादोः कूजत्कलमनोहरम् ॥ 
कपौतगुकसं गौतसुन्मत्तालिसस्र कम् । 

सुनङ्गशचनृत्यादां सकान्ताभोद्विथसमम् ॥ 
नानावर्शेश कुसमेस्त्रेणपरिपूरितम । 

 सल्िग्धसौरभाश्राम्तसुग्धौ जलतजगच्चयम् ॥ 
मन्दटमारुतसंसिक्तवखन्तऋतुसेवितम् । 

प्णन्द्निव्याभ्यदयं छथमन्दांगुरेवितम्। 

चटुःखसुखविच्छद जरामरणवव्नितम् । 
अक्रोधगतमात्छयं अभित्रमनद्ंछतम् ॥ 

पूर्णानन्दाच्टतरसं पूेप्रमस खावम् । 
गुणातौतं परं धाम पूणप्रेमश्चरूपकम् ॥ 
यच्र ठत्ताद्िपुलकेः प्रमानन्दाश्ुवषितम्। 

किं पुनखेतनायुक्तंविष्छभक्तः किसुच्यते ॥ 

गोविन्दा्किर जस्या चरि न्दावजं सवि । 
सखद ल पदमस्य उन्टाररयं वराटकम् ॥ 

यस्य स्पश्ंनमाचेण-एथ्वौ धन्या जगच्तचे । 
गद्या ट् गुद्यतमं रभ्य मेध्यं उन्टावनश्थितम् ॥ 

अक्षरं निव्यमानन्दं गोविन्दश्यानमव्ययम् । 
गोविन्ददेदलोएभित्रं पूगेत्रर सुखाश्रयम् ॥ 
सक्तिस्तच् यतः स्य शर†त्च्माहात्मय' किसुच्यते । 
सस्त खबभात्मना देवि! दिषस्थं कुर तदनम् ॥ 

उन्दावनविष्ारेषु छष्णं कैशोर वियम् । 
न्धारण्येषु श्थानेषु वाल्यपौगरडयौ वनम् ॥ 
कालिन्दौमङरन्दोस्य कणिकायाः प्रदचिणम्। 
नानानिन्भाशगम्भौरं जलसौरभमोषनम् । 

॥ 

पद्मोतपलादैः कुसुमै नना वर्गे; ससुच्ललम् ॥ 
चक्रवाकादिविष्टीम्भञ्मनानाकलस्तने, । 
श्लोभमानं जलं रम्यं तरङ्गातिमनोहरम् ॥ 

सस्योभयतटी रम्या शु काश्ननिग्निता । 
गङ्गाकोटोगुणः पोक्तो यच स्यशेवराटकः 
कणिकायां कोटिशुो यच्च क्रौडङ्ारतो इरिः। 

 कालिन्दौकशिंकालटमभिन्रमेकवि्रषम् \” 

इति पाद्रे पातालखण्डे १ अध्यायः ॥ 
( इदमेव भगवल्धाः प्रौठस्थानानामन्धतमम् । 
यथ, देवौभामवते । । ३० । ६६ । 
५“सक्भियो इारवव्यासतु राधा इन्दावने वने ॥*)} 

`| न्दा वनेश्धरः, पु, (उन्दावनस्य रई खरः ।) ओलष्यः। 
यथा,- 
^यन्नखेन्डर र चवर ध्येयं ब्ञादिभिः सरै; । 
शुणच्रयमतौतं तं वनडे ठन्दावनेश्चरम् ॥* 
पिच) 

"पुरुष; प्रलतिखखादौ राधाटन्दावनेच्छरौ । 
प्रक्तिविंछतिः सव्ये विना ठन्दावनेनच्छरम् ॥* 

इति पादो पातालखरू ६ अध्यायः॥ #॥ 

अन्यच्च । 
५“यदा नि्य; खयं सष्ण; सचिद्ानन्दवियद्ह; #॥ 

षां गुणानां श्ौलो तु भगवच्छब्दसं तः ॥ 



उञिकः 
निद्यधामा गुणातीतः सात्ताट्ठन्दावनेश्वर,। 

असौ प्रकटलोलायां वासुदेवोभवत प्रभु; 
गोपौनां कामपूर्खाय निद्यानां रमणाय च। 
गोपालानां विनोदाय खयं नन्द सुतो?भवत् ॥” 

इति पाद्मोत्तरखखछ ६० व्यध्यायः ॥ 
उन्दावनेश्वरौ, तौ ( उन्दावनस्येश्वरी । ) राघा । 

यथा,-- 
^राधवल्वेभवत् सौता रुकििणौ छसष्णजन्मनि । 
साक्ताललच्यसतु विज्ञेया प्राकच्छेमेव पार्वति ५ 
उषभावुसुताया तु नि्यानन्दखरूपिणै। 
मान्वधिकान्तलौलायां गरी; श्यामा छष्वल्लभा । 
उन्दावनेश्वरी राध! साच्तात् लंव्णाल्िका परा॥ 

इति पाद्मोत्तरखर्ड ९० अध्यायः ॥ 
इन्डिष्टः, चि, ( अयमेषामतिशयेन उन्दारकः 

अष्टः । ठेन्दारक + शन् । ^ प्रियस्थिरेति ।” 
६।३।११ अ । उन्दाङेशः । ) अयमनयोरेषां वा 
अतिशयेन उन्दारको देवो सुख्योवा। इति 
सुग्धबोधंटौकायां दुर्गादासः॥ 

उन्दौयान्, [स्] चि, ( अयमनयोरतिशयेन उन्दा- 

रकः। ठन्दारक + इयसुन् । परियश्थिरेति ठन्दा- 

देशः । ) उन्दि्टः। अयमनयोरेषां वा अति- 
शयेन उन्दारकः दं ईेयसुप्र्यथेन निष्यत्र- 
मिदम् इति सग्धबोधयथाकरणम् ॥ 

श्र, इर् य द्याम् । इति कविकल्पदुम; ॥ 

(द्िवा०-पर०-सक०-सेट् ।) १२, अदशत् अव- 
शत् । असात् एुषादिलानिदयं ड इन्धे । य, 
इष्यति वरं कन्या । इति दुर्गादासः ॥ 

ठः, प, (ढ+“जनिदाच्युखटमदौति ।* उणा° 
81 १०४1 इति शक् !) उन्दरुः । इति 

शन्दरत्रावलौ॥ वाख्कः;। इव्यमरटौकायां 
भरतः ॥ 

उशा, स्तौ, चोषधोविश्ेषः। इनयुखादिकोषः । 
उश्विकः, पु, (त्रच ददने + “उश्च रष्योः किकन् ।* 

उणा० २।४०। इति किकन् । ) शूककीटः । 

इद्यमरः ५ श्ुवापोका इति भाषा ॥ तत्पर््यायः। 
अूककौटकः२। इति शन्दरलावलौ ४ कौट- 

विश्ेवः। -विद्ा इति भाषा । तत्पर्यायः । 

अलिः २ जोणः ३ ठश्चनः€। इति राज- 
भिषेशट; ॥ इणः ५। इति शन्दरन्नावलौ ॥ 
एदाङ; ६ अर्णः. अ अलौ इति जटा- 

धर; ॥ # ॥ उञ्िकविषस्य लक्षणमाह । 

^दद्द्यभिरिवादौ च भिनत्तौबोद्धेमाश च। 
उश्चिकस्य विषं याति पश्चाहंशोग्वतिते ॥* 
च्मसाध्यटृश्िकदश्स्य लच्चषण्माइ। 

“दष्टोसाधमेश्ु छदघ्रायरसनोपदतो नरः । 
मारे; पतद्धिरव्यथे वेदनार्तो जद्ाव्यखत् ५. 
असाध्यं धिकरतेषामेवानुड तेः । दादिषू- 
पद्तः छदादिकाथ्रद्ितो भवति । अव्यथ 
वेदना इद्यन्वयः ॥ # । अस्य चिकिल्घा । 

५“गौरकस्य छतः; कल्को टतसेन्वसंयुतः । 
सखोष्णो मधुना लेपादूश्िकस्य विषं हरेत् ॥ 
गन्धमाघ्रा् खदितद्छयावक्तैदलस्य तु । 
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इश्चीरः 
इश्चिकेन नरो विद्धः च्षणाद्वति निव्विषः ॥» 

इति भावप्रकाशः ॥#॥ 

अथ ठख्िकविषदरमन्रः। ॐ सर स्फः इ ॐ 

हिलि मिलि विलि त्विलि स्याः ब्रह्मणे स्फ 

सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्फः। इति तन््रसार; ॥ # । 

( यचा, ऋग्वेदे । १।१६१। १९ 

“ठच्चिकस्यारसं विषमरसं ठिक ति विधम् ॥* 

-^इशिकल्यतददिषं अरसमसार वाधकं न भवति।” 
इति तद्भाष्ये सायणः ॥ विषस्य विग्नोघविवरणन्तु 

अचव १--१६ मन्त्रय द्रश्व्यम्॥ #॥) तेधादि 

हइादश्राश्यन्तगतार्मराशिः। अस्याधिष्टाच्नौ 
देक्ता ठश्चिकः। विशाखारषपादाजुराघा- 

च्येष्टाससदायेनेतद्राशिभवति। खच्च श्रार्घो 
दयः। ऋतवे; । जलराशिः । उत्तरदिकपतिः। 
कपश्रछति; । जलचरः । बवङ्पुतचः। बह्स्तौ- 
सङ्ग;। वचिचतनुः। विप्रवणेख । चस्य विगेष- 

संजाः सौभ्यः। अङ्गना युग्मम् । खम; । 
स्थिरः । पष्करः। सरौदपजातिः। सखराभ्यः । 
तद्राश्रिजात रुताडग्नो भवति । मौनौ । मन्द- 
गतिः । छपालुः । कुबुद्धिः । नौ चशङ्गख । इति 

इ च्नातकादयः ॥ # । तल्लणजातफलम् । 
^दृश्चिकोदयसं जातः श्रौश्यवानतिदटधीः। 
भवैहिन्वागसषभ्यन्नो विय सुभगः सधौ; ॥ 

शति कोषो प्रदीपः ॥ #॥ 

चआोधधौमेदः। इति भेदन ॥ हालिकः । 
दालः । इति संचिप्रसारोयादिटठत्तिः ॥ मदन- 

इतः । ककंटः। गोमयकौटः;) इति भरतः ॥ 
अयहायणमासः । इति सारस॒न्दरौ 

उश्चिकपरिया, स्तौ, ( ठश्िकस्य प्रिया ।} पूतिका । 
इति श्ब्दमाला॥ 

उशिक, स्तौ, च्पाखुकणौ । इति राजनि्धैशटः ॥ 
ठश्िका, स्तो, चुद्रच्चुपविग्रोषः । तत्पथायः। नख- 

पणी २ पिच्छिला इ अलिपचिका 8) अस्या 
गुणा; । पिच्छिलत्वम् । अग्रम् । अन्तवंहया- 

दिदोषनाश्रिलख इति राजनिषेण्टः ॥ 

उश्िकालौ, स्रौ, ( उश्िकानामालियेत्र । ) च्ुप- 

विशरेषः। षिद्छाटौ इति भाषा । तत्पायः । 
इश्चिपचो २ विषन्नौ ₹ नागद्न्तिका 8 सभे 

दं ५ अमरा € कालौ 9 उद्धूखर- 
पच्छिका८। इति रत्रमाला# विषाण £ 
नेचरोगद्धा १० उद्टिका ११ अलिपणौँं १२४ 

दचिणावक्ेकौ १९ काकिका १४ आगमा- 

वै १५ देवलाङ्गलिका १६ करभौ १ भूरि 
दुग्धा १८ ककंश्च7 १६ स्व्रशेदा २.० युग्मफला २१ 
चौरविषाणिका २२ भासुरपुष्या २३। ऋस्या 

गुणाः) कटुत्वम् । तिक्तत्वम् । छडक्रशुदि- 

कारित्वम् । रक्तपित्तविवन्धारोचकाप्त्वम् | 

बल्यत्वश्च । रति राजनिघेशट; + अपि च । 
^इञ्िकालौ विषन्नौ तु कासमारुतनाशिनौ ॥* 

इति राजवक्लभः॥ 

उश्िपच्रौ, स्तौ, ठटचिकालो । इति रन्नमाला ॥ 

उश्चीरः, पु, ऋेतपुनणंवा । इति रनमाजा॥ 

हषः 

ठष, ङ सेचने प्रजमरेश्ये। इति कविकर्णदुमः 
( भ्वा०-पर०-सक०-अक० च-सेट । क्रावैट। ) 

ॐ, वधित्वा उषा । इति दुर्गादासः ॥ 
ठष; क ङ प्रजनश्य। इति कविकल्यदमः॥ 

( चरा०-अआल्म०-च्क०-सेट् ।) क ड, वधेयते । 
अस्य पष्ठमस्वरानुबन्धो लेखकश्चमकतः 

सषौभिर्ेवः । सानतभ्यः सनै निन्यम् सान्यु- 
दायिकत्वात् | न च प्राचामनुरोधातं पाठया 

इति वाश्वम् । तदि अटृक् यक्तौ। कड वन 
वश्वने। ठतकडदौप्तौ। दिवकडङ्परि- 
कूजने । कटि वधं । ठष क ङ श्क्तिवन्धे। 
सक् वधेनादरे । इ्येषामष्टानामपि पचम 
श्वरानुवन्धापत्तेः वस्तुतस्तु रुषां पश्चमखरानु- 
बन्ध; प्राचचौनपठितोभप्यनथै; । अतरव रमा- 
नाथोभ्पि रषासदगुवन्वः पूब्बेपटितघातवो- 
गर्थान्तरेश्च चुरादयः स्यनेलेते एथग्धालव 
इति ज्ापनांथे इत्याद । प्रजनो गभेण 
रेश्यमेश्वग्यम् । इति दुर्गादासः ॥ 

उषं, जौ, (उष रेष्ये + कः ।) वम् । इति शब्द 
माला॥ 

उषः, प, ( वर्षति िष्डति रेत इति ! टेष सेचने 

नकः ।) पुरुषगवः। रंड इति भाषा । तत्- 
यायः । उच्चा र मदः ३ वलोवद; 8 ऋषभः५ 
इषमः ६ अनदन् ॐ "लौरमेयः = गौः € । 
इत्यमरः ॥ श्टङ्गो १० कषुट्वान् ११1 इति 

शम्दरत्रावलो + श्रिखौ १२. गन्यमै्नः १३ 
पङ्गवः १४। इति जटाधरः #॥ अस्य 

लत्तणादि वथा,- 

“अन्यभलचे क्ता वच्छन्ते५न्धे चतुष्यदाः । 
गाव; छतयुगे खट्टा; स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

जश्चचचियविटस्रद्रजातिभेदाश्चतुविधाः ॥ 

शुक्ाङ्गाः शुचयोऽकरढा दवः शुडचेतखः। 
अख्पाशिनो वहवला ठषभा नक्जासयः + 
इयोले च सम्बन्धात् हि जाटिव्वौषभो भवेत् । 
चिलच्चयसमावेश्यात् चिगुणः ख ठषाघमः॥ 

पौवाङ्गा च्डदवः श्ुडा अक्रो्वा भारवाद्िनः। 
यड च्छाभोजिनः चोणा षमा वरश्चलातवः ॥ 
छष्णाङ्गाः ऋूरहदया अपविचाः खदाधिनः। 
उडद्टषणरोषाख ठषभा; शूद्रजातयः ॥ 
इयोले च णसम्यरकात् हि जातिन्वं षभो भवेत् ४५४॥ 
बद्छस्तु। 

एष्वौतले ससुत्पत्ना गजाश्ा ये चतुष्यदाः । 

शुखच्रयविभमेदेन वेषां भेदत्रयं भवेत् । 

रखुतन्मतानुसारेख भोजः प्राह मदहोपतिः + 

ये शक्ताः चयः गुहा र्टशं भारव्हा खपि। 
बह्टाशिनः खस्परोषास्ते ठषाः सात्तिका 

अता, ॥ 

यक्तायक्तरुषः शुद्धा रए भारवद्धाः शुभाः। 
बह्ाशिनो बह्वलास्ते इषा राजसा मताः ॥ 
विवर्णां विक्लताङ्गाञ्च निनला खल्पभोजिनः। 

अपविच्रा इददोषास्तं ठषास्तामसा मता; + 
लच्चणद्रयसम्बन्धात् दह्िगुणो ठषभो भवेत् । 



हषः 

जिलक्षगसमावेशात् चिगुणः स ठषाघमः ॥#॥ | 

अथ गुणाः । 

“नलः शुभो ध्वजो वामः चेमो मद्रः शिवः 
स्थिरः) 

भोनदेषेन लिखिता एव्द्टौ इषमे गुणा; ॥* 
तद्यथा, 

“छेतादन्धतरो व; ऋतः खुरविषाणयोः । 
ललाटपुच्छयोः तः ख नोल: शुभमावद्ेत् ५१॥ 
यो इष्पुष्ो रम्बाल्मा सुविभक्ततयुः शभः 
कुरते धन्टह्ि' ख दोपेम॑क्तो यदा तयम् \२॥ 

वेशस्तु खजः पच्छो रभ्यश्च ध्वज उच्यते । 
भत्त् ; कुलं धनं धान्य विवह्व यति निश्चयम् ॥३॥ 

पू्बाह्“ चोन्नतो यस्तु पराह्व' तेव नौ चकः । 
निर्होषो बाम इव्यष कुरते रिपुखं चयम् ॥४॥ 

चन्द्रकं इश्यते यस्य रूलाटे देवनिगम्नितम् । 

चेमनामा इषः कु्याद् धनधान्यविवद्धेनम् ॥५॥ । 
आवत्ताख शुभा यस्य खुक्तवश्चाभि वा भाः । 
भद्रनामा इषः कुधात् भततु ; सन्धाथेस।धनम् ॥ 

४ ६ प्र 

चआावेगुक्तिविन्ञानं येषु ठघभेष्वपि। 
पादाः सर्वे सिता यस्य पुच्छभालौ सितौ तथा॥ 
महोच्चा चायते नेचे कर्णौ चातिलघ स्थिर । 
सष्कयोः छष्यता चेव श्दङ्ग चातिशुभ प ॥ 
वञुरोमा महावेगः च्िग्धगम्भौर निस्वनः । 
शिव इव्येव कथितः शिवं प्रञ्रते भ्रुवम् 19॥ 

` चरणाः पञ्जरा: स्थला; धिरः युधं भवेत्तु; 1 
च्यापुच्छादायता शुभ्वा रेखा मस्तकगामिनौ ॥ 
रक्तताच्लोड{जङ्गस्तु स्थिरः स्येधकरः; श्रियाः । 
नाख्पपुरेन लभ्योगरयं ठषभः शुभलच् ण; ॥*८। 
मेस्तु । 
“मत्वं तनुलोमलवं पृषता भारवाह्िता। 
कुमारकलत्वमिद्येते ठषभाणां गुखा मताः; ॥५। 
अथ दोषा; । 

अङ्गो विवर्णो विषमः श्वित्रो घुर. खरः । 

रखते सप्र महादोषा ठषभ्गणासदौरिताः 
विषाणौ विषमौ यस्य खुरा विवमास्तथा। 
नेजकान्तेमयवा गाचे पञ्जरे वेछतं भवेत् । 
यङ्ग व्यव कथितो घनधान्वविनाशनः ॥१॥४ 

पूव इ मन्यवणेन्तु परादग खान्ववये कम् । 
षष्ट क्रोडो विवर्थो वा विव; ्ञलनाश्चनः ४२॥ 
अराहसुद्रेतं यस्य पून्वादं खातिनी चकम् । 
गच्छतञ्चरणौ रुयौ न्दायेते खरखरः । 
विषमो नाम उषभः सम्यत्तिचयकारकः \३॥ 

हिमङ्न्टेन्दसङ्काश्रा माचेषु लोमबिन्दवः। 
श्िचौ नाम महादोषो दूरतच्तं परिव्यजेत् \8॥ 
श्टङ्गासे दौपिकाकारं ज्वलते केकरे ठौ । 
कपिलः पुच्छभागञ्त् सन्नो षद्यमाव्देत् ।५ 
देन्तश्ङ्गख्ुरादौनां यद्यकोपि चलेत् खयम् । 
सष्को वा चलते यस्थ ख चल; कुलनाशनः\६) 

ऋवत्ताः शक्तयो रेखा विषमा विषंखिता, । 
न्धुनाधिका; पञ्चरास्तुखुरास्तु विषमास्तथा। 

यदान्ेएन्तरे यावद्रखा अक्तव इश्यते । 

४८& 
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विस्तते विषमे घोये जिद्ा चेवासिता भवैत्। 

ख खरो दूरत्त्यान्यो भतत्; सन्वार्थनाशनः। 
& ॥ 

स्वकल्पता दौघेरोमलं चौशता भारवाह्िता। 
चङ्खतवं मारकत्वख्च ठषदोषा उदाहृताः ॥ #॥ 

ज्रादिजातिमेदेन चत्वारो ये षा मता; । 

अतुच्विधानां लोकानां त र्व स्य; शुभावडाः 
यो मोहादन्यजातौयं कुरुते ठषभं नरः; । 
सस्य नश्यन्ति वित्तानि घनमायुः कुलं बलम् ॥ 

वातपित्तकपोद्रेका याधयो ये इषे मताः । 
तैषासुपश्रमः कार्यो यथास्वं विधिना बुरे; ॥* 

शति ठषपरौच्ा। इति भोजराजलछतयुक्ति- 
कर्पतस; ॥ # ॥ चस्य ल्चणं उत्पगं विधि 
अथा,- 

मनुरुवाच । 

«भगवन् श्रोतुमिच्छामि दष्भस्य चच लच्खम् । 

भोम विधिष्धोव तथा पुण्यफलं मत् ॥ 
मद्य च वाच । 

चेलुमादौ परीच्चेत सुशीलां लचणान्विसाम् । 
अङ्गामपरिक्गि्ट जोववतृसामरोगिणौम् ॥ 

स्िग्धवगोां च्िग्धखुरां च्िग्धश्ङ्गां तथव च । 

मनोदराछतिं सौम्यां सुप्रमाणामनुद्धताम् ॥ 
अावत्तद् ्तिणावत्तर्म॑क्ता दच्िणतच्चसा। 
बामावत्तंवामतश्च विरूौखजघना तथा ॥ 

्टदुसंशततान््रोीं रक्तजिहणां सुपूजिताम्। 

अश्यावदौघेस्फटिता रक्तजिद्ा तथाचया 

चऋस्लावाविलनेचरा च सखफरविरलड ए: 
वेदूग्मध्ुवण चख जलबुदूवुदसच्निभः 

रक्तख्िग्येख नयनेसतथा रक्तकनौनिकेः। 
सप्र चतुदश दन्तास्तथा चाश्यामतालुका॥ 

डन्रता सुपार््खोरू एथ पच्च समायता;। 

अष्टायतगश्रिरोयौवाधराजन्मसुलच्तणा॥ | 

मनुरुवाच । 
घडन्नता; के भगवन् | कै च प्च समायताः 

च्यताख्च तयैवाष्टौ चेननां के खभावदहा; 
मत्स्य उवाच । 

उरः एषं शिरः कुचिः ओणौ च वस्घाधिप। 

षडत्रतानि धेन॒नां पूजयन्ति विचच्वणा; 

कणेनेचललाटञ्च पश्च भास्छरनन्दन !। 

खमावतानि स्यन्ते पुच्छंसाखा च सकथिनौ! 

चत्वार समा राजत्रेवमद्टौ मनोविभिः। 
श्िरोखीवायताख््ेते भूमिपाल ख्छता दश ॥ 

स्याः सृतं परौचेत ठषभं लश्चखान्वितम् । 
उब्रतस्कन्धककुदग्टजुलाङ्गलकम्बलम् ॥ 

मदह्ाकटितटस्छन्धं वरद मग्विलो चनम् ॥ 
प्रवालगभेश्टङ्गागरं सुदौषषटयवालधिम् ॥ 

नवाश्दशसं स्तवा तौक्छायेदं शनेः शमे 
मल्षिकाच्चच मोक्तयो यद्ेए्पि घनधघान्यदः॥ 
वणे तस्तान्बकपिलो बरा्षणस्य प्रशस्यत । 
च्वेतो रक्त ष्य गौरः पाटल खव च ॥ 
भद्रिखस्तान्णटडख सबलः; पश्कालकः। 

एथुक्ों मडइास्छन्व; चच्शरोमा च यो भवेत् ॥ 

टेषः 

रक्ताचः कपिलो यश्च स््तष्द्धतलो भषेत् 1 
च्लोद्रः छ्णण्ो ब्र क्षणस्य प्रग्स्दति ॥ 
स्िग्धर क्तेन वद्धन चच्ियस्य प्रशस्यते) 
काञ्चनाभेन प्ेश्यस्य छष्ीनाप्यन्त्यजब्सनः ॥ 
यस्य प्रागायते शङ्ख सुखाभिसखे सदा। 

स्व्दघामेव वर्णनां सच सन्धाथसाधकः ॥ 
म।व्नारपादः कपिलो धन्यः कपिलपिङ्गलः । 

श्वतोमाव्लारपादस्तु धन्यो मणिनिभेचचणः ॥ 
करटः पिङ्गलदयव शेतपादस्तयेव च। 
खम्येपादशिरो यच्च हिपादश्तर्वच॥ 
कपिञ्ललनिभो घन्धस्तथा तित्तिरिसन्रिभः। 
च्ाकणे्धलात् श्धेतस्तु सुखं यस्य प्रकाशते ॥ 
नन्दौसुखः स विस्घेयो रक्तवर्णो विशेषतः । 
च्धेतश् जठरं थस्य भवेत् एडश्च गोपतेः \ 

ऋषभः स ससुद्राच्चः सततं कुलवद्वंनः । 
मल्लिका प्रष्यचिचस्तु धन्यो भवति पुङ्गवः ॥ 

कमलेमेख रो खापि व्वच्रो भवति भाग्यदः । 
चअतसौपुष्यवेस्तु तथा धन्धतरः खतः \#॥ 
र्ते धन्यास्तथाधन्धान् कभैयिष्यामि तेए्नच। 

कगातालव्वोषटदशना रूच्प्टङ्कप्रफाश्चये ॥ 
अद्यक्तवणा इस्वाख्च याव्रभसूनिभाश्चये। 

श्याङ्णधसवगञचच तया सधिकसन्निभाः ॥ 
ष्टाः कप्णास्तया खञ्जा; केकरा चास्तयैव 

च्व ॥ 
विषमश्वेतपादाख उदृान्तनयनास्तया ॥ 
त्रैते उषाः प्रमोक्तय! न च घाथास्तया णदे। 

मोक्तद्यानाख् धायाां भूयो वच्छामि लच्- 
| णम् 1 #॥ 

स्वल्तिकाकारणष्टङ्गाख मेधौषसुडध्रखनाः। 
मडहाप्रमाणाञ्च तवा मत्तमातङ्खगामिनः॥ 

महोरस्का महोत्धाहा महएवलपराक्रमाः। 

शिरः कर्णो ललाट बालधिख्चरणानि च+ 
नेते पारं च छष्यानि शस्यन्ते चन्द्रभांखि च। 
तान्येतानि शस्यन्ते छष्यस्य तु विश्नोषतः ॥ 
भूमौ कषेति लाङ्गलं प्रलम्ब्थूलवालधिः । 
पुरस्तादुद्यते नौलटषभञ्च प्रश्रस्यते ॥ 

शुक्तिष्वजपताकाभा येषां राजौ विराजते । 
चअनडाख ते धन्धा वित्तसिद्धिजयावदहा; ॥ 

प्रदक्तिशं निवक्नैन्ते स्वयं ये विनिवर्िता; 

खतब्रतश्िरोयौवा घन्वास्ते यथवह्धनाः 
रक्त ङ्गागनयनः श्ेतवर्णो भवेद्वदि। 
खमे प्रवालखटग्रीनां स्ति घन्धतरस्ततः ४ 
र्ते धाया; प्रयत्नेन मोक्तथा यदिवा टषाः। 
धारिता यदिवा सुक्ता घनधान्धविवद्धेनाः ॥ 
चरानि सखं पुच्छं यस्य च्धेतानि गो पतेः । 
लाच्तारससवर्णांख तन्नोलमिति निदिथेत् ॥ 
इष ख्व ख मोक्तयोन सख धार्यो रदे भवेत् । 
तदधेमेवाचरति लोके गाथा पुरातनौ ॥ 
रुश्था बहवः पुत्ता यदटोकोएपि गयां ब्रजेत् । 
गौरीं बाप्दशेद्वाय्े। नीलं वा ठषसतृष्टचेत् ॥ 

श्वं ठषं लचसं युत्ता 
खषोद्वं क्रौतमथापि राचन् । 



देषः 

सङ्का न ्नोचेन्मरणं मदहाल्मा 

भोचे मतिश्वाहमतोधभिधास्ये ॥* 
ति मात्य इषभलचयं नाम १८१ अध्यायः ॥ 
जलपाना्ंमागतदडषस्यय निवारणे दोषो वथा, 
«गवां व्ाभिभूतानां पानाधेमभिघावताम् । 
च्न्तरायो भवेद्यस्तु स भवेटृत्रह्मघातकः ॥ 

इति कम्भलो चनम् ॥४॥ 
चयस्य दानविधियेधा,-- 

वशि उवाच्। 

4येश्वरो दरिद्रो वाकरोति विधिना ब्ृप। 
शानं सञ्गुणोपेतं तच्छशष्व यथातथम् ॥ 

भारादिचिपलान्तख्च ठषं छत्वा विधानतः । 

युतं चेन्वाथवा दद्याच्छक्तितो नृपसत्तम ॥ 
यन्छया धेनवः परोक्ता उघास्तावन्त खव हि । 

इरावेते निवोच्याः स्युहेराय च तथा ठषाः 1 
खब्वाभावात्ततो राजन् तिलपाच्राणि नव्यः । 

सव्ेपापविनाश्ाये दौवन्ते वरृपसत्तम ॥ 

मोमयेन समालिप्य यववस्तरसमाटते । 
इषं हेममयं त्र रौप्य' वा र त्रसं युतम् ॥ 
सस्य नौलमयैः; श्म क्तिकाच्िणययो रदाः 
इाजिंश्च्छभवच्याणि विदुमौष्टौ स॒नाखिका 
मारकतौ विनिर्दिं्टा कर्णौ तेवाखकौ मतौ । 
पद्मरागस्य वे पादा; खुरा रौप्यमयास्तथा ॥ 
राजतान्यस्य रोमाणि चौ मवस्त्रेण कम्बलम् । 
पटेन पुच्छसुदिष्टं सर्वेधामप्ययं विधिः ॥ 
षणौ स्फटिकस्यापि लिप मणिः प्रकौत्तितः। 
यय! धेजुस्तथानडान् सुवण तु कारयेत् ॥ 
खन्वासां फलमाप्नोति धेनूनां ठषभप्रदः। 

राज्ञः सख विभवादानं भक्या यः प्रतिपादयेत् ॥ 

इषभस्याप्यश्रक्तौ डि तदनन्तफलं खछतम् । 
जिःखलो वाप्येवमेवं डि कत्वा ब्रतमतन्द्रितः । 
तृक समवाप्नोति खल्यदानान्न संशयः ॥* 

इति वद्धिपुराये ठषदानाध्यायः ॥%।॥ 

सद्ानफलं यथया,-- 

५“ कन्धादानं ठषोह्सगे तौ सेवां श्वतं तथा । 

चे कुब्येन्ति णदख्थास्तु न तै तह्िषयोपमाः ॥” 

इति तत्रैव कन्यादाननामाध्यायः ॥#॥ 

चअपिच। 

ब्र्षोवाचच। 

“उषमादौ समादाय युवानौ लच्तणान्वितौ । 
ेमश्टज्गो श्रे रौप्य खवस्छौ पूनयेन्सुने ! ॥ 

श्रिबोमां पूजयित्वा तु तदिने यः प्रचच्छति। 
शिवभक्ताय विप्राय रोहिण्यां वा गेण वा॥ 
न वियोगो भवेत्तस्य. सतपीपतेः छतः । 
वातरं हसपरेमानेगं चे ्छिवपुरं हिज ॥ 
तच भोगांश्िरं सुक्रा इद् च्पागत्य जायते । 
सन्डडो धघनधान्धाभ्यां पुच्चमिचरसमाङ्लः ॥ 
योवा रत्रखमादुक्तं गोयुगं पूजयेच्छुने । 
प्रयच्छति शिवोमा च प्रौयेतां भाविताल्मनः॥ 

ख सन्वपाप्रदुःखाभ्यां विस॒क्तः करौडते सदा । 
, इ लोर भवेडन्धो देद्धान्तं परमे पदम् ॥* 

, इति देवौपुराये गोरतेत्रतनामाध्याय; ॥#५ 

8८3 

इषः 

.ग्रिवडषकारणं यया,-- 

ओष्ण उवाच्च। 

५+अय गववान्वितो रुद्रो इन्तु' चिपुरसुखणम्। 
मत्वा मनसि संहे सर्व्वेषां जगतामिति । 
कोभ्यं पतङ्गवरैव् इति मल्वा ययौ रणम् । 
विदधाय ूलं मदत्तं मदौयं कवनच्वं परम् ॥ 
विर बभूव समरं वपेमेकं दिवानिशम् । 
न कोऽपि चेतु कं शक्तो हौ समौ वमरे 

खद्(॥ 

एथियाश्च रयं शला रेतेन्रो मायया धिचे। 
अदू खसुत्तस्यौ प्चाशरतकोटियोजनम् ॥ 
उत्तख्थौ शङ्करस्त्े इन्त' टे्ं जगत्सु । 
जघान सुदिना रुदो दानवेन्द्रं प्रकोपतः ॥ 

वच्चसुद्धिप्रहारेण सयो स च्छामिवाप सः | 
चोन चेतनां प्राप्य कोपराद्ानवपुङ्गवः। 
भवं खथानसुत्तोख्य पातयामास भूतले ॥ 

तदाहं कलया शौघ्रं ठषरूपं विधाय च । 

सयानं शङ्रं त्वा विषाणाभ्यासुरक्रमम्। 

ददौ तस खकवचं स्वन्रूलमरिमदनम् ॥ 
मया दत्तेन शूलेन जघान चिपुरं इरः । 

मामेव दपैषन्तारं तुष्टाव ब्रोडितः पुनः ॥ 
वल्याज शङ्रो दपं विन्नबौचं ततो विसु: । 
्ञानानन्दख्वरूपश्च निलिप्रः खन्यकम्भस ॥ 

ततोण्ं ठषरूपेण वहामि तेन तं परियम्। 
मम प्रियतमो नास्ति जैलोक्येषठ शिवात् परः॥” 
इति त्रह्रेवततंग्रोशष्यजन्मख्छे ३६ अध्यायः ॥ 
मेषादिदादशराश्यन्तमंतद्धितौयराश्िः । तत्प- 
आयः। ताबुरिः;२। अस्य विश्नवलं्चा। 

सौम्यः! च्यङ्गना। युग्मम् । समः। स्थिरः) 

पुष्करः; । अयं चतुव्यात् । निशासु याभ्यः। 

द्दिवा दन्धः। इस्छाख्यः। दच्विखदिकपति; । 

निश्ास्यः। एङोदयास्यः ।  अस्याधिष्टाच्रौ देवता 

इषः । छत्तिकापादचयरोह्ि णौखसुदायच्टगयि- 

रोण््मेवद्राश्िभवति। खच शौलखभावः। 
इन्द रभूमिख्वामो । वातप्रहञतिः । ऋतवे; । 
केश्य जातिः । महाशन्दकरः। मध्यमच्छौवङ्घः। 
मध्यमखन्तानश्च। र्तद्राशिजात रुतादम्- 

भवति । दाता। बागदुःखर; । निभेवः । पर 
हाराभिलाषी। इति टृडवच्नातकादयः ॥ # ॥ 

खतद्रा्िलातकफलम् । 

^स्िरमतिं समति कमनौयतां 
ङुश्लतां हि बृखापभोगताम् । 

इषगतो हिमगुष्ये्यमादिशरेत् 
सक्तिनः छतिनच् सुखान्यपि ॥४॥ 

सक्ञपनातफलम् । 
^ठषखस भवैव्लातो गुरभक्तः पियं वदः । 
गुखो छतो धनौ लुः गूर; सन्वेजनपियः ॥” 

इति कोष्टौप्रदोपः॥ #॥ 

"्वतुन्िधपुखषमध्ये पुरुषविशेषः । ( यथा,-- 
^पद्िनौ श्वि चिणो चैव शद्धिनी इस्तिनो तथा । 

श्रो ष्टगो ठषोखच स्छो एुखोर्वातिल च्यम्” 
` दति रतिमञ्नर +) 

इषणः 

तस्य लच्तगं यथा,-- 

“बदह्गुणवहवन्वः शौघकामो नताङ्गः 
सकलरुचिरदेहः; सत्यवादौ ठषोभ्यम् ॥” 

इति च रतिमञ्जरौ।॥ #॥ 

रखुकादश्मन्वन्तसैयेन््र;। यथा,-- 

^रुब्रपुतच्तस्य ते एच्चान् वच्यान्येकादश्स्य तु। 
खन्यैचगः सुशम्भा च देवानौकः परगैरः॥ 

चतच्तवहा उपराय आद्रैकः पुत्रकस्तथा । 
विदङ्गमाः कामगमा निन्भाखरन्वयस्तया ॥ 

शककच्छिंशरकसेषां गणान प्रे ठषः । 
दृश्रयौवो रिपए्ख्लस्य स्तौरूपौ घातयिष्यति ॥* 

इति गाखङ् ८७ अध्यायः ॥ 
“ ( कामान् वर्षपतौति। उष+कः। ) धमः । 
( वथा, मबु; । < । १६ । 

^टषो हि भगवान् धम्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् । 

इषलं तं विदु बा्लस्वाढम्ने न लोपयेत् ५) 
श्रङ्गौ। उत्तरपदस्थखेत् खडः । (यथा, इरि- 

वंचे । १४१ । ३८। 

^श्ारद्ं वें यदत खहेङ्खौरो गवांपतिः 1 
तददूयदुषः सेद वाणवषेमरिन्दमः ॥*) 
म्दयपिकः। शुक्रलः । षास्तुस्थानमेदः। दति 
मेदिनौ । बासकः । इति विश्ठ;॥ ओहछष्यः। 
इति जिकाखशषः॥ ग्चः। इति जटाधरः ५ 
कामः! बलवान् । इत्यनेकाथंकोषः ॥ ऋषभ 

नामौषधम् । इति रालनिचेग्ट; ॥ ( पतिः 
यथा, काश्रौ खच । 
५“खटषं या परिव्यच्य परठे ठषायते । 
इषलौ सा हि वि्वेया न भूत्री ठषलौ भवेत ॥*) 

ठष्क्णौ, च्छो, सदशंना। इति रनमाला॥ 
उदं बगुल् इति भाषा ॥ 

उषगन्वा, श्छ, (षस्य मन्वो यस्याः ।) वस्तान्लौ । 
इति रालनि्ंणटः ॥ 

उषचक्रं, कौ, ( ठषाकारं चक्रम् । ) सषिकम्नेक्त- 
दषाकारचक्रम् । यथा,- 

«इष चक्रं ठषाकारं खब्धावयवसं युतम् । 
लिखित्वा विन्सेद्धानि ठटषनाम्पू्जकम् ॥ 
सखाद्िकग शौरये श्ट स्कन्ये दिकं दिकम् । 
ओणि ए इयं पच्छेऽ्टौ पादे तूदरे चिकम् # 
इलप्रवाषह्वोजोप्नि प्रारम्भादिदिगच्ेकम् । 
यदङ्गेषु स्थितं तस्लादश्ये सन्दे युभाग्रभम् 8 
च्यास्य हानिः सुखं मेवे कयं भिच्चाटनं तथा । 
श्रौतं एटतिस्तथ इङ्गे सौ स्म" स्कन्ये च मङ्गलम् ॥ 
षट कष्टं शुभं पच्छ नमः पारे सुखं इदि । 
चन्रयोगादिदं पो त्तं टष चक्रं पलं वधैः ॥” 

इति च्योतिस्तत्वम् # 
उषणः, प, अछकोषः। इत्यमर; ॥ तस्य लवणं 

यथा, 
स्थललिङ्गो दरिः स्याट्दुःखधकठषणौ भवेत् । 

विषमे स्त्रौतच्च्छलो वे गृपः स्यादषणे खमे । 

प्रलम्बठधणोपव्पायुनिदद्यो मणिभिभेवेत् ॥ 
चपि) 

«जलान्त रकटषरो इष खाभ्यां चल; सख्याम् । 



हेषप 

समाभ्यां चितिपः प्रोक्तः प्रलम्बेन शतान्दवान्॥” 

इति गारुडे ६३।६५ अध्यायौ ॥ 
ठघणकच्छः, स्तरो, ( ठषणस्य क्छ; । ) चुद्ररोगः 

विशेषः । वल्लच्चखं यथा; 

स्रागोत्साद्नद्ोनस्य मलो ठषणसं शितः । 

प्रक्ियते तदा खेदात् कण्डु जनयते तदा ॥ 

ततः कण्डयनात् चिप्र स्फोटं खावशच जायते । 
प्राइव्वषणकच्छं तां छद्मरक्तप्रकोपजाम् ॥ 
उल्षादनं उह्ृचैनम्। मलः मल् इति लोके । 
प्रक्ि्रते अर्डो भवति॥#॥ तचिकितृसा 
यथा,- 

«सर्व्नान्द कुष्टसेन्धवखितखिद्ार्यैः प्रकल्पितो 

योगः 

उडनैनेन नियतं शमयति वषणस्य कण्डलतिम् ॥ 

भिषग् ठषरयकच्छन्तु चिकित्सेत् प्रामरोगवत् 1 

चऋद्िपूतननिदिषटक्रिययापिच तां हरेत् ॥ 

इति भावप्रकाशः; ॥ 

उषणणश्वः, प, इन्द्रस्य चोटकः। इति चिकागशोषः॥ 

( खतन्नामकटृपविद्धेषः। यथा, ऋग्बेदे । १। 
५१।१३। 

“्ेनाभवो हषणश्वस्य सुक्रतो ॥” 

“ठषणश्वस्य रुतदास्यस्य रान्न; मेनाभवो 
मेनानाम कन्धा भूः ।*इति तद्धाष्ये सायखः॥#1 
सेचनसमर्थाश्वयुक्त, चि। यथा, ऋग्षेदे । < । 
२.०।.१०॥ 

षणेन मरुतो उषद्यना रथेन ठषनाभिना॥ 

^ठषणन्धेन ठषभि; सेचनसमथरन्ेरुपेतेन ।* 
इति तद्धाष्ये सायणः ॥ ) ८ 

इषश्वसु, कौ, इन्द्रस्य धनम् । इति जटाधरः ॥ 
(चि, वधेणकन्ता । यधा. ऋग्वेदे 1२।४१।८। 
“न यत्परो नान्तर आदधद् षर ५५ 
“ठषणद्ध ई धनस्य वधितारौ । » इति तद्धाच्ये 
सायणः ॥) 

इषदंश्कः, प, ( ठषं खधिकं दशतौति। दंश्+ 
ख्व् ।) विडालः । इव्मरः ! (यथा, साद्िव्य- 
दपेये १० परिच्छेदे । 

^च्िपसि सुकं इषदं शक वदने ॥*) 
इषध्वजः, प, (ठषो ध्वजो बाषनं यस्य ।) शिवः; । 

दखमरः॥ ( यथा, कायाद २ खभावा- 
श्छाने | 

जटाभिःच्िग्तान्त्राभिराविरासौडुषध्वजः ५) 

रम्ब; । पुरायकम्भा । इति विश्; ॥ 
उषध्वाङ्खो, च्ौ, नागरसस्ता। दति राज- 

निषेण्टः ॥ 
ठषनाश्नः, पै, (ठषस्य नाशनं यस्ात् ।) विद््गः। 

इति श्ौन्दमाला ॥ 
इषपतिः, पै, ( षस्य पतिः । ) षण; । शिवः । 

शति केचित् ॥ 

इषपचिका, च्छी, वस्तान्ौ। 
निष्ट; ॥ 

इषपर्ण, खौ, ( इषस्य ऋषिकस्य कशं दव पशे 
यस्याः । डौष् ) अखुपणौं । इति रनमाला । 

इति राज- 

धटट 

टेषभः 

उइक्तविश्रोषः। एरातौ इति भाषा । तत्पायः 

दध्यालौ २ चक्राङ्गौ ३ सुदशना । इति 

राजनिषेरटः 

इषपव्या, [न्] पू, शिवः । रेयमेदः। ( वथा, 
महाभारते । १।६७।९६। 

^इृषपर्वति विस्तः श्रीमान् यस्तु महा- 
सरः ५४ 

चयस्य विवरणन्तु तत्रेव ब्रर्यम् ॥# 1 ) भङ्गा 
ख्डच्चः। कशरोरः। इति विच्छः॥ (विष्णुः । 
यथया, मद्धाभारते। १३ । १४६. । ४१ 

“षादौ ठषभो विष्णुं षपव्या वधोदरः॥* 

राजविग्नेषः;। वथा, माकंखयपुराे ।१६४।५। 

“जगडे नरराजस्य सकाशा वप्ये: ॥ ५) 

उषभः; पु, ( उष सेचने। उष +-“ऋषिडटषिभ्यां 

कित् ।*"उणा० ३। १२३ । इति अभच् । सच 

कित्। ) उषः; । ( यथा, मनौ । ६ । ५०। 
“यदन्यगोषु ठषभो वतृखानां जजयेच्छतम् ॥*) 

ख; । (यथा, महाभारते । २ । ३३ । ८७ । 
“ञ्जत; सद केकयेन वणोनां इमेण च ॥ ४) 
वदभ रौतिमेदः । इति मेदिनौ ॥ अदिजिनः। 
इति हेमचन्ः॥ कथेरन्वम् । ऋषभनामौष- 
धम् । इद्यणादिकोषः॥ #॥ ( चतुत्िधपुर 
घान्तमेतपुरुषविशचेषः । यथा,- 

“श्रश्यके पद्विनौ तुष्टा चिचिणौ रमवै ग्टगम्। 
षम श्रष्ठिनौ तुष्टा इस्तिनौ रमते इयम् ॥* 

इति रतिमञ्जरी ॥) 
गोशब्दे अलिखनात् प्रसङ्गादत् आतिदेशिक- 
गोव्या लिख्यते । 
<गामादारं प्रकुवैन्तं पिबन्तं यो निवारयेत् । 
याति गोविप्रयोमध्ये गोदव्याख् लमेत्त सः 

दरूेगां साङ्यनृच्पो यो विप्रो ठषवाइनः। 
दिने दिने गवां इयां लभते नाच्न संश्रयः; ॥ 

ददाति गोभ्य उच्छिष्टं भोजयेदषवाकम् । 

भोजयेद घवा दान्नं ख गोहतं लभेदृभ्रवम् ॥ 
इषलोपतिं याजयेदूयो भुङक्तएन्ं तस्य यो गरः। 
गोहव्याश्रतकं सोऽपि लभते नात्र संशयः ॥ 

पादं ददाति बद्धौ यो गा पादेन साङ्येत् । 
रषं विशेदधौताङधि; खाल गोवधमालभेत् ॥ 
यो सेङक्तेएख्िग्धपादेन शेते चिग्धार् पिरव च । 
खर््योदये च दिर्भाजौ स गोहव्यां लभेत् धुवम् ॥ 
च्वोराब्र्चयो सेखक्तं योनिजौवौ च ब्राह्मणः । 
यच्छिसन्ध्याविद्धौनश् स गोवा लभेद्धवम् ॥ 
पिदश पयैकाले च तिथिकाले च देवता; 

ज सेवतैठतिधिं यो हि स गोहना लेट् धृवम् ॥ 

खभसैरि च छष्ये वा भेद्वु्धिं करोति या॥ 

कटृक्ा ताङ्येत् कान्ते सा गोहद्यां लभेत् 

ध्रवम् । 
गोमाग खननं कत्वा ददाति शस्यमेव च । 

वङ्गे वा तदूञ्वा ख गोहर्यां लभेद् धवम् ॥ 

प्रायश्चित्तं गोवधस्य यः करोति यतिक्रमम् । 
अथेलोभादयान्नानात् ख गोहव्यां लमेत धवम् 
राजके देवक यननाजञोखामौ गां ग पालयेत् । 

हषभा 

इःखं ददातियो खरो गोद्यां लभते भ्रुवम् ॥ 

प्राणिनं लङ्ख्येद् यो हि देवाच्चीमनलं जलम् । 
मेवद पष्यमच्रष् स गोदवयां लभेद्धवम् ॥ 
शश्वब्रास्तौतियो वादौ मिथावादौ प्रतारकः । 
देवदषौ गुरुदषौ स गोत्यां लभदूधुवम् ॥ 
देवताप्रतिमां इष्ागुरू वा ्राञ्चणं सति !। 

न सम्भमात्नमेद्यो हि ख गोहव्यां लभेत् ध्रुवम् ॥ 
न द्काद्याश्िषं कोपात् प्रण्तायचयोदहिजः। 

विद्याधिने च विन्या ख गोयं लभेत् भुवम् \ 
गोहइत्या ब्रह्महव्या च कथिता चातिदैशिकौ। 
यथाश्रुतं खखधवक्रात् किं भूयः ओतुमिच्छसि \ 

इति ज्व प्रशतिखखछं २८७ अध्यायः ॥ 
इषभगतिः, पै, (डषमेख गतियेस्य ।) शिव; । इति 

ारावलौ ॥ 

इषभध्वजः, प, ( ठषभः ध्वजो वादनं यस्य + ) 

श्िब;। इति केचित् ॥ (यथा, रघुः ।२।६६। 
“असु परः पश्यसि देवदार 

पत्ती तोएसौ इषभध्वजेन ॥*) 
उषभाक्तौ, खी, इन्द्रवारुणो । इति राजनिर्घटः॥ 

ठषचन्तुषि, क्तौ ॥ 

इषभावुः, पु, खरभानपुच्तः। ख च राधिकापिता। 

यथा.-- 
“सुचन्द्रो ठषभाजुञ ललाभ जन्म गोकुले । 

परद्मावत्याञ्च जठरे छरभानस्य रेतसा ॥ 
जातिसरो हरेरंशः खक्तपक्चै यथा शशौ 
ववरह्ानुदिनं तच्र व्रजगेहे ब्रजाधिपः॥ 

कल।वतो कान्धकुले वभूवायोनिखम्भवा । 

जातिसरा महासाध्वी सुन्दरो कमलाः 

कला॥ 
 कान्धङ्कजे दृपरश्र्टो भनन्दन उरक्रमः। 
खतांसंप्रापयोगान्ते यज्ङुखससुत्थिताम् ॥ 
छत्वा वक्तसि राजेन्द्र खकान्ताये ददौ सुदा । 
मालावतौ सनं दत्वातां पुपोष प्रहधिता। 
ददं गन्द: पयि त गच्छतोख् सुदान्वित; ॥ 

नन्द् उवाच । 

श्ट राजेन्द्र वच्यामि विश्चेषवचनं शुभम् । 

सम्बन्धं कुर कन्धाया विशिखेन च सांप्रतम् ॥ 
खरभानस॒तः ओीमान् ठषभारुव्रंजाधिपः। 
मारायणांथो गुणवान् सुन्दरच्च सुपण्डितः ॥ ` 
कन्धा तेभ्योनिखंभूता यज्चकुखससद्ध वा । 
जेलोक्यमोद्िनौ श्रान्ता कमलांश्ा कलावती । 
खच योग्यस्तदुदितुस्तट्योग्या ते च कन्धका ॥ 

भनन्दन उवाच । 
सम्बन्धो हि विधिवशो नने साध्यो व्रलाधिप। ` 
परलापतिर्योगकत्ता जन्मदातादहमेव च ॥ 

इषभानुपरिया धात्रा लिखिता चैत् सुता मम। 

एरा भूतव को वाहं केनान्येन निवाते ॥ 
बृपानुन्नाछ्धपादाय व्रजश्रष्टो व्रजं गतः । 

गत्वा ख कथयामास खरभानस्य संसदि ॥ 

खरभागख यतेव नन्देन च खमादरम्। 
सम्बन्धं योजयामास गगेहारा च सत्वरम् \ 

इषभावुमंदा बुक्तः प्राप्य ताख कलावतौम् । 



हषख 

रेमे स॒निष्नेने रभ्ये बुबुधे ग दिवानिशम् १ 
तयोः कन्धा च कालेन राधिका सावभूव इ) 
रेवत् क्रीदामश्रापेन ब्रीकष्यस्या न्या पुरा । 
ऋअयोनिसम्भवासा च छं्णप्राणाधिका सतौ ॥ 

४८्८ 

षाक 

५उगितश्च ।* ४।२।६ । इति ङौप् ।) काको । 

षद्यमर; ॥ दषेण जब्धमिच्छन्तो गौ;ः। इति 
अकरणम् ॥ तया च । 
“लच्मं खा उषस्यन्तौ मोतं गौ (रिवागमत् । 

इषोत्स 
गर्वे सद्ोदितो वितवरेमंसत्वानदनद्धिषुम् । 
ज्रद्यद्ग्या इते तस्मिन्नाससाद् ठषाकपिम् ५५ 

खयः; । यथा, महाभारते । ९२।३।६१। 

“त्वं खः सविताभावुरंशुमालौ टषाकपि; ४") 
ठषाकरः, पु. माषः । इति राजनिषेगटः ॥ 
इषाङ्ः, पु, ( दषोग्डोम्षय। ) शित्रः। ( यया, 

भागवते । <=।<1!१। 

५प्रौतै मरे ठषाङ्ण प्रौतास्तेठमरदागवाः ५} 
साधुः । भल्लातकः; । षण्डः । इति मेदिनो ॥ 

इषाङ्नः, पु, उमर; ) इति शन्द्रन्रावलौ 

मन्मथायुधसम्यातवयथ्यमानमतिः पुनः ॥” 

इति भट्टिः ॥ 

इषा, च्छ, स्षिकप्ौ। दव्यमरः ॥ कपिकच्छः । 
इति हेमचन्धः॥ 

इषा, [न्] पु, ( व्ष॑तौति। इष सेचने + “कनिन् 
युषितच्चौति ।” उणा० १ । १५६। इति 

इति ब्रह्षतरवततं त्रोजष्यजन्मखय्डे ७ अध्यायः ॥ 
इषभासा, शौ, (ठैर धर्मन भाषते इति । भास 

+अच् । च्छियां टाप् । ) अमरावतौ। इति, 

चिकारडपरोषः ॥ 

रषयः, पु, (ड + ̂ इदोः वगदुकौ च ।» उणा० ४ । 
१००॥ इति कयन् पुगागमच् ।.) वयःख्रयः। 

इद्युयादिकोषः ॥ कनिन्! ) इन्रः । ( यथा. रघुः । १० । ५२ । | ठषाश्चनः, पु, ( ठषेय अति गच्छतीति । अण्च 
डषलः, पु, एञ्जनः । रूढः । ( वथा, मनौ । ४ ।| “प्राजापयोपनौतं तत् अन्नं पद्यग्रह्णौत्रपः गतौ +च्छः।) शिवः। एति चिकाणशरोषः 

१४० । उषेव पयसां सारमाविष्कतसुदन्वता ॥* ) इषाणकः, पु, शिवः । इति चरिकाख्श्रेषः 
"्नाज्ञातिन समं गच्छत्रैको न ठषले; सद ॥” 
अस्य नामनिरक्तियेया, तन्नेव । ८। ९६ । 
“षो दिभगवान् धम्भस्तस्य यः कुरुते हलम् । 
इषलं तं वदु वास्तसाद्ममे न लोपयेत् ॥) 
श्वन्द्रगुप्रराजः । वाजौ। इति मेदिनौ। 
अधान्निकः। इति जटाधरः ॥ | 

इृषलाल्मज;; चि, ( ठषलस्याल्मजः । ) अधान्मिक- 
ज्ञातः। इति केचित् ॥ शत्रव ॥ 

इषलौ, च्ौ, ण्डिण्डे अविवाद्िता रलखला 

कन्धा । यथा । अचिकाश्यपौ। 
^ पितुर्गेहे च या कन्या रलः पश्यायसंस्कता। 
भूशया पितुस्तस्याः सा कन्या ठधलौ च्छेता ६५ 

इद्युहादइतत््वम् ॥ 

खपतिं परिव्यज्य या परपतिगाभिनौ । यथा, 

“सख्टठषं या परिद्यज्य परटषे ठधायते। 
इषलौ खा डि विक्गेया न मू्धी इषलौ भवेत् +" 

इति काश्रौखणडः ॥ 

(इषलस्य भाया । डौप् ।) मदौ च॥ (यधा, 
महाजनिन्धाणतन्ते । १} ४७। 
“मूद्ान्नभोजिनः क्रुरा ठषलौरतिकासकाः १५) 

इषलौ पत्तिः, पु, (उषल्या; पतिः ।) इषौ विवाइ- 
कर्ता । यथा, 
५यस्तु तां वरयेत् कन्धा जाद्णो ज्रानदुन्लः । 
च्यञ्रहेवमपारक्तेयं तं विद्याद् ठघलौपतिम् ॥' 

ईव्यदा इ तत्वम् ॥ 
«यटि भद्ध ब्रजेत् विप्रो ठषलौपतिरेव सः 

षति ब्रह्मवेवन्तेपुराणम् । 
इषलोचनः, प, (ठषस्य लोचने इव लोचने यस्य) 

सिकः! इति हेमचन््र; ॥ ठषनयने, कौ 
इष वाहनः, पु, (डषो वाहनं यस्य । ) शिवः । इति 

केचित् ॥ ॥ 

शवशचुः, पै, ( उषस्यासरविशचेषस्य शचः । ) 
विष्णुः । दति चिकाखश्रोषः ॥ 

इषखको, [न्] पै, श्छङ्गरोलः। इति शम्दमाला।॥ 

इषस्यन्तो, स्छ्ौ, ( ठषं नरं शुक्रलं वा इच्छति 
मथना । ठष + ^सुप आत्मनः क्यच् ।५ ३। 
१।८। इति कच । “अश्वव्वौरेति ।*७ । ६ । 
५१। इति सुगागमः। तवतः;। “लटः श्र 

श्न !विति।” ३।२।१२४। इति श) 
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इषाकपिः, 

कथः ¦ वेद्नाज्ञानम्। दुःखम् । इति मेदिनौ॥ 

इषः । ( चथा, ग्वेद । १०।४३।८। 

“इषा नक्र; पतयत् रजःसु ५५ 
“रजःस लोकेष ठषा न यथा इषम; ऋः खन् 
प्रविषटघभवधाय पतयत् गच्छति ।” दति तद्. 

भाष्ये सायकः ॥ ) घोटकः। इति हेमचद्ः 
(यथा, ऋवेदे । ॐ । ६६. । १ । 

“च्यावां रथो रोदसौ वद्रधानो 
हिरण्ययो उषभिर्यावन्धेः 

“डे अन्िनौ षां रथो ठषनभिः युवभिरग्रेवैक्त 
सच्नायातु।” इति तद्भाष्ये सायणः \॥ पिता) 
यथा, शदे 1 अ ।२०।५। 

4्टषा ललान ठषशं रणाय ॥ 

^ठृषा सेक्ता पिता कश्यपो उषं कामानां 
वषितारमिन्रम् ।” इति तद्धाष्ये सायणः । 

चि, वधकः । यथा, ऋषेदे । ०। ९६७ । ७ । 
ज्रह्मणस्तिवंषभिवैरादे; ५ 

५ठषभिवे षिभिरवराहेवेरादहारः 
भाष्ये सायशः;॥) 

इति तदट्- 

ठषाकपायौ, स्तौ, (उषाकपेः वि्णो; शिवच्य अमे- 

रिन्दरस्य वाभा। ठषाकपि + “टषाकष्यमौति।" 
४।६।९३७। इति डीप् । रेकारादेग्रश्च।) लच्यौः। 

गौरौ। र्वयमरः॥ खाष्ा) इति भरतः।॥ 
श्तौ) इति स्वामी ॥ (यथा,ऋग्बदे । १ ०।८६।१३। 
^टषाकपायि रेवति सुच अदु स्वे 1” 

५ डे ठषाकपायि कामःनां वषेकत्वादभौष्देश- 
गमनाचचेन्रो डषाकपिन्तस्य पत्नि । "दति तद्धाच्य 
साययः ४) जौवन्तौ। शतावरौ। इति मेदिनौ॥ 

पु, ( “इषः; कपिरस्छेति। अन्धेषा- 
मपौति दौ; 1” इति उशा ४।१४३। 
दयस् त्तौ उच्नुलदत्त; । ) विष्णुः । ( यथा 
इरि । २१६ । 89 । 

«ततो विचः प्रवरवरदरूपशटक् 
इषाकपिः प्रसभमयेकदं टया ॥* ) 

शिवः 1 (यथा, इरिवंशे। ३।५२॥। 
^टषाकपि्च शम्भु्च कपर्दो रोवतस्तथा ६ ) 
अगि; इतिजेदिनौ॥ इन्रः इति ठषाक- 
पायोशन्दस्य शचौवाचकतवदभंनात् \ ( यथा, 
भागवते । ६।९१३६।१०। 

इषान्तकः, प, ( दषस्यासुरस्यान्तकः । } पिच्छः । 
इति शन्दरन्नावल ॥ 

धायः, पु, चटकः; । दति हारावलौ ॥ ( डषैण 

अयनं गमन यस्य) शिवश्च।॥ 

इषाहारः, ए, ( उष उन्दुर व्याह्ारो यस्य । ) 
विडालः । इति हारावली 

इषौ, [न् | पु, मयरः । इति शब्दमाला ॥ 

ठौ, स्तौ, व्रतिनां कुशादिमयासनम् । इव्यमरः 
( यथा, देवीभागवते । ५। २२।६०। 
^प्िष्यो ददौ ठौ तस गुरणा नोदित- 

स्तदा ॥) 
इषोत्गेः, प, ( उषचस्योत्सगं; । ) अ शौचान्त - 

दितौयदिनादिकक्नेचचिश्रूलचक्राद्भितवत्सतरीौ- 
चतुटययुक्तटषत्यागः। ठषाभावे तत्रतिजिधि- 

वेधा 

^रकार्शएद्धि सम्याप्ने डषाभावो भवेद्यदि । 

दभः धिच्स्तु संपाद्य तं इषं मोचयेद््वधः 

इषोत्सव्ननवैलायां ठषाभावः कथष्चन । 
ग्टत्तिकाभिस्तु द्मेन्वा ठं सत्वा विमोचयेत् +” 

इति गारुड पेतकस्पे ६ अध्यायः ॥ 
सस्य विधियेथा । कालविवेकेप्यन्िपुराथम्। 
^“शकाद्श्चाहे प्रतस्य यस्य चोतन्यते षः । 
प्रेतलोकं परिव्यल्य खगंलोकं स गच्छति + 

चअद्यश्राड लिप्रच्चे वा ष मासि च दल्छरे। 
इषो्यगं खच कभैष्यो यावन्न स्यात् सपिषडला 
सपिखीकरणादू हे कालोऽन्यः श्राख्धत्तोदितः +" 
यस्य भेतस्येति सामान्यतः अते; पिदटभिद- 
स्यापि ठषोत्छम; प्रतीयते ५ # १ अथ ठषोत- 
सर्गे यास्यास्यामः। कार्तिक्यां पौरमास्यां 

रेवग्यामाश्वयुज्यां दशाहे गते संवत्यरेतोने 

वैति) अन्न न्दततिथिमादाय संवत्मरगणना 

₹ृश्राहवदिद्यषिरोधः । रकादशाइ इति अआद- 

श्राह र्ति चाश्रौचान्ताद्दितीयदिनपरम्। 
“प्तौ चान्ताद्वितोयेद्धि श्यां इयादिलच्तणाम् । 
काश्चनं पुरुषं तदत् फलवस्त्रसमन्वितम् ॥ 

संपूज्य द्विजदास्यवयं नानाभरणचूष्रयः 
इषोत्सगेश्च कनैयो देया च कपिला शुभा ॥* 

इति मव्छपएुरायेन कवा क्यत्वात् ४ 

परेतटषोद्यगे उद्धिश्राह्ं न केयम् । 



इषोत्स 
नार्ज्वाक संवद्यरादठ्द्धिदपोल्यग विधौयते) 

सपखोक्रणादू उहिश्राह्ं विधौयते ॥ 
ष््युश्जसो वचनात् \ #॥ 

इषल्षणमाद काद्यायनः;। 

“अङ्गो नोदवत्पाया; पवयखिन्धाः सुतो वलो। 

खुकवग हविवर्णोवा योवा स्यादश्कासुतः॥ 
यचादुचतरो यस्तु स्मोवानोचणख्ववा। 

सप्रावरान् खप्न परानुतृद्र्स्तारयेद् दषः ॥* 
च्यकापसुसः अषश्काप्घ जातः। कामचेबुप्र्ट- 

तिद मद्यपएराखम् । 

५^चरशानि सुखं पुच्छं यस्य तानि गोपते । 
लाकच्तारखखवयेखच तं नोलभिति नििंशेत् ॥ 
उष रुव ख मोक्तव्यो न सन्धार्यो रदे वखन्। 
सद्ंमेषा चरति लो गाथा पुरातनौ ॥ 
खुच्या बद्व: पुत्ता यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत् । 

गौरी शाणुदरेद्धा्यं नौलंवा इषसत्दधजेत् ॥” 
बत तरो विंद्रषयति। 
^ अग्रतो लोडिता पौ पाभ्यां नौलपाण्डरे। 
एटतद्च भवेत् छष्णा इषभस्य च मोचये ॥**। 
वेधकर्म्माथेमकपानम्तमितानसुक्तं इवश्रीषेपश्च- 

रात्रभू्। “नवेन चिच्रख्छेण वितानं कश्पयेद्- 
बुधः ।” अत्र च। 

^शुक्रवाखा; जुचिभरूलाब्राञ्चथान् खस्तिवाश्य 
च्च। 

कौ्येद्धारतपेव तथा स्याद्यं इवि; ॥” 
लि दानधमस्थटषोह्छगेप्रकरणोयदचगात् 

च्य्तयहविदुकामेन खस्िवाचवानन्तर भार- 
तनामोचारयं काय्यम्। 

“यद्ध! कुरते पापं ब्राञ्चणस्विनदरिपे चरन् । 
महाभारतमाश्थाय पनवां मन्यां विसुश्चति ॥* 

दद्यादि-पुराणोक्त-पातमेहाभारतोषारणवत् 
राएदेश्ोयास्ु विराटपन्य पाठयन्ति भवषिख्धे। 
^इषोल्यगे ख इहिविधो जौवतो वा तद्य च ।” 
इत्यपक्रम्य)। 

अनुन्तां यद्धचच पनगयेशं पूजयेहटे। 

यद्धां्ेव यजेत् पञ्चात् विच्छ खंपूजयेत् तत; ॥* 
न्दोगपरिगशिद्यम् । 

“गोश्यालाषां प्रखोवामिं चंस्कव ब्रोद्ितख्ु- 
कान् । 

अच्धिपूवैनदरे खरेभ्यो निन्वपेत् पायसं चरम् ५४ 
मोश्एलायामिति प्रधानकष्यः। इषम इद्युप- 
कम्य | 
“उतृखदय्ो विध्ानेय शुतिष्टतिनिद्ंनात् । 
प्रायुदकञ्वने देशे मनोते निजने वने ५५ 
खङ्कल्पानन्तरः यजमा रद प्रथमं ब्रह्मवरणा- 
दिकं कुयात् तच्च ब्रक्षबरणं प्रथमतः। व्योति 

षटोने. जकोहाटदोचध्वथयं इव्यादिदशंनेन। 
सद्यसंयडे। 

दत च अवद्धारे च प्रत्रते यञ्चकमणि। 
चानि पश्बन्युदासोनाः कलै तानि न पश्चति। 
स्क; कम्र नवुक्तः स्यात् दितौयसतन्रधारकः॥ 
तौव पदरयातु प्रघ तत्त; कनम् समाचरेत् ॥* 

८० 

इषोत्स 
वरणाननम्तर कुश्खिकां समाप्य यथाविधिना 

चचरुपाकण्च शत्वा चरुहोमं कुयात् । ततः 

सिशिजोममदायादतिोमौ कारये 1४1 तत; 
^ हषस्य दिशे पानं चिगूलाङ्कं ससुक्षिखेत्। 
इषा हयसौति सयेःस्य चक्राङ्मपि दशंयेत्। 
समेन पश्चादयखा ख्यष्टौ तावैव कारयेत् ॥ 
येनं कशसख्धाभिरद्धिरेको षेण वा । 
सर षधिसुगन्धौभिः खापयेदल्विका अपि॥ 
परिधाप्याषते शुक्त वाससौ हेमपडकम्। 
स्धमिध्यावैषाखोमखामभ्यं शिरसि न्यसेत् ॥* 

ततो इषवत्छतरौखामलङ्कारादिकं दत्वा विल्व 
वङ्कलनिम्नितयपे उ पयुपे च बहधा णजं युवानं इति 
मन्त्रं पठित्वा बह्मतरौ चतुटयसखहितं इषं तत्तत- 
फलकामौ अदोद्यादिवाक्येनोतखलेत् ॥#) ततो 
यपाद्विसुख्च वत्यनरौ चतुष्यसङश्ितं ठषम शान्धां 

चालयित्वा प्राथयेत् । यथा, 

^न खादेन् परशस्यानि नाक्रामेट्गभिणौखख 
गाम् । 

धर्म्मोएखि त्वं चतुष्यादश्चतसरस्ते प्रियाख्लिमाः । 
तुशे पोषणार्थाय मयोत्ट्टाखया सद ॥ 
देवाना पिटणाख्च मनुव्याणाश्च योषितः) 

भूलानां प्रिजननाख्लया सादं बरजर्तिमाः ॥ 
ममो बह्चणयदैवेश पिटभूतषिपोषक। 
त्वयि सुक्तम्चया लोका मम खन्तु निरामयाः ॥ 
मानने ऋणोऽषतु रेवोभ्य पैजो भौतोभ्य 

मालुषः। 
धम्भस्लं त्वत्पपन्नस्य या गतिः सास्तुमे धरुवा ॥ 
यत्किद्डित् इष्कृतं कम्म लोभमोहात् शतं 

भवेत् । 

त्ादुडव्य देवेश पितु; खग प्रवच्छमे॥ 

यावन्ति तव लोमानि शरौरे सम्भवन्ति) 
ताबदषेखद्खाणि खग वासोऽस्तु मे पितु; ५” 

इति मब्छपएुराणोक्तं पेत् । सत ्याचारादट्. 

इष्पुच्छगलिलोदङेववब्रह्मपुराणोक्ततपणं कुम्धात् 
लतः प्रहतदचिखां शत्वा कम्भकारयिदभ्यो 
द्थिणां ददात् । इति टषोख्गंतत्वम् ॥५। 
अपिच) 

“काकलिकां कारयेत् पूजां यागं देवौभिषं 

खदा) 

गोल्गेन्तु प्रकते नोलं वा इषसुतद्धजेत् । 
खन्वयञ्जफकं ब्रह प्राञ्जयादविचारयनू ॥ 

मञुरुवाच । 
च्य मेघसमं पुण्यं ठषोत् सगां दवाप्यते ॥ 
रेवव्याष्ाशिने मावि काल्तिकधां कात्तिकस्य 

वा॥ 
मोविवादोप्यवा कार्यों माध्यां ते फाल्गुने- 

ठ म्पिवा॥ 

श्रिवोमामङ्गलष्ेच ठतौयायां मह्ाप्रलम् । 
अश्वव्थोडुम्बरौयागं विवाहविधिना भवेत् ४ 
सतोरणं भवैत्तौर्यं उतृखर्गो गोङ्ञये४पि बा। 
चतस्रो वत्ृखिका भदराङ्गौवा संभवतोभ्पि वा+ 
वत्खं खनङ्गसंपूये कन्या खा वत्खिका भवेत् । 

दृष्टिः 
च्लंसत्य यथाशोभसुतसगं कारयेन्ने॥ 

विकादमेकवत्सौयनौलेन भवते सदा| 

टषेण अशखमेधस्य यागस्य फलदायकम् ॥ 

जायेरन् बहवः पचा यदको्पि गयां ब्रजेत् । ` 
यजेदा अश्वमेधेन नौलं वा ठषसुतृद्धलेत् ॥ 

रोहितो यस्तु वर्णेन शद्धवयेखुरो ष; । 
लाङ्गलशिरख्ेव खरे नोलडषः खतः ॥ 
ष्यङ्कित्वोतण्यते पूमये गाख्ालंशत्य सन्भेतः | 
सम्रेन वामतशक्रं याभ्ये खलं समालिखेत् । 
धातुना हेमतारेण अयसेनायवाङ्कयेत् । 

रुवं छत्वा अवाप्नोति फलं वालिमखोदितम् ॥ 
यसुदिश्योतृखजेदूवत्खं ख लभेताविचार- 

खात् | 
यथा शिवोमला अचौ पूजिता स्कामदा। 
वं देवच्रयं यषा अनन्तं लभते पलम् ॥ 
मङ्गलाविद्ितं यच्च यच्च गोदानजं फलम् । 
ससखक्रतवस्तेन ठघोतसर्माद्वाप्चयात् ४” 

इति देवौपुराॐे पूजाविधि नामाध्यायः ई 
इटिः, च्छौ, ( उष+ क्तिन् । ) मेषाच्जलविन्दपत- 

नम् । तत्प्ायः। वभेम् २। इत्यमरः ॥ 
गोष्टतम् ३ परान्डतम् वणम् ५। इति 
शन्दरनावलौ ॥ तत्कारणं यथा,- 
«“च्यग्डतादिच्रये यच्र भवन्ति सम्ेखेचराः। 

तदा इष्टिः क्रमाज््ेया ट्यकेवस॒वाखरौ; ॥ 
इति खरोदयः॥#॥ 

अपिच । 

“बरुवन्तु परमाथेख किमिन््राद्टर्रिव च। 
खखाद्भि जायते तोयं तावात् शस्यानि 

शाखिनः ॥ 
वैभ्योभत्रानि फलान्येव तेभ्यो जोवन्ति जौ विनः। 
खग्ययस्तष्ड नौरष् काले तसात् ससुद्धवः। 
ख्यो मेषादयः खवँ विधात्रा तै निरूपिताः 1 
यच्राब्दे यो जलधरो गजश्च सागरो मदत् । 

्रस्याधिपो कृपो मन्तो विधाचा तै निरू- 
पिता; ॥ 

जलाएकानां श्रस्यानां ढशानाख् निरूपितम् । 

आन्द9म्दञद््येव तत् खन्े कल्पे कर्ये युगे युगे ॥ 
स्तो खसुद्रादादाय करेख जलमोश्ितम् । 
दद्याहइनाय तद्द्याङ्धातैन परितो घनः । 
स्थाने स्थाने एथिदाश्च काले काले यथोचितम् ॥ 

ईेरेच्छयाविभूतं तूये भूतं प्रतिबन्धकम् । 
तं भय भविष्यश्च मत् चुद्र्च मध्यमम् । 
धाज्रा निरूपितं कम्मे के तात निवाते ५ 

इति ब्रक्षपैवत्ं गरीशग्यजन्भखद्धे २१ च्यः ॥ 
चपसन्रहट्दखिचकानि यथा; 

“मयर; स्तनयिन्नां शब्देन षिता सहः 
केकायन्ति प्रतिवने सततं ठटटिचकाः ॥ 

मेषोत्सकानां मधुर खातकानां मनोहरः; 
अयतामलतिमत्तानां ठट््सन्निधिद्चकः ४ । 

गगने ए्क्रचापेन छतं खास्यतमाख्यदम् । 

धारासारश्ररस्त्ापं द्त्तं प्रति यथोह्गतः॥ 
इति कालिकापुराे १५ अध्यायः \#॥ 



ष्टिः 
उष्टिफलं यथा,-- 

पतित्रताना वच्चनात्नोहच्छति दिवाकरः 

ष्र्योद्यं विगानव खानदानादिका, क्रियाः॥ 

नासेनिरणस्येव करत्वभावश्च लच्छते । 
जेवाप्यायनमसमाकं विना होमेन जायति ॥ 
चयमाप्यायिता मबरयंन्नभागीयधो दिपै; । 
उद्यादिनाजुण्ह्णोमो मर्व्यान् शस्यादिखिष्ठये ॥ 
निष्यादितास्लोषधौषु म्यां यञ्ञेयंजन्ति नः । 
खषा वयं प्रयच्छामः कामान् यज्नादिपूजिताः॥ 

चअधो दहि वर्षाम वयं म््याश्चोदंप्रवधिंणः। 
सोयव्भेण हि वयं विवय मानवाः ॥ 
चेम्खाकंन प्रयच्छन्ति निद्या नैमित्तिकः 

क्रियाः| 
क्रतुभागं इराह्मानः खयं येढश्नन्ति लोलुपाः ॥ 

विनाग्राय बयं तेषां तोयद ासिमारुतेः । 
चितिश्च संदूषयामः पापानामपकारिणाम्॥ 
इषश्तोयादिदोषैग विषां इष्क तकारिणाम्। 
उपसर्गा; प्रवत्तेन्ते मरणाय सुदारुणा; ॥ 

ये चास्मान् पौगयित्वा तु सञ्जते ओेषमाल्मना। 

तैषां एुरयादयं लोकान् वितरामो महा- 

नाम् ॥* 

इति माकं्छेय एुराथे पतिव्रतामादहाल्यनामा 
ध्याय; ॥ # । ठटिजक्षगुणाः। 

“गगनाम्ब चिदोष्नं यहौतं यत् सुभालने । 
बलदं रसाथणं मेध्यं पाच्नापैचि च तत्परम् ॥ 

दिवाकंकिरणेज॑रट सयषटमिन्डकरे नंशि । 
चअरूचमनभिच्छन्दि तत्तच्दयं गगनाभ्चना ॥ 

वर्षादि चरन्ति घने; सद्धोरगा वियति कौट- 
खताश्च । 

स हिषचुटमपेयं खजलमगसख्योदथात् पूर्वेम् 
कालेन पक्ष निर्दोषमगस्तयनाविषौकतम् । 
ंसोदकमितिख्यातं शारदं विमलं जलम् ॥* 

इति रालवक्षभः \#1 

अथ तस्य मेदाः । 
“पानौयं सुनिभिः प्रोक्तं दि्य' भौममिति 

दिधा। 

दथ चतुचिं प्रोक्तं घाराजं करकाभवम् ॥ 

तौषार तथा हेमं तेषु धारं गुणाधिकम् ॥** 
सन्न धारस्य ल्यं गुणाच । 

“धाराभिः पतितं तोकं एहौतं स्फौववाखसा। 
शिलायां बद्धायां वा घौतायां पतितं च यत् ॥ 
खोवरखे राजते ताते स्फाटिके काचनिभ्मिते। 
भाजने च्टण््ये चापि स्थापितं धारसच्यते ॥ 

धारनौरं चिरोषक्नमनिरदेष्यं रं लषु । 
सौम्य रसायनं वचं तपेकं कादि जौवनम् ॥ 
पाच्यं मतिच्भ्मूछातन्द्रादाइश्मदक्मान् । 
ष्या इरति तत् पथं विश्रेषात् प्रावि 

स्तम् ५*४॥ 

अथ धाराजलस्य भेदौ । 
“घाराजलच्च हिषिधं गाङ्गसासद्रभेदतः ।* 
सच गाङ्गलासदयोलेचयं गुयाञ्च। 
<चखाकाग्रगङ्गासम्बन्वि जलमादाय दिम्मला;। 

४९८१ 
ड्ष्या 

मेत्रैरन्तरिता ष्टौ; कुन्वन्तोति वच्च; सताम् ॥ 
गाङ्गमा्युले मासि प्रायो वंति वारिदः । 
सन्यथा तव्जलं देयं तयेव चरके वचः ४ 
स्थापितं हेमने पाच राजति टययेएपि वा । 
प्राल्यन्नं येन खं खिक्तं भवेदङ्ञोदि वशेवत् + 
तत् गाङ्गं सन्दोषघ्नं जेयं सासद्रमन्यथा । 
तत्त् सचारलवणं शुकडदटिविलापष्म् ॥ 
विषश्च दोषलं तौच्ं सन्धकम्भसु गश्ितम् | 
सास्रं लान्धिने मासि गुेरगाङ्गवदादिशेत् ॥ 
यतोफगख्यस्य विप्र्ेरदयात् सकलं जलम् । 
निम्भलं निन्िषंखादु शुक्रलं च्याददोषलम् ॥*# 

चअलरवाड। 
^ कुत्कार विषवातेन नागानां योमचारिणाम्। 
वर्षासु सविषं तोयं दिद्यमप्याश्विनं विना ॥* 

इति भावप्रकाश; ॥ 

ठरिन्नौ, च्ल, शङ्गपथिंका। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
गुजराटौ रखलाद्च इति भाषा । उटिना्के, 
चि 

उर्जौवनः, पै, ( उद्या इचटिन्वां जौवनं यङ्िन्।) 
देवमाटकटेशः। इति हेमचन््ः+॥ दशि 
जोवने, चि ॥ 

उचिभूः, पै, (शौ वकारे भूरत्पत्तियेस्य |) भेकः । 
इति हारावली ॥ ठट्टिभवे, नि 

टष्णिः, प, ( ष + “ट षिभ्यां कित् ।* उशा० ४ 

४६ । इ्तिनिः। खच कित् ।) मेषः। इतमरः । 
याद्वः । इति शब्दरनावक्ली ॥ ( वथा, महा- 

भारते । ५। ७२18 । 
भयथा हि सबेस्छापतस पाचि इष्यनरिन्टम । 
तथाते पाखवा रच्छाः पाद्यख्नाच्हतो 

भयात् ५) 

छष्यः । इति चिकाखशचेषः ॥ 

इण्िः, चि, पाषणडः। चखः। इति शन्दरनाः- 
वलौ ॥ 

उष्िगभेः, पै, ओजष्यः । इति इारावलौ ॥ 
ष्यं, कौ, ( ठष +- “विभाषा शटषोः ।* ३।९। 

१२० । इति कप् । ) वाजौकरम् । इति राज- 

निच णटः ॥ 
ष्यः, पु, ( उषाय हितः । इष + यत् । }) माषः। 

इति हेमचदधः॥ 

इष्यः, चि, (इषाय काका हितः ठष+ 
“खलयवमाषैति ।*५।१।७। इति यत् । ) शुक्र- 

इहिकारकौषधादिः । इति भावप्रकाशः ॥ 
उष्यकन्दा, च्ौ, ( ष्यं वलकारकं कन्दं यस्याः ।) 

विदारौ। इति राजचनिषेण्टः; । 
टष्यगन्धा, च्वौ, ( उष्यो गन्धो यस्याः । ) उ- 

दारकः इति शन्दरनावलौ ॥ 

उव्यगन्िका, च्वौ, (उष्य गन्वो यस्याः । खाये 
कन् । टापि खत इत्वम् । ) अतिबला । इति 

राजनि्षण्टः ॥ 
ष्यवकछिका, स्रौ, विदारौ। इति राजनिषंटः ॥ 
इष्या, च्वौ. । इति रन्रमाला । 

प्तादरौ । आमकलकौ । इति राजनिषेण्टः ॥ 

इृहती 
इ, ठद्ठौ । शति कविकल्पदु भः ॥ ( भ्वा० -पर०- 

चअक०्-पेट्।) वदंति। ठदिष्वैनहर्गोरियने- 
मेवेरषिद्धेएस्य पाठो उद्गौ एरनुवन्धवच्नैनार; ) 
किण अनेमेवेटसिद्धे तच कहि ग्रहणं पर चा - 
गुटत्ता्थमेव। अयं धातुः दख्िन्य मन्यते । 
इति दुर्गादासः ॥ 

ह, इ ध्वने । ऋषौ । सप्रमस्वरौ ॥ ( भवा. -पर 
चआक्र°-सेट् ।) ₹,व'ह्यति। वव्रे गजपतयः। 

इति माधः + आत्मनेपदं प्रमाद्ादिति वल्लभः ॥ 
ध्वनयति इस्तिकशुकः। ठ'ितं करिग्जिंत- 

मिद्यमरसिंहात् । उदितं करिगनांयां शन्द- 
माचेपपि कथयते। रति शन्दमदाशेवात, 
कदाचिदन्धकरैकोभ्पि। तैन शीषहषैचरिते 
लिंहड {हतमिति बाण्महृप्रयोगः । इति दुर्गा- 
दासः ॥ 

टह, इ कि वविधि। इति कविकल्यहमः॥ (चुरा०- ' 

पचे भ्वा०-पर०-अक०-सेट।) सप्रमस्वरी 
इ, ठे्यति। कि, द" इयति इइति। इति 
इर्गादासः ॥ 

उ, इटटठदौ। इति कविकल्पदमः\ ( म्बा०- 
अातमन्-अक०-सेट्। ) र, टह्यते। उ, टंहते । 
दति दुर्गादासः ॥ 

इह, षर् ध्वने। ऋद्धौ । इति कविकश्पद्मः॥ 
( भ्वा०-पर०-चअक०्-सेट।) इर, अटहत्। 

अवहत् । ध्वनः न्द;। ऋदिववेद्धिः। इति 
दुर्गादाखः ॥ 

इश, श ऊ उटामे। इति कविकष्यहुमः + (तुदा०- 

पर०-अक०्-वेट ।) श, ठति । ऊ, अवदत् । 
अट्चत् । इति दुर्गादासः 

उ(द)दच्ष्ठुः, पु. ( इतौ च्चः; शाकविशेषः ।) 
सदा चच्ुश्ाकः। इति राजनिषेरटः 1 (रहतो 

च्ुयेस्ेति दोषे च्युते, चि १) । 
ठ(द)दखित्तः, पै, पलपूरः । इति शब्द चन्दिका ॥ 

ट(ट)इ च्छस्कः,पै, (ठन् शस्को यस्य ।) चिङ्घट- 
मद्छः । इति जटाधरः । 

उ(ड)दष्णोवन्तो, च्छो, ठदव्णोवन्तिकाटच्चः । 
 ततृपश्चायः । पच्चभव्रा २ प्रियङ्करो हेमधुरा ४ 
जौवपृषटा ५ टशच्णोवा६ यश्र्छरौ 9 । यस्या 

गुखाः। बडुवौशरादत्वम् । भूतविद्रावणत्वम् । 

वैगाव्रखनियामकच्च। इति राजनिचेरटः ॥ 
उ(दोदखप्का, चौ, (टहतोण्का।) णशा- 

विशेषः । यथा,- 

^ठष्खपश्चातु मेरौ च्छो एमान् इन्डभिरा- 

जकः; । 
अगङः प्रतिपत्तु धमाजकः पटदहोऽच्छियाम् १५ 

इति जटाधरः + 

ठ(ढ)डतिका, च्छो, (रतौ + “डना चा ऋा- 
दने ।»५।७।६। इति खाय कन् ।) उत्तरौवय- 
वश्छम् । इवधमरः ॥ उहतौ । इति रनमाला ॥ 

ड(ट) इतौ, सो, ( र्त् + गौरादित्वात् डौष् । ) 
चुदवार्ताकौ । याक इति भाषा । तत्प्रथायः। 
मतौ २ कान्तारे वार्ता? लिंड्िका५ 



हे इत्कः 

कुलो ९ राद्का 9 स्थलकण्टा < भगा ६ 
मोदिका ५० कद्पत्नौ १९ करटतजु; १२ 
करंटालु; १३ कटफला१४ डोरडो १५ वन-| 
उन्ताकं ६६1 इति राजनिषेण्टः॥ सिंहौ १७ 
प्रसहा १८ रक्तपाको २६ लताडृडतिका २० । 

इति रत्रमाला॥ अस्या गुणा;। 

तिक्तम्! उष्ात्वम्। वातच्वरारोचकाम- 

काश्खासद्दोगनाश्रिवद्च। इति राज- 

निधेरट; ॥ अपि च। 

“इतौ प्राचनौ सोष्णा स्राददिरौ वात- 
नाशन ॥* 

इति टाजवल्लभः+ #॥ 

महतो । रव्मरः॥ ( इयन्तु नारदस्य वौणा। 
केचित्तु विश्वावसोगन्धन्रेराजस्य बौयां टतौ 
प्राः । तथाच 
“विश्वावसोस्तु टतौ तुम्रोस्तु कलावतौ । 

महतो नारदस्य स्यात् सरस्वत्यास्तु कच्छपौ ॥" 
स्ति माषटीकाथां मल्िनायशटतपे जयन्तौ । 
१।१०॥ #॥ ) उत्तरौयवस्म् । वारिधानौ। 

वाक्॥ कण्टकारी। इति मेदिनौ॥ ( मन 
स्थानविद्नेषः । यथा, सुश्चुते।३।६। 

“स्तनस्टलादुभयतः ्ष्टवंश्रस्य ददतौ नाम 

तत्र श्ोखितातिग्रडिनिडत्तिनिमिक्ते रपद्रवे- 
भ्विवते 1") इन्दोमेद; । ख तु नवाच्तरपाद्ः। 
यथा,- 

“उक्याद्युक्वा तथा मध्या प्रतिहानखा सुपू 

सिका। 

शयन्चुपव्थिगवुदधुप् च डतो परक्तिरेव च॥ 
श्या । तद्धद्ानाइ। इतौ नवाचरा बथा, 

भुज्गशरश्चसता नौ मः। 
इद्तटनिकट चौणौ सजगता यासौत् । 
सररिपृदलिते नागे बजवनसुखदा साभूत् । 

यते देवं श्र्भुप्र्टतिषु पाठः। तेयेवमाधु- 
निकराः; प्रठन्ति। स्या्मणिमध्यं चैद्धमसा;। 
कालियभोगा भोगगतस्तश्मरि मध्यस्फौतरग्वा । 

िचपदाभो गन्दसुतश्चार नने जरसखः। 
सजरभजङ्गसङ्गता। 

तरला तरङ्गरिङ्गितेयेसना सेजद्गसङ्गता। 
कथमेतु दत्मचारकञ्चप्रलः श्टरेव त इटिः) 

इति छन्दोमञ्जरौ । 

डःद)हतीप(तः, पै, ( टतौनां वाचां परति;।) 
टड्स्यतिः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

2(द) दन्, चि, उदधौ + “वरै माने एषु इकद्- 
च्छगचछषटदच् ।*उणशा० २।८४। इति अतिप्र्ययेन 

निपातनात् खाधु।) मदत् श्चमरः\ 

(या, माधै। २,।१०। 

“उहत्सहायः काशयान्तं चोदौयानपि गच्छति। 
 सेभूयास्भोधिमभ्यति महानट नगापगा ४५) 
उ (ध्र, हत्कः, चि, ( ठदत्रकारः। उइत् + “चश्च 

इतोरपषंस्द्यानम् 1” ५।४।३। इत्यस्य बा्चि- 

कोन्या कन् ।) उत् । दइ ऋछन्दात् कनप्रद्ययेन 
निष्यन्नसमिदृम् + 

क्लम् । | 

< 

इङ्ग 
इ (ढ)दत्कन्दः,प,( त् कन्दं यस्य) गञ्जनः। इति 

रतमाला ॥ विष्णुकन्द्; । इति राजनि रट: ॥ 
उ(द)चत्कालशाकः, पु, ( उदन् मान् काल- 

शाकः! ) शोधलिद्षः। इति चिकाषडपरोषः । 

इदत्कालकासन्दिया इति भाषा॥ 

ब(ट)दत्वाशः, पु, ( उन् काश्ः। ) खड्गटः । 
इति इारावलौ॥ खागङ्ा इति भाषा॥ 

व (द)हत्कचिः, चि, (वदन् कुचिर्यस्यय।) तुन्दिलः । 

ष्त्यमरः 

(ट) इत्तालः, प, ( वन् तालः । ) डिन्तालः। 
इति राजनिषेश्टः 

उ(द)दततिक्ता, स्तौ, ( वन् तिक्तो यस्मा; । ) 
पाठा । इति राजनिषेयटः 

उ(द)चत्तखः, पु, वेशः। दति श्न्दचन्धिका॥ 
(कचित् क्लौवपि टश्यते॥ ) 

वृ (ड) इत्वर) (च् ] प, (व इतौ त्वक् यस्य ।) यषहना- 
धनवृ्च;। इति रन्नमाजा॥ छातियानू इति 

भाषा॥ 
उ(ट)इत्पत्नः, पु, ( वदत्पत्रं यस्य । ) इस्तिकन्दः । 

षति राजनि्ष॑स्ट; ॥ 

इ(द)इत्पतरा, स्तौ, (ठदत्पवं यस्या; ।) निपसिंका । 
इति राजनिषंश्ट; 

श(ट)इत्माटलि;,) प, धुस्तरः । इति चिकाख 
शषः 

उ(द्ट)इत्पादः प, (इन् पादो यच ।) वटकः । 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

इ(द)इत् पारेवतं, कौ, ( इत् मदत् पारेवतम् । ) 
मदापारेवतम्। इति राजनिषंशट्; ॥ 

उ(ठ)दतपालो, [न्] दु, कनजौर;। इति राज- 
निषेग्ट; ॥ 

उ(द)दत्पौषुः, पै, ( उन् पौलुः। ) महापीलुः। 
दति राजनिर्ष॑गटः ॥ 

इ{ट)ुप्ष्यौ, चलौ, (ठ हत् पुष्यं यस्याः । डौष् |) 
षर्टारवा । इति जटाधरः; ॥ 

उ (द) दन् फलः, प, ( इत् एलं यस्य । ) चचेखा । 
इति राजनिषंश्ढ; 

(द) तृफला, स्तौ, ( ठ इतं फलं यस्या; । ) कट- 
युम्बौ) महेद्धवारणो । कुश्राणी । माजन; । 
इति राजनिधण्टः 

उ(ब)दद्ङ्खः, प (उडदङ्ग थस्य ।) मतङ्गलः। इति 

. श्न्द चन्द्रिका ॥ 

इ (ट) ददन्नः, पु, (ठन् अनलो यस्य ।) रजाकरः 
द्वि श्ब्दव्वद्िका॥ कामराङ्गा र्ति भाषा) 

(द) देला, स्रौ, (इतो रला ।) ष्यसेला । इति 
राजनिर्घद्टः 

उ(ट)इत्रुहः, पु, ( टद्गं यज्िन् ।) कारूष- 
देणः। स तु चिश्यपर््रतस्य प्रात् मालव 
देशस्य निकटे , व्ैते। इति हेमचकः॥ 
ज्रिकाखशरोवे ठइदूगुह इति पाठः 

इ(द)दहोलं, कौ, [ टत् गोलं गोलाकारषफलं 
यस्य । ) श्रौणेदन्तम्। इति शब्द्चन्िका॥ 
तर्ज इति भाषा। 

इदन्न 
इ(ट)ददलः, पु, (उददृदलं यस्य ।) पडिकालोध; } 

शिन्तालः। इति राजनिषेर्टः; ॥ £. 
उ(ढ)ददलं, क्तौ ,(ख इत् दलं यस्य ।) महालाङ्गलम् । 

तत्पायः इलि; २। इति चिकाखदरोषः ४ 

2(ह) ददौ जः, पु, (ठ इत् बौजं यस्य ।) आन््रातकः । 
इति ्न्दचन््रिका॥ 

(द)ष्डारिका, स्तौ, दुर्गा । इति शब्दमाला ॥ 
उ(द)द्ाजुः प, (ठन् भान् रभ्सियं स्य ।) सिः । 

(वथा, मद्ाभारते । ३ । २२० ८। 

“तप्रसञ्च मनु' पत्तं भागुष्वाप्यङ्गिरा; जत् । 

इद्डानुन्तु तं प्राहर््राक्षणा वेद्पारमाः ४") 

चिच्रकट्तः। इत्यमरः ॥ .( सद्यभामापुच्चः। 

यथा, भागवते । १।६१।९०। 

“चन््रभावुन हद्धानुरतिभावुस्तथार्मः ५ 

सन्नायणपुचः। यथा, भागवते ।८।१३।३५। 

^सच्रायणस्य तनयो टद्धानुस्तदा इरि; \* 

एथुलाच्चस्य पतच; । यथा, भागवते ।६।२३।१९। 
“चतुरङ्गो रोमपादात् लास्य तृतः । 
ददद्रथो ठद्तृकर्म्मो उडद्धायुञखच तत्सुता; ॥” 

उद्दण्सिविशिर,च्रि। यथा, ऋग्वेदे! १ 
३६।१५। 

“इदद्वानो यविष्य ५५ 

“चे से हे टषद्धानो टहन्तो भानवो यस्य 
साइश्र ।“ इति तद्भाच्ये सायणः; ॥ ) 

(ह) दरथः, पु, (इन् रघो यस्य ।) इन्रः । यज्ञ- 
पाच्रम्। मन्रविश्चेषः। सामवैदांश्ः। नदौ- 
विद्चेषे, स्त्लो। इति केचित् ॥ ( तिम्मपुत्चः। 
बथा, माद्य \ ५०। ८५। 
^तिम्माद्रदद्रथो भायो वसुदामा टदद्रधात् ॥* 
प्रतधन्वपुतच्त;। यथा, भागवते। १२।१।१३। 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तददद्रयः 

देवरातपुतचच; । यथा, भागवते । ६ । १३।११५। 
तसाद इद्रयस्तस्य माहावोयः सुधृत्पिता ॥ 

तिभिराजपुच्ः। यथा, तत्रेव । ६. ।२२। ४३ । 

^तिमेनवं द्रयस्तखलात् श्रतानौकः सुदाखज्ः 
एथुलातच्षस्य पच्च: । यथा, तज्नेव ।६।२३।११। 
इददयोट्त्कम्भा इदङ्धाबुञ् तत्सुता; ५” 

प्रभूतरये, चि। यथा, ऋवेदे । ५। ८० ।२। 
इद्रया टदतौ विश्ठमिना। 

^बइद्रथा प्रभूतरथा।*दति तद्भाष्ये खाय; +) 
व()इद्रायो, [न्] द, (बडदतिश्रयं द्रवतीति । इ+ 

णिनिः।) च्ुद्रोलकः। इति राजनिषगट; ॥ 
व(ह)दहइल्कः, पु, ( वडदस्क; वस्वलं यस्य।]} 

पट्िकालोघ्रः। इति राजवल्लभः ॥ 

बृ (दट)शहएतः, पु, (इ इन् वातो यक्तात् । अश्रो- 
इरः । इति रन्रमाला ॥ देधान इति भाषा + 

व(द)दइङारुणो, सौ, महेन्रवारुणौ । इति रान- 
जनिष्ट: ॥ 

व(द) दत्रलः, पु, ( इन् नलः ।) महापोटगलः । 
इति मेदिनो + अर्व्नः। यया,-- 
“पाये; किरौटौ गाण्डषी गुडाकेशो वद्न्नलः। 
अ्व्लनः; फालगुनो लिष्णविजयञ्च धनक्षयः 
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चातात्र्चापि वौभतसः॥” इति चिकाणूश्रेषः । 

अपिच्च) 

«व्यव फालगुनः पाथः सव्यखा चौ धनञ्जयः । 

राघविधौ किरोवेन्रौ जिष्णुः चेत्यो नरः ॥ 

इदन्नलो गुडाकेशः सभदरे शः कपिध्वजः । 

चौमत्सः कणेजिततस्य गाण्डौवं गाद्छिवं धनुः 1" 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

इद्त्रला,स्तौ, अच्लनः। इति मेदिनौ॥ 
दादशवषे- 

वनवासानन्तरमन्चातवासै विराटभवने
 विराट- 

कन्याया नृद्यमोतादिशिचा्ये स्तौज्ौ वैशे" 

नानो उदत्रलेति नाच स्यातोभबूत् । वचा, 

च्यल्लन उवाच । 

स्मायानि बृद्यान्वथ वादयामि 

अद्रो$प्सि वरये कुणलोए्ि गौते। 

लसुत्तराधै प्रदिश्रख मां खयं 

भवामि देया नरदेव } नैकः ॥ 

ददन्तु रूपं मम येन किन्तव 

प्रकौत्तंयिला शश भोकवद्वेनम् । 

इ्द्नलां मां नरदेव विद्धि 

सतं सुतां वा पिटमाटवलिताम् ॥ 

विराट उवाच । 

ददामिते इन्त वरं ठषव्रले 

खताष्व मे नततेय याच ताडग्नौः \* 

दति भहाभारते विराटपन्ये ॥ 

इ(द)दस्यतिः, पै. ( बद्धतां वान्वा पति; । 

श्करेति । ६ । १।१५०७ । इति ष॒ट् निपाद्यते।) 

आङ्गिरसः पुत्चतः। खच देवानांगुरः धम्मशाच्त- 

प्रयोजकः नवयहमध्ये प्चमयषच्च । तत्- 

चश्ायः। स॒राचाथः ९ गौष्यतिः र् धिषणः; 8 

गुखः ५ जौवः ६ आङ्गिरसः 9 वाच्वस््रतिः < 

ल्विचश्िखद्छिलः ६.। दवद्मरः॥ उतथ्य 

शुज; १० गोविन्दः १९. चारः १२ हादयः 

रश्िः ६३ गिरौ; १४ ददिव; १५ पूवव 

चलगुनौभवः १६। एति जटाधरः ॥ सरयुरः 

१० वाक्पति; ९८ वचखापतिः १६ दइदरज्ध; २० 

विच्य; २\ उइतान्यतिः २२९ दव्य ९२ 

चागौश्ः २४ चचा; २५ दौदिषिः २६ इद 

कर; २० प्राकषाल्गुनः २= गौरथ; २६ । 

इति शब्दरबावलौ ॥ ख च पौतवं; । द ष्रान- 

कोशपुरषन्राक्चणनातिच्छग् वेदसत्वगुय-मदुर- 

रखधनुमौं नरा शिपुष्यनच चवच्छपुष्यरागसमयि- 

चिन्धुदेश्रानां अधिपतिः षद्ङ्कुलश्ररौरः। 

पद्मस्यः। चतुभज: । अच्चवरकमख्लुदखधारौ। 

खस्याधिदेवता जरद्मा । प्र्यधिदेवता इकः! ख 

तु दास्यः! अङ्गिरोतजिपृत्तः। प्रातःकाले 

प्रवल; । शुभयद्चः। देवणदस्ठामौ । उष्ठः। 

रक्तद्र्यखामौ । वातपित्तकफाल्कः। बैणिक्- 

कमकत्ता। यङ्गिरोगोच्र;ः। दति गयाग- 

तच्वादयः;॥#॥ तद्कारजातपफलम् । 

^कृषेन्रमन्तौ बृ पलयकामो 

विधाविनोदो चतुरः; प्रगल्भः। 
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९९८द् 

टेदस्प 

च्ाचाथपूच्यो मधुरस्वभावो 
वारे भषेदवगुरोमेनुष्यः +“ 

इति कोष्टौप्रदोपः 1 # ॥ 

खच शिवस्य गुरुपएुच्तः यथा,-- 

महेन्द्र उवाच । 

«कथं वा देवकन्तु च सिद्धानां योगिनां गुरोः । 

"डबयुञ्नयस्य रम्भो च गुरुपच्चो ट दस्यतिः। 

ततो जानौ मद्ादेवः कथं व्यो गुरो; पितुः ॥ 

त्रह्ोवाच। 

कथेयमतिगुप्रा च पुराणेषु पुरन्दर । 

द्मां पुरा प्रडत्तिष्च कथयामि निशामय ॥ 

न्डतवतृखा कन्भदोषाङ्गा्ा अङ्गिरसः पुरा। 

व्रतं चकार महाक्यात् छंष्णस्य परमात्मनः ॥ 

व्रतं पवनं नाम वधेमेकं चकार खा। 

शनतदकमारो भगवान् कारयामास तां ब्रतम् ॥ 

खेच्छामथः परं ब्रह्म भक्तानुपह वियः । 

तदागद्य च गोलोकात् परमाल्मा छंपामयः ॥ 

स त्रतानश्रगच्तीणां तासुवाच छपानिधिः। 

प्रणतां खाशरुनेचाश्च विनौता्च तया स्तुतः ॥ 

ओीलषा उवाच्च। 

उद्टाशेदं यज्ञफलं मम तेजःखमन्वितम् । 

शङ्कु मदर पुचचस्ते भविष्यति मदं गतः ॥ 

पतिर देवानां उषतां ज्ञानिनां वरः । 

पुच्चसते भविता साध्वि ! मदरे भविव्यति ॥ 

मदरेण भवेद्यो दि स च मदरपुच्तकः। 

लहर मम पृच्चोपयं चिरनौवौ भविष्यसि ॥ 

वरो वौजसोव चेच्रलः पालकस्तथा । 

विद्यामन््सुतानाखख रष्ौतः सप्रमः सुतः ॥ 

दयु्ञा राधिकानाथ: सर्लोक्च यथौ -पुरा। 
श्ोखवावरपुत्चो५यं ज्ञानौ स॒रगुरुः खयम् ॥ 

टदुञ्नयं महान्नानं शिवाय प्रददौ एरा । 

दियं वपैचिलचश्च तपःक्च मालये ॥ 

सयोगज्चानममलं तेजः खाल्मा समं परम् । 

खशक्तिविष्णुमायाख् साश्व वाहनं ठषम् 1 

ष्दशरूनख्च खकवचं खमन्त्रं इादशाचरम् । 

छपामयः स्तुतस्तेन भ्रीह्व्यञख्च परा तपरः ॥ 

शिवलोके शिवा खा च विष्छुमाया भिव 
प्रिया) 

-शरक्ति्नारायणस्मेयं तेन नारायणौ च्छता ॥ 

तेजःसु सब्देवानां साविभरता सनातनौ । 

लघान देद्यनिकरं देवेभ्यः प्रददौ पदम् । 

कण्यान्ते दचकन्धा च सा लप्रकतिः सतौ । 

पिदधयस्चे तयु" दक्षा योगेन सिद्गयोगिनौ ॥ 

अनव रलकन्या सा वाध्वौ च भन्तु निन्दया 

काकेन छषातपसा शङ्करं प्राप शङुरौ 1 

शह्छक्छो हि गुखः शम्भोः परमाल्मा परात्परः 

छव्यस्य वर पुत्चोएयं खयमेव उदस्त; । 

अतो हेतोः सरगुरूग र एततः शिवस्य च ॥१ 

दूति ज्र्परेवत्तं परलतिखरू ५९ अध्यायः ॥ 

(परोष्डितः। मन्वपालके तु चि। यथा, ऋग्वेदे 
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वेगः 

“हृष्टस्यतिं ठद्चतां महतां मन्ना पाक्यितारं 

देवं उक्तलचणं पुरोहितं वा ।* इति तद्भाष्ये 

सायणः ॥ ) 

इ) दस्पतिचक्रं, कौ, ( ठषस्यते; चक्रम् । ) 

चरणां शुभशुभन्नानाये उदस्पतिखश्चारकालौन- 

पश्िन्यादिसप्तविंशतिनच्चचयुक्तनराकारचक्रम्। 

अयथा,- 

“श्रौते चलारि राच्यं जलधिरपि करे दधि 
वापि सौख्यं 

चकं कच्छे विभूतिं मदनशरमभितं वच्चखि 
प्रौतिंइम् । 

पादस्य; षट् च पौड़ां पुनरपि जलधिर्वामसते 
च्च न्ट्यु 

नैजे चौ प्रदटुः सखमथ निजमे वाक्पतः 
संक्रमर्तांत्॥* 

इति च्योतिस्ततवम् ॥ 

बु) गिण डद्याम् । इति कविकल्यदुमः ६ ( क्यार 

“ उभ०-सकं०-सेट् । ) गि, ज, ठणाति डवौते । 

बू; । बूखि; । इति दुर्गादासः ॥ 
वै,शेल स्मतौ! इति कविकल्यहमः  ( भ्वा°- 

उभ०-सक०-अनिट् । ) स्यतिस्तन्तुखन्तानम् । 

रे, ऊयात् । भ, वयति वयते तन्त्रं तन््रवायः । 

इति दुर्गादासः ॥ 

वैकटः, पु, तरेकटिकः;। मद्छभेदः। भेदकौ इति 

भाषा । युवा । इति मेदिनौ ॥ विदूषकः; । एति 

श्न्दरनावशौ ॥ तन्न पवगौयवक्षारादौ 
लिखितः ॥ 

वेगः, पु, ( विज + घम् । ) प्रवाहः । तत्पायः 

चऋोधघः वेणौ ३ धारा ४) इति हेमचन्ः) 

जवः। तत्पण्धायः। रंह; ९ तरः र रयः $ 

स्यदः; ५। इवमरः॥ (यथा, मनौ।१५.। 
१०८॥ । 
“त्तोये; शुध्यते शोध्यं गदौ वेगेन शुध्यति ५} 

महाकालफलम् । इति मेदिनी ॥ रेतः । इति 

शमनर; ॥ जविद्धादिनिगंमप्रटत्ति;। इतिं 
भरतः ॥ संस्कारविशेषः । यथा,- 

“खश्रादयोर्टौ वैगास्यसंस्कारो मरुतो 
शुः । 

च्परटौ सशादयो रूपं द्रवो वेगश्च तेलास ॥ 

खारादयोए्ौ बैग व्रवलच्च गुरलकम् । 

चप रवस्य! सेदो वारिख्येते चतुद ॥* 
इति भाषापरिच्छेदः ॥ # १ 

` ( चथा, भागवते । ॐ । ८। २५। 

न ततोभिपदयाभ्यदनमष्मडास॒रो 

खषा बलिं गदयोरुवेगया ॥) 

।| वैगधारणनिषेधो बथा. 
नवैगसेघो न कनेथयच्ान्यच्र क्रोधवेगतः +“ 

इति श्ाद्धिकतत्वषटतविष्ुधम्भौ सरव चजम् ॥ 
अपिश! 

। | “सभावतः परहटलाना मलादौनां जिलौषिष्ठः) 

भ॒ वेमःन्भार्ददधरैरः कामादौनाख् घारयेत् 4“ 
इति राजवक्षभः ॥ 



वेणः 
षैगनाशनः, पू, ( वेगस्य नाश्यनं येन!) श्रा । 

हति शब्दरन्नावलौ ॥ 

वेगसरः, प, ( वैगेन सरति गच्छतौति। + 

च्यच् । ) वैगगामिदयः । तत्पायः । वैखर; र् 
अश्वतरः ३ इति हेमचनः॥ 

वैगितः, चि, ( वेम; सङ्गातोभ्स्य । तारकादिला- 

दितच् ।) वैगविशि्; । यथा, अयुवदौये । 
^न वेगितोभ्यसिदह्धिः ख्यात् नाजिल्ा साध्य- 

सामयम् ॥* 
इद्धाद्िकतत्वम् ॥ 

वैगिहरिणः, प, (वैण षैगवान् इरिणः।) 
ओकारो टगः । इति राजनि; ॥ 

वेगौ, [ न् ] चि,(वैगोग्स्यास्तौति । वैग~+ इनि; ।) 
वेगवान् । तत्प्रथायः। चजद्धगकारिकं;ः २ 

चाङ्किकः ३ तरख्बौ 8 तरितः ५ प्रजवौ द 

जवनः; 9 जवः; = । इव्यमरः ॥ ( यथा, इरिरव॑भ्न 
भविष्यपञ्धेथि । २० । ९.8४ । 

श्चा देगिनः सन्ति रया वायुजवा मम ॥*) 

श्वेनपचौ । इति राज निषे; ॥ 
वेचा, खी, ( विच एकभावे + अच् । टाप् ।) 

खल्यम् । विचिलिंधौ न एयकले इव्सनात् 
च्छन् तत आप् । यधा । वैचा खल्यश्च वैतनम् । 

इति इलायुधः ॥ 

वैचानौ, स्तौ, (विज + अच् । तमानयतौति। या 
+नौ+डः। गौ रादिवात् डौष् ।) लोमराजौ। 
इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

वेड, कौ, (विड् + च् ।) खादर विच्छिन्नचन्दगम्। 

इति राजनिषंच्ट; ॥ 
बेडा, स्वी, ( वेड़+टाप् । ) नौका। इति डेम- 

चन्द्रः ॥ वैड्ति क्रचित् पाठ; 

बैएमिका, स्तनौ, रोटिकाविद्येषः। यथा, 

माषपिदिकया पूगेम्भां मोधूमचखतः । 
रचिता रोटिका ञव प्रोक्ता वैएमिका बुः 
भवेद्र एमिका वचया उष्या रुच्ानिलापह्ा | 

उष्णा संतपेौ गुव्वौं ट'दयौ शुक्ला परम् । 
भिन्नषड्ज मलास्तन्धमेद्; पित्तकणप्रदा । 

यदकौलारितश्वाखयलच्छूलानि नाधयेत् ६ 
इति भावप्रकाशः ॥ 

वेण, ऋ ष निश्रामने वादिच्राद्ानगमनश्चान- 

त्विन्तास्। इति कविकल्यदमः॥ (भ्वा०-उभ०- 
सक०-सेट्। ) ऋ, अविवेणत् । स, वैशति 

वैयते। निश्रामनं चाच्चषन्चानम् । बादिचरं 

सरजादि तस्यादानं वादिचरादानम् । वादं 
वादिच्रविषयक्रिया इयेकोभ्यैः देके । इति 
दुर्गादासः ॥ 

वैणः, पू, ( वेण + अच् ।) वयं सङ्करचाति विशेषः । 
खतु अब्बष्यां वदेदकाव्नातः | यथा, 

देकेग लभ्वष्टयासृत्पन्नो वेण उच्यते ॥* 
इति मानवे । १०। १६१ 

अेतादगौयखयेवंश्रौयचतुचेरेपः। ख तु ण्थु- 
राजपिता । यथा, विष्पुराओे। 

५^खतृपच्चेण तु जातेन वैणोपि चिदिवं ययौ । 

४८४ 
वेणी 

पुत्रा्नो नरकाच्चातः स तैन स॒महाल्मना ॥* 

तैन सपुच्चेण न्टतवैगदकचिखदस्तमन्धनवजातेन 
एथुना । इति शुदधितत्वम् ॥ 

वैणिः, चौ, (बौ + “बौग्याच्वरिभ्यो निः । "उखा 
४ ।४८। इति निः । एषोद्रादित्वाव् णत्वम् |} 
प्रोधितभकैकादिधायकेश्रचनाविश्चष;। इति 

भरतः ॥ विरहिणौबहकच्वः। इति जटाधरः; ॥ 

( यथा, माचै। १४।३०॥। 
“तन्न निद्यविदितोपङूतिष 
प्रोषितैषठ पतिश्च दुयोषिताम्। 
गुभ्फिता; शिरसि वैणयोभव- 
न्न प्रफुल्लसुरपादपसखजः॥*) 

तत्पथचायः। प्रवैखिः२। इ्द्यमरः;। वेणौ दे 

प्रवेणी 8। इति भरतः; ॥ वैखिका\५। इति 

शब्दमाला ॥ जलसम्;। इति जटाधरः ॥ 

यथा! प्रयागे गङ्गायस्सनासरखतीमेलनं 

चिषैणौ ॥ 
वैखिका, स्त्री, वैखि-+ कन् । टाप् । ) केश्वन्धन- 

विशेषः । इति शब्दमाला ॥ 

वेणिवैषगी, स्ठौ, अलोका । इति चिकाखश्रेषः ॥ 
वैणिमाधवः, ध, प्रयागख्यपाषायमयचतुभुन- 

देवताविशेषः । इति लोकप्रसिद्धः ॥ 

वेणो, च्छो, ( वेखि-+वा डौष् । ) प्रवय । चुेर 
विण इति भाषा । इति भरतः ॥ तत्पायो 
वेणिश्म्टे द्रष्य; । ( यथा, फुमारे। २।६१। 
«तस्याल्मा श्चितिकण्छस्य ठेनाप्सुपेख वः । 
मोच्यते सुरबन्दौनां वैणोवौँ य विभूतिभिः ॥*) 
देवताडइ्टच्तः। इव्यमरः॥ मेषौ । प्रवाहः 

द्वि हेमचन्द्रः ॥ बदौविशरेषः। इति मेदिनौ । 

तच्छा उत्यत्तियैया, 
| 

“छष्यावेरयोसटाद्यसा छिवभिष्ुगसोः पुरा ! 
बखिक्श्ररौरात् कलहा निरस्ता कथिता 

ल्या ॥ 
प्रभावस्तु तयोनं द्यो; किंवा चेचस्य तच्छ वा । 
वश्से कथय समैश्च ! विखयोभ्च मदान् सम 1 

नारद उवाच । । 
छष्छा छष्यतबुः साचचाङेखो साच्चान्मद्ेन्धरः । 
सल्मज्गमप्रभावन्तु नालं वक्तुः चतुम्तरखः ॥ 

तथापि तल्छसत्प्तिं कौतैविष्यामि ते श्ट । 

चाच्चुषस्यान्तरे पून्ये मनोरदेवपितामदः ॥ 
ख द्यद्रिशिखरे रम्ये यजनायोद्यतोभभवत् । 
स छत्वा यज्ञसम्भारान् खन्भदेवगणशेन्व त 

उक्ता हरि्राभ्यां हि तङ्गिरेः शिखरं ययौ । 
श्टग्बादयो सुनिगणः सदत बञ्मरेवते ॥ 
वस्य दौच्चाविधानाय समाजं चक्रराढताः 
अथ व्येष्टां खरां पनौमादूयाश्वक्ररौश्वराः 

खा शनैराययौ सावत् गुविष्यसुषाच इ ॥ 
्टगुरुवा च । 

विष्णो खरा त्वयाहूता साप्यायातिब डि 
त्वरम् । 

स त्तातिक्रमे चेव कार्यो दौचाविधि; कथम् ॥ 

बेणी 
विष्णुरुवाच । 

मायाति चेत् खरा शीघ्रं गायन्नाज्न विधौयताम् 

खषापि न भवेदस्य भाया किं पुर्यकम्भखि ॥ 
नारद् उवाच । 

रखुवभेव शि रुद्रोऽपि विष्णवाक्धममन्धत । 
सच्छरत्वा स गुवाक गायन्नौं त्रक्मणस्तदा 
निवेष्य दिशे भागे दौच्चाविधिमथाकरोत्। 
यावदौच्ाषिधिं तस्य विधे्क्तेस नौरा 
तावद्भ्याययौ तत्र खर! यज्जखयके दप । 
ततस्तां दौचितां दषा गायन्चौं क्षणा ख । 
खपतौ सा परा क्रोधात् खरा वचचनमन्रवीत् ॥ 

खवरोवाश्व। 
| पपून्धा यच्च पूज्यन्ते पूण्यानाश्च तिक्रमः । 
चौणि तत्र भविष्यन्ति दुभिंक्तं मरणं भयम् ॥ 
मदासने कजिषधेयं भवद्धिः सत्रिवैशिता । 
सस्छात् सर्ववे जङौभूता नदीरूपा दि निख्ितम् ॥ 
यश्च दचिथे भागे ह्यपविद्धा मदासने । 

तस्ाक्षोके सदाटश्या तनुरूपास्तु निन्बमा । 
नारद उवाच । 

ततस्तच्छापमाकणय गायच्चौ कभ्िताधरा । 
खसुत्थायाश्पट् वर्वाशमाणापि तां राम् ॥ 

मावचुप्वाच। 
सव भर्ता यथा ब्रह्मा ममाप्येष तथा खलु । 
इथा शपसि यस्मान्मां भव त्वमपि जिन्जगा॥ 

नारद् उवाच । 
ततो हाहाछलताः सर्ववं शिवविष्णुखखेग्राः 
प्रयस्य दवत् भूमौ खरां तच विज्जपुः 

देवा ऊचुः । 

दैवि शप्ता वयं षवे ब्रह्माद्याश्च लयाघुना । 
यदि खं जङ्ौभूता भविष्यामो निच्गाः ॥ 
तदा लोकच्रयं चेतत् विमश्यति च निशितम् । 
अविवेकछतस्तसात् शापोग्यं विनिवतैताम् ॥ 

खरोवाच। 
नाधितो हि गयाध्यत्तो भवद्धियैत् सरोत्तमाः। 
तखनादित्नं खसत्पन्नमवोधजनितं खलु ॥ 

मापि मदचनं ह्येतदसब्यं खलु जायते । 

व्नात् खां जेङौभूता यूयं भवत निख्गाः ॥ 
 आवामपि ्यनयौ च खांाभ्यामपि निखगे। 

भविष्यावोभ्च भो दैवाः परिमाभिसखावच्े॥ 
मारद् उवाच) 

इति तह चनं शरुत्वा ्षविष्छुमद्ेश्रराः। 
चङ्रूपाभवन्रदयः ब तदाङ्प। 
स्भाहिष्णुरभूत् छष्छा वेष्यो देवो महेश्वरः ॥ 
जदा कङ्कद्निनौ चान्या एयगेव बभूव तु ॥* 

इति पाद्मोत्तरखखः १५६ अध्यायः ॥ 
अन्यच्च । 
“सरखती रजोरूपा तमोरूपा कलिङ्गजा । 

सत््वरूपा च गङ्गा नयन्ति नद्यनिगु यम् ॥ 
यं वेणो हि निः सेणौ ब्रह्मवत्मं प्रयास्यतः । 
जन्तोविशुह्वङेस्य अद्धा अद्वा्ुतचय च ॥ 

काश्ौति काचिदवला सवनेषु रूपा 

लोलाकंकेशवदिलोलविलोचना च। 



वेणुनं 
तहोयु गख वरणासिरियं तदधैया 
केणोति यात्र गदिताचचयश्रसभरमिः ॥* 

इति काग्नौखण्डे 9 अध्यायः 
वेणौरः, पै, अरिष्डच्चः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

बवेखोसंहारः, प. 
रूहारो भीमेन मारितदुयो्रन शोणितेन मो चनं 

यच्र। }) भटनारायण्छतखप्राङ्युक्तमाटक- 
विश्चेषः। त्र । 
बधि तह्धानन्तरं तस्या वेणौ बन्वनपययन्तविव- 

रणमस्ति । तस्यायमादञ्चोकः 
«निषिद्धरप्येभिलंलितमकरन्दो मधुकरे 
कररिन्दोरन्तश्करित इव सम्िन्नसुकुलः 
विधत्तां सिद्धिं नो मयनसुभगामस्य सदसः 

प्रकौशे; ष्याणां इरिचरणयोरज्जलिरयम् ॥* 
वेणः, पु, (अल + ^“ अजिदटरपेभ्यो निच । “उ णा०३। 

इस इति श! सच्च नित् । अलेरवौँभावो युखच्च।) 
व॑श्ः। इव्मर;॥ (यथा, रामाघये ।४।४३।१७। 

“तंतु देश्रमेतिक्रम्ब प्रोलोदा नाम निच्गा। 
उभयोस्तौरयोसखस्याः कौ चका नाम वैशवः॥”) 
वंशौ । इति शन्दरनावलौ॥ वैयोरत्पत्ति- 
येया, 
“वैशयेः श्ण तं विप्र तथापि विदितं वथा। 
दिन आासौच्छान्तमनाः कछतसान्तपनादिभिः ॥ 
गाल्बा देवव्रतो दान्तः कम्भकाखविशारदः। 
व्रेष्यवजनव्रातमध्यवत्तौं क्रियापरः ॥ 
खुकदापि न श्युश्राव यज्गेशोभस्तीति भूयते । 
तस्य गेडमयाभ्यागाददान्तक्लतनिश्चयः । 
मद्धक्तः कोण्पि पूजां ख तुलसौदलवारिथा। 

छतर्वांस्तु णुदे किश्वित् फलग्ढलं न्यवेदयत् ॥ 

्ानवारि प्रलं किश्वित् तसौ परौव्या ददौ सघौः। 
अश्रद्धयान्वितं कत्वा सोभ्प्यरुज्ञात् दिजम्मनः ॥ 

तेन पापेन संजातं वेशुत्मतिदारुणम् । 

तेन पएययेन तस्यार्थो मदौयप्रियतां गत; ॥ 
अधुना सोऽपि राजेव केतुमाले विराजते । 
यगान्ते तु विष्णपरो भूल ब्रह्मत्वमासयति ॥” 

इति पादी पातालखरू ५ अध्यायः ॥ 
गृपविद्धेषः। इतिः मेदिनौ ॥ 

वेकं, क, तोचम् । इति हेमचन्द्रः ॥ ( पै, इखो 
वेशः । “संज्ञायां कन् ।” ५।३।८७। इति कन् । 
चुद्रवेशः । यथा, हरिवंशे भविष्यपन्येयि । 
३९. । ५६. । 
“पश्येदं बद्धा दैव भिन्नं भिन्नं खडसखश्रः । 

शिक्य दारवं पाचंहविदलान् पेणकान् बहून् ॥") 
चेखकक्रः, पु, करौरटच्चः । इति चिकाखूगनोषः ॥ 

चेश्जः, पु, ( वेणोरव्णायते इति । जन +डः । ) 
वेशुयवः। इति राजनिर्ष॑ण्ट; ॥ ( केणजात- 
माते, चि । यथा, भागवते । ३।१।२०। 

^<बनं यथा पेण॒जवद्भिसं श्रयम् ॥*) 
चेखश्यः, प, ( कः धमतौति। आ+डः।) 

वेशवादकः । इव्यमरः ॥ 
वेशनं, क, मरिचम् । इति रतमाला ॥ वणन- 

भिति च पाठः; ॥ 

( षैणयाः त्रौपदोषैणिकायाः 

बेतखः, पु, (व + ̂ वेनस्तुट् च ।” 

८५ 

बेतसः 

केणपनौ, स्तौ, ( वेणोरिव प्रं यस्याः। ) व॑ 
पटच; । तत्पायः । द्गुपणौं र नाडौरे 
दङ्कश्राटिकां ४। इति रनमाला॥ 

वणवौलं, जौ, ( वेणो बौँचम् । ) रेशयवः। दति 
राजनिचंण्ः + 

५, प, ( केणोयेवः। ) वंशफलम् | वैेर 
उल इति भाषा। (यथा,विष्छुपुरा शे ।१६।२५। 

“तथा वैणुयवाः प्रोक्तास्तद्वन् मकं टका सुने ॥*) 

तत्पायः वेज; २ ेणुबोनम् ३ वंश्रलः ४ 
वंशसख्छलः ५ वैशधान्धम् € वंशाः 9 । अस्य 
गुणाः । रू चत्वम् । कधायत्वम् । कटुपाकित्वम्। 

बद्धग्टचत्वम् । कपफत्नतम्। वातपित्तकरत्वम् । 

सारकत्वश्च। इति राजनि्ंणटः॥ अपि च। 
“तद्यवास्तु सरा रूच्ताः कष्या; कटुपाकिनः 
वातपित्तकरा उष्णा बह्वण्डच्ाः कफापद्धा; ॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

वैणवादः, पु, ( क्ण वादयतौति। वद् + णिच्च + 
अण) ) वशुकः। इति रनमाला ॥ 

वेतः, प, बच; । इति राजनिषेण्टः ॥ 

वेतनं, जौ, ( वौ +- ̂  वौपतिभ्यां तनन् ।” उणा० 

३।१५०। इति तनन्!) कम्भदच्छिणा) 
माह्िगा दति मनज्ुरि इतिच मभाषा। तत्- 

पथायः। कम्मखया २ विधा श्याश्ग्तिः 
भगम भरण्यम् 9 भरणम् = गच्छम् ६ 
निर्न २० पणः११ । इत्यमरः ॥ विदि; १२ । 
इति जटाधरः + ( यथा, मनौ 1 ७ । १२६ । 
“पथो देयोभ्वशषस्य षड़तृलशस्य वेतनम् ५) 
जौवनोपायः । तत्प्रायः । अआजौवः २ जौव- 
नम् ३ वार्ता चजौविका ५ ठत्तिःई। इति 

हेमचन्द्रः \ रूप्यम् । इति शन्द चद्दरिका ॥ 

उणा०.३।४४८ 

इति अखच् । षुङागमञ्च। ) लताविशेषः । 
वयखा इति भाषा । इति भरतः ॥ पति जल 

श्ञवतां गच्छति इति ओेतसः;। बौल ईैलवत् 
नाच्रौति तसः । इव्मरटौकायां भरतः ॥ तत्- 

पायः । रथः २ अभ्नपुष्यः ३ विदुलः 8 श्नौतः 
५ बानौरः द बञ्चुलः 9। इव्यमरः ४ प्रियः ८। 
इति रत्रमाला ॥ गन्वपुष्यः ६ रथाः १० वेतसौ 

११। इति शब्दरनावसलौ ॥ निचुलः १२ दौघ- 
पचरकः १३ कलमः १8 मञ्जरौननच्नः १५ सुषेणः 

१६ गन्धपुष्यकः१७ । (यथा, भागवते ।३।२।१ ७ 

“कदम्बवेवसनलनौ पव्जुलकोनदु तम् ॥*) 
अस्य गुणाः । खादे कटुत्वम् । शौतत्वम् । 

भ्रूतर क्तपित्तोद्धवरोगफुष्टदोषनाशित्वष्ठ। इति 
राजनिघेणटः ॥ अस्य परथावगुणाः । 
“वैतसो नख्रकः; प्रोक्तो वानौरो रञ्जनस्तथा। 
अभ्नपुष्यच् विदुलो रथः शतञ्च कौत्तितः ॥ 

वैतस; श्रौतलो दाहशोधार्णोयोनिरुग व्रणान् । 
इन्ति वौसपलच्छ्राखपित्ताश्सरिकफानिलान् ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

जलवेतखस्य प्रथायगुणाः; । अथ जलवेतसः । 

^निङष्कः प्ररियाधो नारैयो जलवेतसः । 

वेतालः 

जलजो वेतस; श्रौत; संमाद्धौ वातकोपनः ॥ 

इति भावप्रकाशः ॥ 

( नल्ललातामि; । यथा, ऋग्वेदे । ४।५८। ५। 
“हिर गथयो वैतसो मध्य असाम् ॥* 

“वेतसोभप्खम्भवोभ््मि; ।* इति तद्धाष्ये 
सायणः ॥“) 

वैतसाम्बः, पु, ( वेतस प्रधागोऽन्ब; ।) अभ्बवेतसः । 
ति जटाधरः ॥ 

वैतसो, स्रौ, वैतसः;। इति शब्दरत्नावली ॥ 
( यथा, साह्िद्यद्पंे। १। 
“रेवारोधसि वैतसौतदतले चेतः ससुत्कण्ठति॥ ) 

वैतस्ान्, [त्] चि, (वेतसखाः खन्त्यज्र । ̂ कुसुदनडपे- 
तक्ैभ्यो खमतुप् ।*४। ९ । =9। इति ड्मतुप् । 
“मादुपधायाः। ८।२।६। दति मस्य 

वत्वम् ।) वैतसलताव हलदेः । इव्यमरभरतौ ॥ 
वेतालः, प, इारपालकः;। इति शब्दरन्रावलौ ॥ 

भूताधिष्ितशवः। इवद्यमरः । मल्वभेद्ः । इति 

भरतः॥ शिवगखाधिपविद्नेषः। वथा,- 

खगर उवाच । 
“कोऽसौ त्ैरवनामाभूत् को वा वेताल ज्ञकः । 
कथंवा तौ शरीरेण मानुषेण गखाधिपौ | 
च्शरूता दिचश्राद् ल तन्ं वद महासने 

गरीयौव्यै उवाच । 
भट रानन् प्रवच्यामि महाकालस्य शङ्गिणः। 

मैरवस्यपि चरितं वेतालस्य महामनः ॥ 
सोण्लौ ङ्गौ इरसतौ महाकालोऽपि भर्गेजः। 
तावेव गौरौश्चापेन संभूय नरयोनिनौ। 
वेतालमेरवौ जातौ एथियां कृपवेश्छनि ॥* 

इति कालिकाषुराथे ४५ अध्यायः ॥ 

वस्योत्यत्तयादि वथा, 

ओदेव्यवाच। 

ममेव माजुषौ खन्तिरियं ठषभकेतन । । 
बिश्यामि तैम वचनादुत्पादय सुतदयम् ॥ 

प्रविवेश ततो देवौ खयं तारावतौतनौ । 
महादेवोणपि तस्यास्तु कामार्थे सस॒पस्थितः ॥ 

तत; खापथेयाविष्टा देवौ तारावतौ चती । 
कामयानं महादेवं खयमेवाभवनृ सुदा ॥ 

तस्िन् कालेढमवभ; कापाली चास्थिमाल्य- 
कं । 

कामावखाने तस्वास्तु सद्यो नातं छतदयम् ॥ 

अभवनटृपशादूःल तथा शाखाश्टगाननम् । 
अथ तारावतौ दैवौ सतौ दषा चितिस्थितौ ॥ 
शरूमौ मलिनवेश्रेन मनुना ससुपाविश्रत। 
भन्तुरागम्नं शश्वत् कान्तौ भगे भाषितम् ॥ 
अथ च्तणाम्महाभागः सख राजा चन्द्रशेखरः । 

प्राखादषट्े अगच्छद् द्रष्ट" तारावती तदा 
ददश्रं पतितां भूमौ सक्ते निरुत्वाम् । 
सतौ च पतितौ भूमौ चन्दयसमप्रभौ ॥ 
वानरास्यौ स ददश पदच्ोभं ठस्य च । 
ततः; स राजा न्यगद्त् त सुनि प्रहसनृसुदा 

पालयिष्ये शम्भ सतौ यथा लभ्यं सरैव हि) 
किन्तेतौ सनिश्रादरल तवं संस्रु यथाविधि । 



बेवाव 
अौ उवाच । 

सतस्तयोर्गाम चक्रं नारदो वचगानृतरप। 
च्येष्टो मैरवनामाभूत् वौरः पुत्तो भयङ्करः । 
वैनालसडशः शष्णो वेतालो शू त्तथापरः । 
इति चक्रं तयोर्नांम देविनं षणः स॒तः ॥” 

इति कालिकापुराथे ४६ अध्यायः ॥ 

वैतालभडः, प, राजविक्रमादिव्यस्य नवरत्रान्त- 
गेतरतविद्ेषः। यथा.-- 

धन्वन्तरिः चपणकामरसिं दशु 
वैतालभङ्वटकपेरकालिदासाः। 
ख्यातो वराहसिद्िरो जपते; सभायां 

रतानि वै वररुचिनेव विक्रमस्य ५ 
इति नवरत्न श्लोकः ॥ 

वेत्ता, [ऋ] चि, ज्ञाता। वेत्तीति विदधातोस्त्- 

प्रलयेन निष्यन्नमिदम् ॥ ( यथा, दितोपदेे । 
नयथा खरखन्दनभारवाद्ौ 

भारस्य वेत्ता नतु चन्दनस्य ॥”) 

वेरः, पु, (वौ + “गुष्टवौपनचचौति 1“ उखा &। 
१६६ । इति चः।) खनामख्यातदच्चः । तत्प- 
खायः। वैत; २ योगिद्खः; ३ संद; 8 चदु 
पयकः; ५॥ ( यथा, शाङ्घन्तये । ५। 

नचआचार इव्यधिङ्तिन मया यद्ौता 

या वैचयटटिरवरोघण्देषु रान्तः”) 
खतु पश्चविधः। तेषां गुणा; । ̀  शौतलल्वम् । 
कथायतवम् । भूतपित्तरत्वष्च। इति राज- 

निषेण्टः॥ तस्यायं वैताग् इति स्मातम्। 
तद्गुणाः । दौपनलम् । रुच्यत्वम् । तिक्तत्वम् । 

पित्तकफनाशििलश्च । ततृफलगुणाः; । वातपित्त 

नाशिवम्। ऋअस्बत्वश्च। इति राजवल्लभः । 

असुरविशेषः। -तस्य प्रमाथं वैच्रासुरशन्दे 
इश्यम् 

वेचकौयः, चि, (वैच + ̂ नड़ादौनां ङक च ।*8 । 
२।६१। इति कुक् इ ख ।) वेत्रसम्डदयुक्तटेप्रादिः। 

इति सिद्धान्तकौसुदौ ॥ ( रकचक्रा नगरौतु 
दे्प्राचुथवत्वन तद्ास्ययापि प्रसिद्धा यथा, 

महाभारते । ९।९६१ । ६। 

^बैचकौयण्द्े राजा नायं नयभिडहादख्ितः। 

उपायं तंन कुरुते यत्नादपि स मन्दधौ; ।*) 
वैधरः, प, ( वचस्य धरः! ) इदारपालः। इति 

खलायुधः ॥ यदटिधारके, चि॥ 

वेच्रधारकः, पु, ( वैच्रस्य धारकः!) इारपालः। 

इति जटाधरः ॥ 

वेच्रवतौ, स्तौ, नदौविश्रेषः। इव्यमरः॥ सातु 
मालवदेश्ात् कालपौनामनगरे यस॒नायां 

मिलिता। वैच्रासुरमाता। यथा, वरादपएुराणे । 

^वेच्रवद्युदरे जातो नाजा वैचास्रोऽभवत् ॥” 
वेचरष्टा, [न्] पु, ( वचं हतवान् । इन +किप् |) 

इन्द्रः । स्व्यमरः॥ 

वेश्नावतौ, स्रौ, वैचवतौ नदौ 1 यथा,-- 
“तच्रान्धा दधते जलं मधुरं कान्तिप्रदं पुरिदं 
डव दौपनपाचनं वलकरं वैचावतौ तापिनौ ॥* 

इति रालनिषंण्ट; ॥ 

वैचासनं, कौ, ( वेचस्याखनम् । ) वैचनिभ्भिता- 
सनम् । तत्पयायः । यआखन्दौ २। इति हेम- 
चन्द्र; ॥ 

वेचासुरः, पै, ( वै्रगामकोभ्सुरः;।) खनाम- 
श्ययातासुर; । तस्योत् पत्तियंया,- 

महातपा उवाच्। 
^ च्ासौद्राजा पुरा राजन् सिन्ुदौपः प्रताप- 

वान् । 
वारथांशो मह्ाराजोएखौ५र ण्ये तपसि स्थितः॥ 
एचो मे शच्चुनाशाय भवेदिति नराधिपः। 

रवं छतमति, सोभ्य महता तपसा खकम् । 
कलेवर स्थिरो भूत्वा शोषयामास सुव्रतः ॥ 

प्रजापाल उवाच । 
कथं तस्य हिजख्ष्ट शक्रणापलतं भवेत् । 
येनासौ तदिनाश्ाय पुचमिच्छन् व्रते स्थितः ॥ 

महातपा उवाच्। 
सोभ्न्यजनम्मनि पुत्तो५शूत् त्वष्ुबेलवतां वरः 
वध्यः समैश्रस््ौ वेरपां फेनेन नाशितः 
जलपेनेन निदितस्तसिह्लयमवाप्नयात् । 

पुण्र श्यान्वयो जातः सिन्षुहभेपेतिखं जनितः ॥ 

सखतेपे परमं तोत्र शक्रवैरमनुखरन्। 
सत; कालेन महता नदौ वेत्रवतौ शुभा ॥ 
मानुषं रूपमास्थाय सालङ्गरा मनोरमम् । 

अजगाम यतो राजा तेपे परमकं तपः ॥ 

त इषा रूपसम्पन्नां स राजा क्र्धमानखः। 
उवाच कावि सुश्रोणि सत्यं कथय भामिनि॥ 

नटुवाच। 
अष्टं जलपरते; पल्ौ वरुणस्य महाम; । 
नाचा वे्रवतौ पुण्या तामिच्छन्तौ ड पगता ॥ 

साभिलाषा परन्तौ यो भजमानां विसच्नेयेत् । 
स पापपुरुषो स्रेयो ्र्षदद्या् विन्दति ॥ 
शवं ज्ञात्वा महाराज भजमानां भजख माम् । 
खुवसुक्तस्तय! राला साभिलाषोपसक्तवान् ॥ 

वस्य सोऽभवत् पुत्तो दादशाकंसमप्रभः । 
वैचवद्युदरे जातो नाच्ना वैचासरोऽभवत् १ 
बलवानतितेजस्वौ प्रागच्योतिष; पतिभवैत् । 
स कालेन युवा जातो वलवान् टषएविक्रमः॥ 

मद्ायोगेन खंयुक्तो जिगाय च वसुन्वराम् । 

सप्रह्ोपवर्तीं पखान्सेरपन्तमारुइन्। 

तचेन्र' प्रथमं जिग्ये पञ्चादमि' यमं ततः ॥* 
ति वराषपुराओे देवोत्यत्तिन!माध्यायः ॥ 

वैचौ, [न्] पु, (वचोग्स्यास्तौति । वेच + इनिः।) 
दारपालकः। इति देम चन्द्रः ॥ पे युक्ते; चि ॥ 

वथ, ऋ ढ याचे । इति कविकल्यदुमः + (भ्वा०- 

च्राल०-दिक०-चेट् । ) ठ; वेथते । इति दुर्गा- 
दावः ॥ 

वैदः, पै, ( विद् + चन. । ) विष्णुः । यथा,- 
भवेदो वेदविदव्ङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कवि; ॥* 

इति विषुसदख्नामस्तोचम् ॥ 
उत्तम् । इति मेदिनौ॥ कचित् पुस्तके वित्त- 

भि्पि पाठः। यन्नाङ्गम्। इति नानाधेरत- 
माला॥ मौगश्ररौरावच्छेदेन भगवहाव्यम् । 

वेदः 
इति खायश्राख्वम् ॥ धमत्रह्मप्रतिपादकमपौ- 
रुषेयवाक्यम्। इति वैदान्तशाख्म् + तरहषसख- 

निमं तधमनन्तापकश्चाख्म् । इति पुराणम् 1 

तत्मथायः। श्रुति; २ अजाय; ६। इत्य 

मर;ः॥ इन्दः 8 ब्रह्म ५ निगमः ६। इति 

शन्दरत्रावलौ॥ प्रवचनम् अ। इति जटा- 

धरः ॥#॥ वेदस्य प्रादुर्भावो । यथा । कदाचितुं 
कथं खच्यामौति ध्यायतो ब्रह्मणो सुखचतु 
्येभ्यञ्चत्वारो वदाः; प्राड्रासन् । यथा । रक. 

विंशतिश्ाखाल्मक-ऋक २ श्तग्राखाल्मक- 
यजुः २ खस्शखामयसाम ३ नवश्ाखा- 
मयाथ ४ । इति पुराणम् । अपिच) 

ओमाकंण्छेय उवाच । 
न्तस्ादणादिनिभित्रादूज्रक्षणोगयक्तजन्मनः । 
ऋच्चो बभूवुः प्रथमं प्रयमादइद्नाण्ने ॥ 
जवापुष्यनिभा; षदास्तेजोरूपा दसं ठता; । 
एक एग विभिच्राश्च रजोरूपा महात्मनः 

यज्पि द्च्िणादक्रादट्निबह्वानि कानिदित्। 

यादकवणं तथा वर्णान्धसंइतिचराणि वे ॥ 
पश्चिमं यद्िभोजक्तं ब्रह्मणः परमेष्टिनः 

आविरतानि खामानि तत; कुन्दसिताग्धथा॥ 

अथव्वाणमशेषेण श्टङ्गाञ्जनचयप्रभम्। 

घोराघोरखखरूपं तदाभिचारिकशान्तिमत् ॥ 
उत्तरात् प्रकटौभूतं वदनात्तत्त वेधसः । 
सखं सत्चतमःप्रायं 

ऋचो रजोगुणाः सत्वः यजुषा गुखो सने । 
वमोगुखानि खामानि तमःखत्वमयब्वेसु 
खुतानि ज्वलमानानि तेजसा प्रतिमेन वै । 
एथक् एयगवस्थानं भादि पूनमिवाभवत् ॥ 
सतस्तदादां यत्तेन यओोमिदयक्राभिशस्यति । 
तस्याजभावाइक्तलस्तमांस्छाटव संख्ितम् ॥ 
यथा यजुम्मेयं तेजो यच्च साखा महासने । 
रुकत्वसुपयातानि परतेजसि खं श्यात् ॥ 

शान्तिकं परौशिकषेव तथा तेवाभिचारिकम् । 
ऋ गादिषु लयं ब्रक्मंस्तितयं जिष्वथागमत् ॥ 

ततो विश्वमिदं स्यस्तमोनाशात् सुनिन्नेलम् । 
बभावतोव विप्रे तिरओोदंमघस्तथा ॥ 
ततस्तन्मखलोभूतं छान्दसं तेज उत्तमम् । 
परे तैजसा ब्रह्मन् ! एकलत्वसुपगभ्य तत् ॥ 
अदिद्संज्ञामगमदादा वेव यतोग्भवत् । 
विश्वस्यास्य महाभाग कारणख्धाययाल्मकम् ॥ 

प्रातमेध्यन्दिने चेव तथा चैवापराद्धके । 8 
चयौ तपति खा काके ऋग यजुःसामसं श्विता ॥ 
ऋ चस्तपन्ति पूर्वाह्ण भध्याङ्कच यलुषिवे। 
सामानि चापराङ्े तु तपन्ति सुनिखत्तम॥ 

शान्तिकं चतु पूम्भा क्ते यसु: खल चपौ दिकम् । 
चऋपराक्ञे स्थितं निदं खामखेवाभिन्वारिकम् ॥ 
खष्टौ च ऋष्यो ज्ा स्थितौ वियेचुभ्भेयः । 
द्रः साममयोभन्ते च तस्लात्तस्या शचिध्वनिः॥ ` 
सदेवं भगवान् भास्वान् वेदात्मा वेदसं स्थितः । 

व पर; पुरुष उच्यते ॥ 
खगेस्थिखन्त हेतु; ख रजःखच्वादिकेगं ओः) 



वेदः 
अथिद्य ब्रह्मविषादिखंन्नामभ्यति श्त 

वेदे; सवेदः सतु वेदब्डत्ति- 

र्धनति-राद्योखिलविच्छर्डसिः । 

विश्वाश्रयं च्योतिरवेद्य वर्मा 
, घम्मावदातः परम; परेभ्य; ॥” 

दति ओमाकंखयपुराशे दथमादालय खर्यो- 
त्प्रत्तिनामाध्यायः॥ # ॥ अन्यच्च । 

“अष्टाविंशे पुनः पराग हयखिन् त इापरे हिजाः ! 
पराशरस॒तो यासः छष्यरे पायनोएभवत् ॥ 
ख सव सयषैदानां पुराणानां प्रदशेकः। 
पाराशर्यो महायोमौ शव्यदेपायनो इरि; + 
आराध्य देवमानं इष्टा साग्वं चिलोचनम्। 
सत््रसादादसौ यासो वैदानामभवत् प्रभुः ॥ 
अथ शिष्यान् प्रजमाहइ चतुरो वेदपारगान् । 
जेमिनि् सुमन्तु बै श्म्यायनमेव च ॥ 
पलं तेषा चतुथे पचम मां महासनिः। 
ऋम्ेदश्रावकं पलं प्रजग्राह महासुनिः ॥ 
यजु चँ दप्रवक्तारः प्रेशम्यायनमेव च । 
जैमिनिं खामवेदस्य श्रावकं सोऽन्वपद्यत ॥ 
व्ैवाथवधवेदस्य सुमन्तुग्टपि त्मम् । 
इसतिद्धाखपुराणानि प्रवक्त' मामयोजयत् ॥ 

रक असौदृयनजुवेदस्तच्चतुडां यकश्पयत् । 
च्ातुर्होचमभूद् यस्िंस्तेन यज्ञमथाकरोत् 
अध्वयवं यजुभिः स्याडग्भिर्होतं दिजोत्तमाः। 
चौहार सामभिश्प्रो ब्त ख्ाप्ययव्धभिः ॥ 
सतः ख ऋच उडत ऋग्वेदं छतवान् प्रभुः । 

यजि च यचुन्वैदं सामवेदश्च सामभिः 
श्कविंप्रतिभेदेन ऋगवदं छतवान् पुरा । 

प्राखानान्तु ्रतेनाथ यजुनेदमथाकरोत् ॥ 
सामवेदं ख्सखेण शाखानाश्च विभेदतः । 
अधर्व्वाशमथो वेदं विमेश् नवेन तु ॥ 
मेरैर्टादपरो यासः पुराणं लतवान् प्रस । 
ओभ्यमेक खतुष्यादो वेदः पूरये एुरातनात् । 
ॐकारो ब्रर्मणो जातः स दोषविषशोधवः । 

वेदवेद्यो छि भगवान् वासुदेवः सनातनः ॥ 
- ख गौयते वरोदेवो यो वेदेगं ख वेदवित् । 

श्लत् परतरं ब्रषव्योतिरानन्दसत्तमम् ॥ 
वेद्वाक्योदितं तच्छ" वासुदेवं परं पदम् । 

वैदवैदामिदं वेत्ति वेदं वेद्परो समि; ॥ 
वेदं परमं वेत्ति वेदनिष्टः खदेर; । 
खर्ववेदो वेदाश्च तमेवाध्िद्य सुच्यते॥ 
इ्येतदचरं वेदामोङ्ार वेदमय्यम् । 
अतेदश्च विनालाति पाराशर्यो महासनिः १५ 

ति कौर्मं ४६. अध्याय; ॥१॥ 
वेदाध्ययगपान्रं यथा, 

दाख उवाच । 
“वं दखादिभिव्॑तं शौ चाचारखमग्वितः। 
च्याङतो५ध्ययनं कुशथादौकमायो गुरोम्म खम् । 
निखसुव्यतपाणिः स्यात् साध्वाचारः सुसंयतः 
श्रास्यतामिति चोक्त; खन्रासौताभिसखं 

गुरोः ॥ 
प्रतिश्रवखसम्भाषै प्रयागो न सखमाषरेत् । 

प्र 17 

नासौनोन च भुज्ञानो न तिष्त्र पराडमुखः) 

नोच शय्यासनं चास्य सन्येदा गुरखभ्निधौ । 

गुरोस्तु चच्छुविंषये न यथष्टासनो भवेत् ॥ 
गोदारेदस्य नाम परोच्चमपि कैवलम्। 
म चेवास्यागुञ््वौँत गतिभाषितक्तेडितम् ॥ 
गुरोवेज परौवादो निन्दा वापि प्रवतैते। 
के तन्न पिधातय्ौ गन्तं वा ततोदन्यतः ॥ 
दूरस्थो नाचैयेदेनं न क्रो नान्तिके स्तियाः 
न चैवास्योत्तरं ब्रयात् स्थिते नासीत सच्रिधौ । 
उदकुम्भं कुशान् शव्यं समिधोटस्याइरेत् सदा । 

माच्नेनं लेग्रनं नि्यमङ्गानां बे खमाच्वरेत् ॥ 
मास्य निम्मल्यश्यनं पादुकोपानहावपि। 
नाक्रामेदासनच्वास्य कायादौन् प कदाचन । 
साधयेदककाादीन् लब्धश्च निवेदयेत् । 
अनाष्टच्छन्न गन्तं भवेत् प्रियते रतः; 
न पादौ धावयेदस्य सन्निधाने कदाचन । 
जुम्भितं इसितप्यव कश्छप्रावरणं तथा ॥ 
बच्ंयेत् सनत्रिधौ निद्यमवस्फोटनमेव च । 
यथाकालमधौयोत यावन्न विमना गुरः ४ 

आसौताधो गुरोदेभ फलके वा समादितः। 
आसने शयने याने तरेव तित् कथचन ॥ 
धावन्तमनुधावैत्तं गच्छन्तमनुगच्छति । 

गोभखोष्ुयानप्रासादप्रलरेषु कटेषु च ॥ 

आसौत गुरुणा खाद शिलाफलकनौषु च । 
लितैन्द्रियः स्यात् सततं बण्याल्माक्रोधनः 

शुचिः ॥ 

प्रयुञ्जीत खदा वाचं मधुरां छितकारिणैम्। 

गन्धं माल्यं रसं कन्धां शुक्तं प्राशिपिद्िंखनम् ॥ 
अभ्यङ्ष्वाञ्जनोपागच्छचघारणमेव च । 

कामं लोभं भयं निद्रां गौतं वादिचन्र्यकम् ॥ 

च्ातच्लःनं परौवादं स््ौप्र तालभनग्तथा । 
परोपघातवेश्ुन्यं प्रय न विवच्णेयेत् ॥ 
उदकुम्भं सुमनसो गोग्रछ्न् षटत्तिकाङ्शान् । 
चआहरेदृयावदर्थानि मैचष्वाद्ारमा चरेत् ॥ 
छत्व लवणं सव्ये वच्य पथषितख्च यत्। 

चनृद्यद शौ खतसतं भवेद्गौतादिनिष्प इः ॥ 

नादिनं ते समौखेत गाचरेदन्तधावनम् । 

खकान्तमशुचिस्वौभिः मूद्रान्धेरभिभाषणम् ॥ 

युरूच्छिष्टं मै षन प्रसञ्जौत न कामतः। 
मलापकर्षयं खानं मा्वरेदह्धि कथयष्ठन ॥ 

न कुयान्लानसं विप्र गुरोख्यागे कथश्चन । 

मोदाहा यदि वा लोभात्ताक्तेन पतितो भवैत् ॥ 

लौकिकं पेदिकष्चापि तथाध्याल्मिकमेव वा) 
ाददोत यतो ज्ञानं तन्न द्येत् कदाचन ॥ 

गुरोरप्यवलिप्रस्य कायाकाथमजानतः। 
उत्पथ प्रतिपन्नस्य मगुख्त्यागं समन्रवौत् ॥ 

शुरो रोः सन्निषिते गुरुवद् ठ तिमा चरेत् । 
म चाविद्धश्गुरणा खान् गुरूनभिवादयेत् ॥ 

विद्यागुरुष्वेतदेव बृ्यटत्तिखयोनिषु । 
प्रतिषेधान्न चाघम्भा हिजश्चोपदिशत्खपि ॥ 

अयः खगुरुवट्ठत्तिं नित्यमेव समाचरेत् । 
गुरुप दारेषु गुरो चेव खवन्यु ॥ 

वेदः 
बालः समानजश्मा वा शिष्यो वा यज्चकम्भयि। 
अध्यापयन् गुरुसुतो गुरुवन्मानमदेति ॥ 
उत्छादनं वा गात्राणां खपनोच्छिषटभोजने। 

न कुग्यादृगुरुपुत्चस्य पादयोः शौचमेव च ॥ 
गुरुवत् प्रतिपूजच्यास्तु सवर्णा गुरवस्तथा । 
अखवर्थासतु संपूज्याः प्दुत्यानाभिवादनै; ॥ 
अभ्यञ्जनं खापरनश्च गाच्ोतुखादनमेष च । 

भुरुपतया न कााणि कैश्रानाष्च प्रसाधनम् ॥ 

गुरपन्नौन्तु युवतीं नाभिवाद्येत पादयोः । 

ङुरववौत वन्दनं भूमावैषोमहभिति च हवन् ॥ 
, विप्रोष्य पादग्रहयमन्वदष्चाभिवादनम् । 

गुरुदारेषु कन्वीत खतां धमभमनुख्खरन् ॥ 

माटख्सा मातुलानौ खशा पितु; खलाः 
प्रपूज्या गुरुपनौ च समास्ता गुदभाया ॥ 
भ्नाढभार््योपसंयाद्या खवर्णा{हन्धडन्वपि । 
विप्रस्य तूपसं याद्या ज्ातिखम्बन्धियोषितः ॥ 
पितुभगिन्धां मातु च्यायस्याश्च खसथपि । 
माटवदृढत्तिमातिषक्षाता ताभ्यो गरौवसौ ॥ 
ख्वमाचारसम्यन्नमाल्मवश्यमदाभ्भिकम् । 
वेदमध्यापयेद्धभने एुराणाङ्गानि भिखश्रः ॥ 
तथा चिरोषिते शिष्ये गुर्चानमनिरदिश्रम् । 
रते टुष्कतं तस्य शिष्यस्येवं ततो गुखः 
च्याचायेपुचः सुखषु्चागदो धाभ्मिकः शुचिः। 
च्याः शक्तोगयेदः साधुरध्याप्या दश्च घम्भतः ॥ 
छतन्नच तथाद्रोद्ौ मेधावौ खुभषन्नरः 
प्तः प्रियोपय विधिवत् षड्ध्याप्या हिजातयः। 

खतैषु बरह्मणो दागमनग्धत्रं तु यथोदितात् ॥*१॥ 

वेद्ाध्ययनविधिवंधा,-- ` 
«चा चन्वं संयतो निव्मधौयौत उदडसखः । 
उपरंयद्य तत्पादौ वौचचमाणो गुरो्मखम् ॥ 
अधौष्वभो इति ब्रयादिरामोःख्िति चारमेत् । 
प्राक् भूतान् पथपासौगः पविच्रखेव पावितः 

प्रायायामेख्विभिः पूतस्तत ओोडारमद्ेति । 
ब्राह्मणः; प्रणवं कुखादन्ते च विधिवद्विना; 
कुशादध्यापनं निद्यं स त्रह्चादौनि पूयेत; । 
सर्जंषामेव भूतानां देवश्च्च: सनातनः ॥ 
अधोतानध्ययन्निदयं जाद णयाद्खौयतेपन्पया । 
अधोयौत ऋचो नियं चोरदह्वा सवैवता; ४ 
परौखाति तपेयन््ेनं कामेस्तप्राः देवताः । 
यजुष्यधौते नियतं दशना प्रौयाति देवृताः ॥ 
खामान्यधौते प्रौवाति इताडतिभिरन्वइम् । 
अथर्वाङ्गिरसो निवयं मध्वा प्रौयाति देवताः ॥ 
धम्भाधंख एरायानि मांसेस्तपेयते स॒रान् । 
पां समोपे प्रयतो नैप्िकं विधिमाश्चितः ४ 
गायच्चतौमष्यधौयौत गलारर्यं समादडितः। 
सदखपरमां देवौ शतमध्यां दश्रावराम् ॥ 

मायर्चौ वे जपेननिद्यं जपयज्ञः प्रकौक्तितः ॥ 
मायच्चौदेव वेदांश्च तुलयातोखयत् प्रस; । 

रखुकतश्चतुरो वेदान् गायच्चौख तचेकतः ॥ 
ॐकारमादितः छला यादतौस्तदनन्तरम् । 

ततोग्धौयौत खावि्ौमेकारः अह यान्वितः ॥ 

पुराकल्पे खसत्यन्ना भस वःखःखनातना; । 



वेदः 
महायाद्त पस्तिखः स््वाशुभनिवद्धेणाः ॥ 
प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मविष्णमहेश्वराः । 

सत्वः रजस्तमस्तिखः करमादपादतयः खता; ॥ 

ॐकारस्तत्पर ब्रह्म साविच्नौ स्यात्तद्चरम्। 
रुष मन्त्रो महाभागः साराल्घार उदाहतः ॥ 
योऽधौते>दन्यहन्येतां सावित्रौ वेदमातरम् । 
विज्ञाय ब्रह्यचारौ ख याति परमां गतिम् । 
गायन्नौ वेदजननौ गायन्नौ लोकपावनौ । 

म गायता; परं जप्य" रतदिन्नाय सुच्यते ॥ 

रावणत्य च माषस्य पौरंमास्यां हिजोत्तमाः। 
चाषाणां पौडप्ां वा वैदोपरकरणे सतः ॥ 
उत्द्ज्य यामनगरं मासान् विप्रोडद्धेप्चमान्। 
अधीयत शुचौ देशे त्र्षचारौ समाद्ितः । 
पुष्ये तु ढन्दलां कुथाइिरत्सव्नेयेदिजः । 
माचश्क्ञस्य तु प्रापे पूरब क्ञे पथमे५इनि॥ 
-इ्दास्यड'मथो जप्यात् शुकञपचे तु व हिज; । 
वैदाङ्गानि पुराखानि अव्यापतेतु मानवः ॥#॥ 

इमान्िवमनध्यायानधौयानो विचच्चणः। 
चऋध्यापनच् कुर्व्वाणो अभ्यस्यन्नपि यत्नतः ॥ 
कयेश्रवैनिके रात्रौ दिवा पाँश्चसख इने । 
विदयुतृस्तनितसर्वेषु मदोख्कानाश्च सं वै ॥ 
चआकरालिकमनष्यायनेतेष्वाहइ प्रलापतिः 

रखु्तानभ्यदितान् षिटाद्यदा प्रादुष्कतासिष् ॥ 

तदा विद्यादनध्यायमनबृतौ चाज दं । 
सज्योतिः स्यादनध्यायः शोषे राच्ौ यथा दिवा॥ 
निद्यानध्याय रव स्य्राटूखामेष्ठु नगरेष च । 

धमै पुर कामानां पूतिगन्धे निशः ४ 
अन्तःशरवगते पामे इषलस्यैव सन्धौ ॥ 

अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ 

` उदके मध्यर तरे च विणग्धचस्य विसच्लेने । 
उछ; याहं सुतेव मनसापि न चिन्तयेत् ॥ 
प्रतिख्द्य दिनो बिह्ानेकोदिश्स्य केतनम् । 

चदं न कौर्ेयेद्त्रह् रान्नो राहोश्च खतके॥ 
यावदेकान्तदुश्स्य खंह्ो लेपश्च तिति । 
विप्रस्य विदुषो देहे तावद्ब्रह्म न कौत्ेयेत् ॥ 

प्यानः प्रौएपादञ्च तथा चैवावश्क्यिकः। 
नाधौयोतामिषं जग्धा खतकान्नाद्यमेव च ॥ 

जिराहारे बाणशब्द सन्ष्ययोर्भयोरपि । 
अमावास्याचतुदश्लोः पौरं मास्यर्टमोयु च ॥ 
उपाकम्भध्यि चोत्सर्गे चिरात चयं स्तम् । 
अरटकासु त्वद्ोराचन्डत्वन्तासु च राजिषु ॥ 
मागो तथा पौषे माघमासे वयैव च। 
तिखोण्डकाः समाख्याताः सष्यपचचेयु खरिभिः ४ 
छेश्रातकस्य च्छायायां श्ाद््मलेमेधुकस्य च । 
कदाचिदपि नाध्येवं कोषिदारकपिन्थयो; \ 
समानवद्येतुग्डते तथा सब्रह्मचारिणि। 
ऋताय सखिते वापि चिराजं चपणं स्टधतम् ॥ 
हद्राणयेतानि विप्राणां येम्नध्याया; प्रकौ- 

कविताः 
श्दिंसन्ति रात्रसास्सेषु तस्तादेलाजि वस्नेयेत् ॥ 
जिद्यके नाख्यनध्यायः सन्ध्योपाखन खव च। 

उपाक कान्ते होममन्् तयेव च॥ 

9४९८८ 

वेदः 
रुकान्टचमयेकं वा यजुः खामाथवा पुनः । 
ऋअषटकादाखघौयीत मारते चातिवायति ॥ 

अनध्यायस्तु नाङ्गषु नैतिद्ासपुराण्योः । 
न धमशा्तेष्वन्येषु पञस्ेतानि वच्णं येत् ॥ 91 
रुष धमः समासेन कोितो ब्रह्मचारिणाम् । 
ब्रह्मणाभिद्ितः पू नैष्टषौणां भावितात्मनाम् ॥ 

योगन्यच्र कुरुते यनमनधौद्य ख्ंतिं दिनाः । 
ख खद्धो न संभायो वैदबाद्यो हिजातिभिः। 
न वेदपाठमान्रेण सन्तुष्टो परे भवेत् दिजः । 
पाठमाज्रावसन्रस्तु परे गौरिव सौदति ॥ 
अधौद्य विधिवद्धेदं वेदाथ न विचारयेत् । 
ख सान्वयः श्ूद्रकल्यः पात्रतां न प्रपद्यते ॥ 

पटित्वा्न्तिकं वां कत्तु मिच्छति तर गुरोः । 
क्तः परिचरेद्ेनं न शरोरविमोचणम् ॥ 
गत्वा वनं यो विधिवच्लदूयाव्जातवेदखम् । 
अधौयेत सदा निनव्यं ब्रह्मनिष्ठ; समाद्ितः॥ 
साविचौं शतरुद्रीयं वेदान्तांख्च विशेषतः। 

अभ्यसेत् सततं सुक्तो भस्ल्लानपरायणः ॥ 

खुतदिधानं परमं पुराणं 

वैदटागमे सम्यगिद्ेरितं वः । 

एरा महषिप्रवराभिष््टः 
खायम्भुवो यन्नुराइ देवः ॥ 

रुतमीश्रसमौरितं नरो 
योग्ुतिति विधिं विधानवित् । 
मोहनालमपहाव सोणो 

याति ततपदमनामवं शिवम् ॥* 

इति करम्भं उपविभागे १३ अध्यायः ॥ 
अथ कऋन्पेदस्य खंद्िता। 
^ विभेद प्रथमं विप्र तैल ऋग्येदपादपम् । 
दइन्द्रप्रमितये प्रादात् वास्छलाय श संडिते। 

चतुद्धां सा विभेदाय वास्कलो निनसंद्िताम् । 

बोध्यादिभ्यो ददौ तास्तु शिष्मेभ्यः स मद्ामतिः। 
बोध्यामिमातुरौ तदत् जातुकणेपराश्ररौ । 
प्रतिश्राखास्तु शाखायास्तस्यास्ते जण्हस ने ॥ 
इन्द्रप्रमितिरेकान्तु संश्ितां खसुतं ततः 

माखकेयं मदाह्मानं मचयाध्यापयत्तदा 

चस्य शिष्य प्रशिव्येभ्यः पत्तशिष्यक्रमाद् ययौ । 
वैदभिचस्तु शाकच्छ; खंितां तामधौतवान् ॥ 

चकार संदिताः पञ्च शिष्येभ्यः प्रददौ चताः) 
तस्य शिष्याश्चये प्च तेषां नामानिमे श्ण). 

सहलो गालवद्येव वातस्य: श्रालोय ख्व च । 
ड शिरः-पचमचासौन्नेत्ेय सुमहामति, । 
खं ्िताचितयश्करे शाकपूथिरथेतरः । 
निरुक्तमकरो तइ चतुथ सुनिखत्तम ॥ 
कौषो वरेतालिकसतइहलाकञ्च महामतिः । 
निरुक्तलचतुर्थोभूर दवेदाङ्गपारगः ॥ 
देताः प्रतिशाखाभ्यो दगु श्राखा दिजोत्तम । 

वास्छलिश्चापरास्तिखः सं इता; छतवान् 
दिजः ॥ 

शिष्यः कालायनिर्गास्येस्त तौयञ्च तथा जवः 

येते बचा; प्रोक्ताः संडिता येः प्रव 

त्वित; 

वेदः 
इति विष्णुपुराशे ३ यंग वैदविभक्ति्नांम 8 
अध्यायः ॥ #॥ यज्चजदस्य संता यधा, 
“यजुर्वेदतरोः शाखा; सप्रविंश्रन्लहामतिः। 
वैशरम्यायननामासौ यावशिष्यश्चकार ब । ` 
पि्येभ्यः परददौ ताञ्च जण्डुरतेऽप्यदुकरमात् ॥ 
याज्ञवल्कयास्तु तस्याश्दूद् ब्रह्य रातस्लतो दिन । 
ग्रिष्यः; परमधमभ्चो गुरुटत्तिपरः खदा ॥ 
ऋषिर्योग्य मह मिरोः समाजे नाममिस्यति । 
तस्य पै सप्रराच्न्तु ब्रह्महत्या भविष्यति । 
पूञ्मेव सुनिगमी; समयोग्यं छतो द्विज ॥ 
वैशरम्यायनर्कस्तु तं यतिक्रान्तवांस्ततः । 
सख्सखोयं बालकं सोभ्य पदा स्यृरटमघातयत् ॥ 

श्ििष्यानादइ भोः शिष्या; ब्रक्षहव्यापष्ं 

त्रतम् $ 
चरध्वं मत्ते सर्ववे न विचा्मिदं तथा॥ 
अथाह याज्नवल्कयस्तं किमेभिभेगवन्दिज; । 
केभ्ितरल्पतेनोभिचरिष्येगहमिदं व्रतम् ॥ 
सतः क्रुद्धो गुरः प्रा याज्ञवल्कंप महामतिम्} 
छच्यतां यत् त्याघौतं मत्तो विप्रावमन्धक \ ॥ 

निस्तेजसो वद्स्छेतान् यस्तं ब्राह्चणपुङ्गवान् । 
तैन शिष्येण नार्थोस्ति ममाज्नाभकङ्गकारिणा॥ 

याज्ञवल्कास्ततः प्राह भन्येत्ते मयोदितम् । 
ममाप्यलं लयाधौतं यन्मया तदिदं दिन ॥ 

ओीपराशर् उवाच । 

श्युक्रा रुधिराक्तानि सखवरूपाणि यजंषि सः। 

देवित्वा ददौ तस्ते ययौ च खच्छया सुनिः 
यजंष्यथ विष्टष्टानि यान्ञवल्फयन प्रे दिल । 
जण्डस्तित्तिरा भूत्वा तेत्तिरौयास्तु ते ततः ॥ 
्रह्महयाव्रतं चौरे गुरुणा चोदितस्तु यैः । 
चरकाध्वग्यवस्ततु चरणान्समनिखत्तम ॥ 

यान्नवल्कोएपि मेचेय प्राखयामपरायणः 

तुष्टाव प्रयतः खथ यजुष्यभिलषंस्ततः ॥ 
ओीयान्ञवल्कय उवाच । 

नमःसविचे इाराय सुक्तंरभिततिजसे । 
ऋग यज्जुःखामभूताय चयौधामवते नमः ॥ 

श्रीपराशर उवाच । 

दव्य मादिभिस्तेन स्तूयमानः स्तरे रविः । 
वाजिरूपधरः प्राङ् त्रियतामभिवाञ्ड्ितम् ॥ 
याज्ञवल्कास्ततः प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम् । 
यजुभि तानिमे देह्ियानि स्न्तिनमे गुरौ। 

ओरीपराश्रर उवाच) 

रुषसुक्तो ददौ तसो यजंधि भसवान् रविः । 
अयातयामसंज्ञानि यानि वैत्तिन तदृगुरः 
यजुषि येरघीतानि तानि वेपे्िःजोत्तम। 
वाजिनस्ते खमाखाताः खर्योगन्; सोऽमवदू- 

यतः ॥ 
शाखाभेदास्तु तेषां पर दश पश्च च वालिनाम् , 
कास्खाद्याः सुमहाभाग यान्नवल्कयपव्तिताः॥५ 
इति ीषिष्णुपुराथे ३ अंशे वालिनामाख्यानं 
५ अध्यायः ॥#॥ सामवेदस्य संद्िता यथा, 
“सामवेदतरोः ए्ाखा यासशिष्यः स जैमिनिः) 
क्रमेण येन मचय विभेद ्टणु तन्मम ॥ 



बेद्ः 
समन्त॒स्तस्य एच्तोभभूत् स॒करम्मास्याप्यभूत् सतः । 
अधौतवन्तावैङेकां संदितं तौ महासुमौ ॥ 
मासं खं हिताभेदं सुकम्भा वतृसतस्ततः । 

चकार तच्च तच्छिष्यो जयक्ञाते महाव्रतौ ॥ 
हिरण्यनाभः कौशल्यः पौष्यङ्कि ख दिजोत्तमः। 
उदरौच्या; सामगा; शिष्यास्तस्य पष्चशताः 

शताः ॥ 
िरण्यनाभात्तावद्यः संदिता यैदि'नोत्तम । 
सदहौतास्तेःपि चोच्न्ते पण्डिते; प्राच्य सामगाः। 

लोकाः कुथमिद्धैव कुवौदलाङ्गलिसूथा। 

पौव्यज्निश्िष्यासतद्ेदैः सं{ दना वद्ुलौलछलताः ॥ 
हिरण्यनाभश्चिष्य ञ्च चतुर्विं शतिसं हिताः । 
प्रोवाच छलतिनामासौ शिष्येभ्यः सुमहामतिः ॥ 
तैशवापि खामवेदोभसौ खाभिवेइलोलतः॥*# 
अथन्यवेदस्य सद्धिता वथा, 

“+अथनैणामधो वच्छे संदितानां षसुश्चयम् । 
अथन्ेवैदं स सुनि: समन्तुरभितद्युति; ॥ 

शिष्यमध्यापयामास कबन्वं सोए्पि तद्विधा । 
छत्वा तु वैददश्य तथः प्राय दत्तवान् ॥ 
वेददशंस्य शिष्यास्तु मोदो ब्रह्मवलिस्तथा । 
प्रौल्कायनिः पिप्यलादस्तयान्यो स॒निसत्तमः ॥ 
पश्यस्यापि चयः शिष्या; छतायैदि'ज संहिताः 
जाजलि; कुसुदादिच्च तीयः शौनको. दज । 
श्रौनकस्तद्विघा छत्वा ददावेकान्तु वरवे । 
दितौवां खंडितं प्रादात् सेन्धवायनसं जिने ॥ 
सखन्धवा सुञ्धके शाश्च भिच्नवेदा द्विधा पुनः) 

मच्तचरकलर्पो वेदानां संद्धितानान्तयैव च ॥ 
चतुथे; स्यादङ्गिरसः शान्तिकल्पश्च पञ्चमः । 
अषाञ्चायन्येणामेते संदितानां विकल्पकाः ॥” 

इति व््णिपुराथे ३ अंगने ६ अध्यायवः ॥ 
अन्यत् कूम पुरावत् ॥ # ॥ अपरच्च । 
“वेदो इरेव्याक् खाविचौ वेदमाता प्रतिडिता। 
जिगुणच्च चित् खचं तेन विप्रा; प्रतिष्टिता; ॥ 

दशयते; कंस्कृता चे नाद्यः त्रह्वादिनः। 
तजन वैदाच्च लोकानां चयाखणामिद् पोषकाः; ॥ 

यज्चाध्ययनदानादितपःखाभ्यायखं यमैः । 
प्रीयन्ति इरि भका वैदतन्नविधानसः ॥* 

इति कल्छकिपुराओे २ अध्यायः ॥#। 

वेदोक्तकम्भे करदं यथा,- 
“श्ुतिचछतिखदाचारवपिद्ितं कम्मं केवलम् । 
सेवितं चरतु येभेजद्धिः केशवं खटा ॥ 
अन्धथा निरयं वाति कुमामंगणसेवनात् । 
अतो वेदविरहाथे ग्राच्ठोक्तं कमम संव्यलेत् १” 

दूति पाद्मोत्तरखर्छे १७ अध्यायः ॥ # ॥ 
वेदाचाराल्लौकिकाचारो बलवान् वधा, 

पावद्युवाच। 
“केवलं धेदमाभिव्य कः करोति विनिणंयम् । 
बलनान् लौकिको वेदाल्लोका चार कद्यचेत्॥” 
इति ब्रह्मवैवर्ते गणपतिखण्डे ७ व्यध्यायः \४॥ 
चथ वेदस्य स्थितिकालः! 

“कशेदेशखदखान्ते ययौ दयक्रा दरे; पदम् । 
बेव्यवाञ्च पुराणानि श्द्धानि श्राद्वतपेणम् 1 

वेद् 
वेदोक्तानि च कमणि ययुस्ते; सामेव च । 
इरिपूना हरेर्नाम ततृकौन्तिगुख कौत्ेनम् ॥ 
वेदाङ्गानि नू शास्त्राणि ययुस; साह्'मेव च । 
सत्वश् घम्म; सव्यञ्च वेदाश्च सामदेवता;।* 

इति बरह्मपीवत्तं प्रशतिखरू ६ अध्यायः ॥#। 
आवुर्वेदस्योत्पत्तिलचे यया,-- 

^यदक्रोभ्यः पञ्चस ख्यागतेभ्यो 

वैदटा जाता ऋगंयज्ुःखाममेदाः। 

च्युर्वेदोभयव्ैवेदञ्चेति कणादः ॥ 
चास्ते वेदः पञ्चमो ब्रेदकास्मो 
षैत्ता कशत्तस्य नास्ते मदेश्रात् | 
सस्ाद्वातापेत तसात्तराषाट्- 
तस्नाज् जात्वा वक्तमद्ामि शास्म ॥” 

इति गषए्वोधः ॥ 

“हिताष्ितं सखं दुःखमायुस्तस्य हितादितम्) 

मानश्च तच यच्ोक्तमायुर्नवेदः ख उच्यति ॥” 
इति सुखबोधः ॥ # ॥ #॥ 

चतुर्वेदानां विवरणं यया। अथातचचरणयुदं 
दओास्यास्यामः। तच यदुक्तं चातु यम्। चत्वारो 
चेदा विज्ञाता भवन्ति। ऋश्ेदो यजुवदः 
खामवेदोग्यन्वेदश्चेति) तत्र ऋग्वेदस्य 
स्थानानि भवन्ति । चच्ैश्रावकः १ चच्चैकः; २ 

अवणौयपारः; ३ क्रमपारः ४ क्रमरयः;५ 
क्रमजट; ६ कमश्टः 9 कमदखश्चेति ८। 
चतुष्यारायण्मेतेषाम्। शाखा; पच्चविघा 

भवन्ति। अश्लायनौ £ संस्यायनौ २ 
शाकला ३ वास्छला 8 माण्डूकेयाश्चेति ५। 
वेषामध्ययनम्। अध्यायाखतुःषटटि;ः। मख 

लानिच दप्रैवतु) 
“शकन्वै रकवगेस्यादेकश्च नवकरूथा । 
हौ वर्मौ ई ऋचौ ये चौणि ऋचश्रतं 

च्छतम् ॥ 

चतुक्चं समाख्यातं षट् सप्रदयुत्तरं शतम् । 
पश्च इादश् शतान्यटाविंशोत्तराणि च! 
श्चतच्रयं षड्च्वैख सप्तप्रश्वाश्दुत्तरम्। 

खप्तच्चैमेकान्न चिंशडुत्तरं शतमेककम् ॥ 

अर्चः पञ्चपश्चाशह्रगः स्युर्नाधिकोत्तराः। 
वर्गाणां परिखं स्थातं हे खद षडङ्त्तरे ॥ 
खष्खमेकं सक्तानां निविशङ्गं विकल्यनाम्। 

दशखप्तसु पच्यन्ते संख्थातं पे पदक्रमम् ॥ 
रुकशतं खसं वा हिपश्चाश्त् ख्सरादेम् । 
ख्तानि च चतुरश्र वाश्ि्ानाम् । इतरेषां 
पश्चाश्ौतिक्रमकाले तु वेश्यम् । चतुच्िशत्- 
सदखाणि द्दिखखडानां सहखाणां इचिंश्रत् 
षोड्गोत्तराः। चलत्वारिंश्रतुखदख्रायि इाचिं- 

श्रत्चा्तरष्स्ाणि। 

ऋचां द्श्सदखाणि ऋण्वां पश्चग्तानि च। 

ऋचामश्रौतिपादश्ेततृपरायणसच्यते ॥ 
रुक ऋपेकवगंख्च रकश्च नवकस्तथा । 
डौ वर्गौ ड ऋष्वौ सेये चौणि चौणि शरत 

न्तथा ॥ 
सदखमेकं क्तानां पच्चानां शतमानर्विश्रतिः। 

क बेद्ः 
सप्रकानांद च सप्रोत्तरे प्रते । चतुक्रौचै ची 
शतानि षट्कानां चौराः षटटिरटटकानाम् ॥५॥ 
यजु तदस्य षड्ध्रौतिमदा भवन्ति । तन्न 
रकाणां इादशमेदा भवन्ति । चरकाः १ 

अडङरकाः २कठाः र प्राच्कठा; ४ कपिष्टल- 

कटाः ५ च्ौपमन्याः ६ यटलकठाः ® चारा- 
योया; = वारायणौया; ६ वार्तान्तवेयाः १० 

खताश्वतराः ९१९ श्वेताश्वेततरा द्वि वा 
पाठः । मैच्रायणौयाश्चेति १९। तत्र पज्राय 
णौयानां सप्रमेदा भवन्ति। मानवा; १ 

इन्द्रमा; २ चैकया: ३ वाराहाः हारिद- 
वेया; ५ शयामा; ६ श्यामायनौया्चेति ७ । 

तेषामध्ययनमश्यौ । यजुःखदसरयधौव्य शाखा - 
पारो भवति । तान्येव हिगुणान्यधीव्य पदपारो 
भवति। तान्येव चिदुणान्यधोव्य क्रमपारो 
भवति। षडङ्गान्यधौव्य षड्ङ्गविद्धवति। शिचा१ 

कर्यो २ व्याकरणम् ९ निरुक्तम् 8 छन्दो ५ 
च्योतिषमियङ्गानि € । तत्र प्राच्योदौच्यां 
नेकेत्यां निक्ेयः। तत्र वाजसनेयानां सप्र- 
दशमेदा भवेन्ति। जावालाः १ अौचेया; २ 
काणाः; ३. मध्यन्दिनाः 9 शापौयाः ५ तापा- 
यनौया; ६ कापाला; 9 पौष्डदतसाः < अआव- 
दिका; ६ पामावटिकाः १० पररमावटिकापि 

पाठः । पाराश्रौया; १९१ व्रेधेया; १२ परेनेयाः 
१३ चओधेयाः ९४ गालवा; १५ वेजवाः १६ 
क्यायनौवाश्चति १७ । प्रतिपदमनुपदं छन्दो 
भाषा धर्म्मो मौमांसा न्यायस्तकं दलयुपाङ्गानि ॥ 
उपण्योतिषम् । साङ्गलन्तगम्। प्रतिज्नान- 

वाक्यम् । परिसंख्या । चरम् । श्राइ- 

कश्य; । प्रवराध्यायञ्च। शास्त्रम् । कतुः । 

संस्ानः। अगमः। यच्चम्। प्रार््ान्। 

होतचकम्। पारष्याजदोज्नकमपि पाठः! 
पश्चव;। उकथानि। कूग्मेलचण्मिदय्ादश्र 
परिश्ि्टानि। 

“ङ्गं सदसे शते न्यूने मन्त्र वाजसनेयके । 
इयक्तं परि खंख्डातमेतत् सकलं सशुक्रियम् ॥ 
न्धा श्च परिखंस्यातं ब्राक्षण्च चतुगौखम् ॥ 
अटावारभ्य वेदान्तं ब्रह्मयाद्कतिपूग्वकम् । 
वैदमध्याय रख्तेषां होमान्ते तु खमारमेत् ॥” 
तच्च सीत्तिरौयकाणाम् दिमेदा भवन्ति। 
आच्छा: १ खमध्योऽपि पाठ; । खाख्छिकेवा- 
ति २। तत्र खाख्िकेयानाम् पञ्चभेदा 
भवन्ति । चअपस्तम्बौ ९ बौधायन २ सद्या 
घाप ३ दिरण्यकणौ 8 व्ौचेयाद्धति ५ 
च्ौधेयौ चच पाठः, सत्र कठानान्तपमान- 
विश्चेषाः । चतुखत्वारि श ल्युपयन्थान् । 
^मन््ब्राञ्णयो नें दख्छिगुणं यच पते । 
यजुवदः स विरतेयः श्रोषाः शाखान्तराः ' 

स्छताः ॥*#॥ 

सामवेदस्याखिलखहखमेद असौत्। अखिल- 

शयाने किल इति भाष्यसम्मतः। अनध्याये- 

ष्वधौयानास्ते एतक्रतुवयेणाभिता; पना: । 



वेद् 
तेषां प्रवच्याम्यासुरायणौया वासुरायणौया 
वाकन्तवेया प्राञ्जला ऋन्वयेमेदा प्राचीन- 
योग्या ज्ञागयोग्या राथायनौयाञ्चेति। तत्र 
राखायनौयानां नव भेदा भवन्ति। राखाय- 

नौयाः । शाष्धयायनौयाः । शादायनौया,; इति 

शाद्यसष्याः इति च पाठः। षावलाः। 

शायसुद्धवा इति वा पाठः। मौङ्गलाः। इति 
तु भाष्य गास्ि। खसवलाः। मदहाखखला, । 

लाङ्गलाः । कौयमाः । गौतमाः। जेभिनौोया- 
ति। तैषामध्ययनमष्टौ लामसदस्ञाणि 
सामानि च चतुश्र अष्टौ शतानि। द्रति 
दश्सप्रस वालखिल्याः खसपयं पर्छ: । कचित् 
पुस्तके नवतिदश्रलिवालखिच्यः ससुपयंपच्छः 
इति च पाठः। खतत् सामगयं खटतम् \ # ॥ 

अथन्वेदस्य गव भेदा भवन्ति, पेप्यलाः;। 

दान्ताः । प्रहान्ताः। खाताः। खौता शति 
पाठः;। सौनाः। ब्षदावला; ¦ शौनकी । 
देषिद शलौ । चरण्षिद्याञ्चेति। दाता प्रदाता 
ओता ब्रह्मदौपशौ वेदौ इति भाष्ये नामा- 
न्तरम् । तेषामध्ययनं पश्च कल्पानि भवन्ति 

नच्चचकश्यो विधानकल्यो विधिविधानकश्यः 

खंडिता शान्तिकल्यद्धति। सर्वेषामेव वैदाना- 
 सपवेदा भवन्ति। ऋनेदस्यायुजदः । यजच्ु- 
दस्य घगुेद उपवेदः। खामवेदस्य गान्ध 
वैर उपैदः। अथ्यवेदस्य शस््रशास््राणि 

भवन्ति \ #\ (अथ गवेदस्य तचश्ाच्चाणौत ` 
स्ट मन्यते) तथा च सुक्रनौतौ । ४ । ३।२७। 
ऋगयजुःखामचायय्या वेदा आयुधंदुःकमात् । 

मान्वनेश्चेव तन्त्रि उपदेदाः प्रकौक्तिताः ॥*) 

ऋग्वेदस्य चेयगोज्रं ब्रह्मटे वद्यं गायन्तं छन्दः । 
ऋन्वेदो रका वं; पदम पचायताचः सुविभक्तयौषः 
कुखितकेशयः ष्ठश्चुन्येतवये; हिरनिषंयुतः ॥४। 
यचजुरवदस्य भारदाजगो्रं सग्ररैवतं चैमं 

छन्दः । यजुदः श्रो दोषं; कपालौ ताशनत्रखं 
काश्चगगयनः; अादिद्यवर्यो वणन पष्चारनि- 

माच: \५\ सामवेदस्य काष्यपगोत्रं विष्छरेवद्यं 
चागतं न्दः । सामवेदो निदज्लग्वौ शुचिः शुत्तौ 
वासौ खुचिवाखाः इति च पाठः । चौमौ रथपि 
याठः। दान्तौ चभ्नौं दणौ काश्चनगयनः 
च्छादिघ्यवर्णौ वर्थेन षड्रतिमाज्ः %॥ अथने- 
वेदस्य बेजानगोचं इरेवदयं आनुदभं इन्दः । 
चअधन्यपेदस्तोच्ष्णः लव्यः कामरूपो चुद्र- 
कम्मं हाव साध्याः चुद्रकन्निम्वेव साध्या इति 
बा पाठः । सविदा; सकला; मश्षं गालवः 
खद्ानदव्ः परच्ियान्यद्धेति नवरन्रिमाचः। 
यन्यान्तरे विश्ाल्मा विच्कना खशाखा- 
च्यायौ । प्राज्ञो मडहानौलोत्यलव्ों वर्येन दश- 
रन्निमाच्र दति च पाठः॥#। अथ ध्यानम्। 

“ध्यायामि त्वां पद्मपच्रायताच्तं 

कुष्वितकेशं ब्रह्मरेवत्यमाद्यम् । 
गायतं ऋग्वेदमाचेयगोचं 

सकावयं शसश्रुलोमप्रमायम् । 

धू ०9 

वेदना 
बन्दे रों ष्टुभ ताश्व 
भारहालं खक्मनेच छलशाङ्गम् । 
यजु््यैदं दौर्घमादि्यव्े 
कापालिनं पञ्च चारनिमाच्रम् ॥**॥ 

य ददं टेवतं रूपं गोचप्रमायं हन्दोव्ं 
वथेयति ख विद्यां लभते ख विद्यां लभते 
जन्म जन्सवेदपारो भवति अव्रतो रतौ भवति 

प्रयतः प्रयतो भवति ्यन्र्मचारौ ब्रद्यचारौ 
भवति नातिस्ररो जायते ॥ # ॥ 

५्य दद् चरय॒द्धं पसु खावयेददिलः 

घौतपाभा सुविषिपो ब्रह्मभूयाय कच्पति ॥ 
यदद चरणब्यृद्धं श्राहकाले खदा पठेत्। 

अच्चयमभवत् श्राद्ध पिद्णासुपतिष्ति ॥ 

योगघौते चरणद्यद्धं ख विप्र; पडक्तिपावनः 
पावयव्यखिलान् पूब्वान् पुरुषान् सप्र सप्र च॥ 
यद्मा विपुला दैवा अन्डतत्श्चं गच्छति । 

लोकातौतं महाश्यान्तं अण्टतत्वष्च गच्छति ॥” 
गच्छं नम इवा भगवान् यासः; पारा- 
शरौयो यावः पाराश्रौयः। इति याखरचितं 
चरणय्ं खमापरम् ॥ ( धनम्। यथा, ऋग्- 
वैदे। <। ७३ । १। 

भविं रथं न वेद्यम् । 

भवेदयं वेदो धनम् घनदितम् ।* इति तद्धाच्ये 
खायणः॥ चतुःसंस्थावाचकः। यथा, साहिय- 
दपेथे । 9 । २६४। 
^तद्ेवमेकपश्चाशद्धदास्तस्य ध्वनेमं ता; । 
सङ्करेण चिर्पेण संखा सेकरूपया । 
वैदखाणिश्रराः शुद्धेरिषवायान्िखायका; ॥* 
दभसष्टि;। यथा, मनु; । ४ । ३६। 

“वेणवो धारयेद्यष्टिं लोदक्च कमणखलुम् । 
यश्चोपबौतं वेदच् शुभे रौक् च कुले ॥ ५) 

वैदगभैः, प, ( षदा गँ अन्तरे यस्य । ) ब्रह्मा ¦ 
(वथा, भागव्ते। २।४।२४। 

^शतदेवाल्मभू राजन् नारदाय विष्च्छते। 
वैदगर्भोएभ्यधात् साच्चाट्यदा हइ इरिराल्मगः॥*) 
ब्रा्चणः। इति हेमचन्द्रः ॥ 

वेदगुिः, च्छो, (वेदानां युभिः।) ब्राञ्चणादि- 
कशकयेदरच्ा । इति केचित् । 

वेदनं, } कौ, स्तौ, (षिद् + च्युट् । पै । “वहि 
वैदना, + वन्दिविदिभ्य उपसंख्यानम् ।* ३।३। 

१०० । इद्यस्य वार्तिकोक्या बुच् । ) अगुभवः। 
तत्पायः । संवेदः २। दव्यमरः।॥ श्नानम्। 
इुःखम् । एति मेदिनौ ॥ विवाहः । यथा,- 
^पाथिग्रदणसंस्कार; सवर्णाखपदिष्यते । 
खवर ख्यं जेयो विधिरह!इकमणि॥ 
श्र; चच्वियया साद्य; प्रतोदो देश्यकन्धया । 
वनस्य दशा साद्या शूदरयोत्लष्वैदने ॥* 

द्रति मानवे ३ अथ्यायः॥#। 
प्राणीति। समानजातौयास यह्यमाणासु इस्त- 

यषणलच्चणः संस्कारो यद्यादिशाख््ेय विधौ 
यते विनातौयासु पुनख्द्यमानास विवादइ- 

कमणि पार्यद्णश्याने अयमनन्तरञोके 

वेदब 
ब्यमाणो विधिरधंयः। शर इति । चच्चिवया 
पाणियहणस्याने बनाक्षयविवाडहे ब्राह्चण्डस्त- 

परिण्हौतकाखेकदै्ो द्यः वश्यया 
बाञ्चणचचियविवादहे बाक्चणचन्तियविष्टत- 
प्रतोरैकदेशो याद्यः । ू ढथा पनदि'जातिच्रय- 
विवाद प्राटतबखनद् श्चा पाद्या । इति कुललूक- 
भटः । 

वेदनिन्दकः, प (वेदं निन्दतौति। निन्द + वुल् 1) 

नास्तिकः । इति जटाधरः + (यथा, यमः ।३०। 

इुभेगो हि तथा षणः पाण्डौ वेद निन्दकः \”) 
बुञ्च ॥ 

वेदपारगः, चि, (वेदस्य पारं गच्छतौति। गम + 

डः । ) वेदवेत्ता । ब्रह्षन्नानौ । यथा,- 
“चक्रवाका; शरदौपे हंसा; सरसि मानसे। 
वैभिजाताः कुरुचेचर ब्राक्चणा वेदपारगाः \” 

इति ख्राद्धतच््वे पिष्टगाथा ॥ 
वैदमाता, [ऋ] खी, (वेदानां माता ।) मायत्नौ । 

यथा,-- 
"योगधौतेएदन्धहन्येतां सावि वेदमातरम् । 
विज्ञाया बरह्मचारी स थाति परमां गतिम् \ 
गायन्तौ वेदजननी मावन्नौ लोकपावनौम्। 
ज गायच्नयाः परं जप्य' रखुतदहिश्नाय स्यते ॥* 
इति कौं उपविभागे ९३ अध्यायः ॥ # ॥ 

दुर्गां । यथा, 
^ ब्रद्धिष्ा वेदमादटल्वाङ्ायनच्चौ चरणायजा । 

वैदे चरते यनात्ेन खा ब्रह्मचारिणौ ॥* 
ष्र्ति दैवौपुराशे ४५ अध्यायः ५ 

वेदवती, च्छौ, (वेदं न्नानमस्स्या इति । वेद 
+ मतुप् । मख्य वः । च्छ्रा डौष्।) क्श 

ष्वलराजकन्धा । सा जन्मान्तरे सौता। यथा, 

बद्भिरुवाच। 

^त्वं गच्छ तपसे देवि ! एष्करख्च सपण्यदम् । 
छल्ा तपस्या तत्रैव खमेलच्ौमेदिष्यति ॥ 
शा च तदचनं श्रुत्वा प्रतप्य पुष्करे तपः। 
दियं चिलचवपेष् खगं लष्यौवंभूव इ॥ 
खाच कालेन तपसा यञ्जकुणडससद्धवा। 

कामिनौ पावानाख द्रौपदो हपदाल्मचा ॥ 
छते युगे वेदवतौ कुगश्रध्वनसता खभा। 
च्रेतायां रामपनौसा सौतैति जगकाल्मला.॥ 
वच्छायः द्रौपदौ देवौ दापरे इपदाल्मजा । 
चिडायणौति सा परोक्ता विद्यमानञयुगचये ॥* 

दति ब्रम प्रशतिखखछे १२ च्यध्यायः ॥ 
(पारिपाचपद्यतख्यगदौ विद्रेषः । यथा, माके- 
ख्ये । १५७ । १६. । 
^वेदण्दध ति्वेदवतौ चक्नी सिन्धुरेव चच ॥*) ५ 

वैदवदनं, जौ, (वेदानां बद्नमिव। ) थाकरणम्। 
यथा, । 

५यो वेद वैदवदनं खदनं दि सम्यम् - 
ब्रा; ख वेदमपि द किमन्यशाच््म्। 

यखादतः प्रयममेतदधौ द घौमान् 

श्ाच्वान्तरस्य भवति श्रवयए्धिकारौ ॥* 

इति सिहान्ताश्ररोमणौ गोक्लाष्याय; + 



वेदादि 
( षदा वदने यस्येति वियद ब्रह्मणि, प। 
देवौभागवति। 9।३०।८१ | 

“गायन्ती ेदवद्ने पाती शिवसन्निधौ ॥) 
देद्वासः, पु, (वेदानां बालो यस्मिन् ।) ब्राह्मणः । 

इति शब्दरत्रावलो॥ 

वेदवित्, [द्] पु, (वेदान् वैत्तीति। विद्+ 

किप् । ) विष्णुः । वथा, 

“वेदो वेद्विदद्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित् कविः ॥* 
दति तस्य सहस नामस्तोचम् ॥ 

वैदक्ञ, चि। (यथा, मनुः । २।७८। 
«रतदन्नरमेताख् जपन् याह्ृतिपूृञ्िकाम्। 
सश्ययोर्गेदविद्दिपो. वेदपुण्येन युज्यते ॥*) 

वैदययाखः, पु, (वेदं अस्यति एयक करोतौति । 

वि+अस+-अण । निरुक्तिस्तु परत द्रर्वया।) 

सुनिविश्रेषः । तत्पायः । माठर; २ देपायनः 
३ पाराप्रथः £ कानौनः ५ बादरायणः; ई 

चासः ऽ । इति हेमचन्द्रः ॥ छष्यदेषायनः ८ 
स्यभारतः ६ पाराशरिः १० साल्यवतः ११। 
इति चिकार्डप्रोषः॥ बादरायणिः १२ सथ 
वतौसतः १३ सद्यरत; १४ पाराशरः १५। 
इति शब्दरत्रावलौ ॥ ( यथा.विषापुराणे। 

“वेदमेकं चतुर्भेदं छल्वा श्राखाण्रते विभः । 
करोति बहलं भूयो वेदवयासम्बरूपधक् । 

ह्ापरेतु युगे विष्ण॒र्यासरूपौ महासने । 

वेदमेकं स वहुधा कुरूते जगतो दितः ॥ 
यया च कुरुते तन्वा वेदमेकं एथक प्रभः । 
बैदयासाभिधानातु खासाश्हनिमेधुद्धिषः॥*) 
अस्यान्यत् विवरणं यासश्रन्द द्रश्यम् ॥ 

वैदाखररैः, स्तौ, ( वेदानामम्रणौः।) सरस्ती। 
इति राजनिचेणटः ॥ 

वेदाङ्गं, को, (वेदस्य अङ्गम् |) श्रु्वयवषट्- |- 
प्रकारश्ास्तम् । तद्यथा । श्ित्तार९ कल्यः २ 

अाकरणम् ३ निरुक्तम् 8 च्योतिषम् ५ छन्दः 

& 1 यदुक्तम् । - _ .. ` 
“शित्त कल्यो याकरणं निरुक्तं च्योतिषां 

गण.) 

छन्दोषिचितिरि्येतेः षडश्गो वेद् उच्यति ”दइति॥ 
लच्र अकारादिवर्णानां स्यूलकरगप्रयत्रबोधिका 

अकुण् ष विसव्नैनौयाः कण्ठा इत्यादिका 
शिच्ता। यागक्रियाणासुपरेशः कल्पः । साधु- 

श्न्दान्वास्यानं याकरणम् । वर्णागमो वगे- 
अिपथयख्च इ्यादिना निश्चयेनोक्तं निरुक्तम् । 
गहणादिगणनग्रास्तरं ज्योति;। श्रुतिच्छन्दसां 

प्रद्यायकं शारं छन्दोविचिति;ः। इद्यमर- 
भरतौ ॥ ( यथा, मनु; । ४ । ६८। 
भ्वेदाङ्गानि च स्ाणिक्तयपचचेषु सम्यठेत् ॥५) 

वेदादि, क्री, (रेदानामादि। “कचिदौपचारिकाः 
श्रन्दा; सखलिङ्गमपि दयनन्तौीति” न्यायादस्य 
क्तौवत्वम् । ) प्रणवम् । यथा,-- 

भ्वेदादि भुवनेशौख ग्रीवौजं उवुतं ग्टगुम् । 
कारयित्वा वदेन्मन्त्ं शुक्रस्य च षड्च्तरम् ॥* 

इति रुद्रयामलम्॥ 
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वेदान्तः 
(बैदस्य पूर, पु । यथा, वीन्तिरौयार रक । 
भयो वेदादौ खरः घ्रोक्तो वेदान्ते च प्रति- 

डितः ] | 

वेदादिबौजं, जौ, ( वेदस्यादौ प्रयुक्तं बौजम्। 
भखतम् | यथधा,- 

“वेदादि सवने शरौ गरीबौजं उयुतं श्टगुम् । 

कारयित्वा वदेन्न्त्रं सुक्रस्य च षड्च्चरम् ॥ 

ॐ दौ ओओश्ुकराय। इति सद्रयामलम् ॥ 

“वेदादिबीजं ह बौजं स््ोकोजं तच्निकेतनम् । 
शत्तिवोजं रमाबौजं मायाबौजं सखाकरम् ॥” 

इति राजराजेश्वरौतन्तम् ॥ 
वेदाधिपः, पै, ( वेदानामधिपः;।) चतुकदाधि- 

पतिय्रहः । यथा,-- 

“ऋग्वेदाधिपतिननींवो यजुर्चदाधिपः खित; । 
सामवेदाधिपो भौमः शश्रिनोभनषैदराट् ॥* 

इति च्योतिस्तत््म् ॥ 

वेदान्तः, पु, ( वेदानां अन्तः।) उपनिषत् । 

इति हेमचन्द्रः। वेदयासप्रणोतदशंन शास्त्र 
विश्चेषोभ्पिं । यथा। वेदान्तो नाम उपनिषत्- 

प्रमाणं तडुपकारौणि शारौरकदत्रादौनि च । 
दूति , परमहंसपरित्राजकाचायग्रीसदानन्द 

योगौन्रविरचितवेदान्तसारः॥ #॥ ^ददानौं 
खस्यापि वस्तुविचारोरेशपूखकलत्वात् प्रति- 
ज्ञातं वेदान्तं नामतो निरिंश्रति वदान्त इति। 
उपनिषद ख्व प्रमाणं उपनिषत्-प्रमाशम्। 

उपनिषदो यच्र प्रमाणमिति वा। तदुपक्रारौणि 
ेदान्तवाक्यसंगाहकाणि शारीरकदन्नादौनि 

च्व। ्ररौरमेव श्ारौरं तन्न भवो जोवः शारौ- 

रक; दचयते याथातथ्येन निरूप्यते चैः 
तानिश्रारौरकष्छचाणि (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 

इव्यादोनि। आदिशब्दो माष्यादिसं्रहाथेः। 
चशब्दो उेदान्तश्न्दानुषङ्गाधेः। यद्धा शारौ- 
रकखत्राणि तद्यथाथेवादिवे दान्तायेसं यड 
वाक्वानि। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि- 
खत्रादौनि। आदिशब्देन भगवद्गौतादयध्या्म- 

पास्ता रद्यन्ते। तेषामपि उपनिषच्छन्द- 
वाच्यत्वादिति भावः ।*इति ओीरसिंहसरस्वतौ- 

छता तद़्ौका सबोधन ॥ अस्य नामान्तरं 
उत्तरमीमांसा । तत्न चत्वार; अध्याया; । तेष 

ब्रह्मनिरूपणम् । तद्विवरणं यथा,-- 

“अद्यक्तादण् मभूद याद् ब्रह्चा ततः प्रजालमगं; । 
मायामयी प्रततिः संद्धियते पनः पनः 

क्रमशः ॥ 

मायामयोपप्यतच्तेता गुणकरणगणः; करोति 
कम्भाणि। 

तदधिष्टाता दद्द शचैतनोणपि न करोति 
किञ्िदपि॥ 

यज्धदचेतनमपि सन्निकटस्ये शाके मति 

लोहम् । 

तदत् करणसख्धख्रटति त्चिद्धिष्टिते दैदे।॥ 
यदत् खवितयुदिते करोति कम्भाणि जौव- 

लोकोभ्वम्। 

क, 

वदन्तः 

ने च तानि करोति रविने कारयति तददा- 
त्मापि॥ 

मनसोणंकारविश्ध्तस्य सैतन्यवो धिरो ह । 
एरुषाभिमानसुखद्ःखभावना भवति खष़स्य ॥ 

कर्तांभोक्ताद्ररटास्मि कम्मणासुत्तमादौनाम् । 
इति ततस्वभावविमलोएभिमन्यते सञगोप्याद्मा॥ 

नानाविधव्र्णानां वर्णान् धत्ते यथामलस्पाटिकः। 

तददुपाधशुं गभावितस्य भावं विभुधैत्ते॥ 

गच्छति गच्छति सलिले दिनकर विम्बं स्थिति 

स्थितिं याति। 

अन्तःकररी गच्छति गच्छत्या्मापि तददद ॥ 

राहरडश्योऽ्पि यथा शश्िविष्वस्थः प्रकाशते 
जगति। 

सअगलोएपि तथान्मा बद्धिस्थो टश्यतामेति ॥ 

चद मलरद्िते यहद्रपं विन्तिनुते लोकः । 
अलोकयति तथात्मा विगुडबुह्वौ स्वमात्मानम् ॥ 
सगतं लत निरुपममदेतं तच्च त्ेलसा गम्वम् । 
यद्वबुद्धिगतं ब्रह्मोपलभ्यते शिष्यवोध्यं तत् ॥ 

बुद्रिमनोएहंकारास्तन्माचेन्द्रियगणाः सभूत- 

गगः । 
संसारसगंपरिरचगन्तमाः प्राक्तना हेया; ॥ 
घमभाधम्ा सुखद ःखकल्यन] श्वर्गनरकवासख् । 

उत्पत्तिनिधनवर्णाश्रमा न सन्तीह परमाय ॥ 
ग्टगढव्णायासुदकं शुक्तौ रजतं सुजङ्गमो 

रब्लाम् 
मैमिरिकनन्द्रयगवत भ्नान्तं निखिलं जगद्रूपम् ॥ 

यह्ृदिनकर रको विभाति सलिलाश्रयेषु सर्वषु । 
तदत सकलोपाधिष्ववश्िलो भाति परमाल्मा ॥ 

खमिव घटादिष्वन्तब्नह्हिः खितं ब्रह्म सन्- 

पिष्छेषु । 
देहोएहमिद्यनाल्मनि बद्धिः संसारवन्धाय ॥ 
सव्येविकल्यनदहोनः खह्लो?टद्लोम्जरोग्मरः 

शान्तेः । 
अमलः सक्दिभातस्ेतन च्ा्मा खवदयापौ ॥ 

रसफाणितश्कंरिका गुडखरा विकतयो 
ययेवेचोः । 

तहृदवस्थामेदाः परमाल्मन्धेव वद्ूरूपाः ॥ 
विज्ञानान्तर्यामिप्राण्विराट्देहनाति- 

पिखान्ताः। 

 अवदहारस्छस्यात्मन र्तेएवस्थावि्रेषाः स्यु; ॥ 
ब्लू नास्ति सजङ्ग; सपेभयं भवति हेतुना 

केन्। 

र तददरतविकल्यम्बान्तिर विद्या न स्दयमिदम् ॥ 

खतत्तदन्यकारः यद् नात्मन्यात्मताभरान्तधा । 
न विदन्ति वासुटेवं सन्रात्मानं नरा शाः ॥ 

प्राणादयन्तमेरैराल्ानं सं वितत्य जालमिव । 
संहरति वासुदेवः खविभूया कौडमान इव ॥ 
चिभिरेव विखतेजसप्रानने सरादिमध्यनिध- 

नाख्ये; । 
जायतृखभ्रसषुमिभमभूतेन्कादितं तुम् ॥ 
मोदयतौवाह्मानं खमायया रेतरूपया दैवः । 

उपलभते खयमेवं गुद्धागतं एुरुषमात्मानम् ॥ 



बेदान्तः 
च्वलनाट्धुमोद्गतिभिविविष्ालतिरम्बरे यथा 

भाति। 

तददिष्योः खष्टिः खमाययाद्ेतविस्तरो भाति॥ 

शान्त इव मनति शान्ते ष्टे ष्ट ष्व मः 
द्व खपे । 

अवद्ारस्थो न पुनः परमायेत इदश्वरो भवति ॥ 
जलधरधूमोहतिभिमे लिनौक्रियते यथा न 

गगगसलम् । 
सदत् प्रशतिविकारोरपरारूष्ट; परः परुषः ॥ 
खुकसिन्रपि च चट धूमादिमलाटतै चटाः 

शेषाः । 
म भवन्ति मलोपेता यदवष्नौवोऽ्पि तहदह ॥ 
देेन्धियेषु नियताः कम्मैगुणाः कुव्वेते 

स्वभो गाधम् । 
माद्धं कर्तान ममेति न्नागतः कमम तेव 

बश्नाति ॥ 

अन्धश्ररौरेण छतं कम्मं भवे येन देह उत्यत्नः। 
तद्वश्यं भोक्तथ्ं भोगादेव चयोणस्य निरिं; ॥ 
भाक् ज्नानोत्पत्तिचितं यत् कम्मे जञानश्रिखि- 

शिखालौएम् । 
बौोजमिव द्हनद्ग्धं जन्मसमये न तद्भवति ॥ 
चचानोत्यसेरूदं क्रियमाणं कम्भ यत्तदपि । 
न च्चिष्यति कर्तारं पुष्करपमे यथा वारि ॥ 
वागदेहमानसेरि ह कम्मेचयः क्रियत इति 

बुधाः प्राः । 
शुकोऽपि नाहमेषां कत्ता तत्कम्भणामस्ि ॥ 
कम्भेफलवौजनाशाच्लन्मविनाशो न चाच 

सन्देहः; 
बुट़ेवमपगततमाः सवितिव विभाति भारूपः ॥ 

यददिषौकातूलं पवनोदतं दश दिश्रोयाति। 
ज्षणि तत््वज्ञानात्तथेव कम्भाणि तत्त्वविदः 

तौरादुरदतमाण्यं चिप्र यदत्र पून्येवत्तस्जिन् । 

परशतिगुयेभ्यस्तहत् एथकलतख् तनोप्याल्मा ॥ 

गुखमयमायामहनं जिय यथा तमः 
सहखांसुः । 

बाह्ाभ्यन्तरचारौ सेन्धवघमवत् भवेत् पुरषः ॥ 
यड् होढवयवा च्टदेव तस्या {विकारजातानि । 
सहत श्यावरणङ्गममङ्धेतं देतवद्धाति ॥ 
रुकस्नात् सेचन्नाद्र हवः चेचजातयो जाताः 

सौहगतादिव दना; समन्ततो विस्फलिङ्ग 
कणा; 

तै गुणसङ्गमदोषाद्वह्वा इव घान्धजातयः 
स्वतुैः 

जन्म लम्भते तावद् यावन्न ज्ञानवद्धिना दग्धाः 

चिगुणा चतन्धा्मनि सगतेम्वस्थिताखिला- 

धारे। 
कुरुते खटटिमविद्या सन्न स्यश्यते तया नाल्मा । 

रव्नां भुजङ्गदेतौ प्रभवविनाश्रौ यथान स्त 
ख गदुत्यत्तिविनाश्रौौ न च कारणमस्ति तद- 

दिड॥ 

जच्छविनाशनगमनागमनमसे, षङ्गवनिंतो 

जिद्यम् । 

४०२ 

बेदान्तः 
चाकाग्र इव घटादिषु सरव्वाह्मा स्ैतोपैतः। 

कमशुभाश्वभननगिते; सखडुःखेवेन्ो भवदयुपा- 
घौनाम्। 

सतृसंसर्गाइहस्तस्करसङ्गादतस्करवत् ॥ 

देदगुणकरणगी चरसङ्गात् परुषस्य वावदिष्धं 

भावाः। 
तावन्नायापाद्नैः संसारे रुह इव भाति ॥ 
माढपिटवान्धवधनभोगसंदप; । 
जन्मजरामरणमये चक्र इव भाभ्यते जन्तुः ॥ 

लोकयवद्ठारकतां य ₹इइाविद्यासुपासते 
खषा; । 

ति लननमरणधम्भाणो ध्वान्तमचेत्य खिद्यन्ते ॥ 
हिमफेनवुदूषुदा इव जलस्य घमो यथा बद्धैः । 
तदत् स्वभावभूता मायेषा कौरिता विष्णोः ॥ 
र्वं इेतविकल्पां नमखरूपां विमोहनं 

मायाम् । 
उतदन्य सकलं निष्यलमरैतं भावयेद्त्रह्च ॥ 
यदइत् सलिले सलिलं त्तरे च्तौरं समीरणे 

वायुः) 
तहृद्ब्र्मणि विमले भावनया तच्छवलस्तप- 

याति॥ 

शत्य" रेतसम्धहे भावनया ब्रह्मभूयस् पयाति । 
को मोहः क; शोकः सत्र ब्रह्मावलोकयतः ॥ 
विगतोपातिस्फटिकः खप्रभया भाति निम्नेलो 

य्त् । 
चिदौपः खप्रभया तथा विभाती निरपाधिः। 
गुणकरणगणश्र रौर प्रासेखन्माचनातिसुख- 

इःखैः । 
अपराच्ष्टो यापौ त्विदपोभ्यं सदा विमलः ॥ 
द्रष्टा श्रोता त्राता खश्ेयिता रखयिता यदहौता 

| 

देहौ देेन्दियधौविवनितः स्यान्न कर्तासौ ॥ 
ख्को नेकच्रावख्ितो महन्वग्ये योगतो यापन । 
अाकाशवदखिलमिदं न कञ्चिदप्यच सन्देहः ॥ 
च्यालोवैदं सन्य निष्कलसकलं यदेव भावयति । 
मोहगदनादूषिसक्तस्तदैव परमेश्वरौभरूतः \ ` 
यद्यत् सिद्वान्तागमतरकेषु प्रभमन्ति रागान्धाः। 
चऋदुमोदामस्तत्तत्तेषां सव्वाल्मवादिधियाम् ॥ 
सब्धाकारो भगवानुपास्यते येन येन भावषेन । 

तं तं भावं भूत्वा चिन्तामखिवत् समभ्येति ॥ 
नारायणमात्मानं ज्ञात्वा सगं स्ितिप्रलय डेतुम्। 
खन्ध; सन्येगतः सन्यः स््वश्चरो भवति ॥ 
अल्मञ्चस्तरति शुचं यस्मादहिड्ात्न बिभेति 

कुतच्ित्। 
ष्टव्योरपि मरणभयं न भव्न्यदट्भयं कुतस्तस्य ॥ 

चयटद्धिवध्यघातकवन्धनमो सेव्विवच्लितं 
निम् । 

परमार्थंतत््मेतत् यदतोगन्धत्तदनृतं सवम् ॥ 
र्वं प्रतिपुरुषं विज्ञाय निरस्तकल्पनाजालः । 

अल्मारामः प्रश्रमं समास्थितः केवलोभवति ॥ 

मलकद लिवैश्वाणा नश्यन्ति यथा खपुष्य- 

मावाद्य । 

बेदारः 
तदइत्स्वभावभूता, स्वभावता प्राप्य नश्यन्ति # 
भिन्ने त्नानयन्धौ छिन्ने सं्रयगये शुभागुमे 

च्ौये, 

दग्पे च जम्मवोते परमानन्दं हरिं याति 
मोचस्य नेव किञि्ामास्तिन चापि गमन 

मन्यत्र । 
अन्नानमयग्र्य मदो यस्तं विदुर्मोचम् ॥ 
बुङेवमसद्यमिदं विष्णोर्मायातमकं जगद्रपम् । 
विगतदडन्द्रोपाधिकभोगासङ्गो भवेच्छान्तः ॥ 

बुधा विभक्तां प्रतिं पुरुषः संसारमध्यगो 

भवति। 

निमु'क्तः सम्कम्भभिरब्बनपत्रं यथा सलिरीः ॥ 
श्रन् यह्वा तह्वा संवौनौ येन केननचिच्छान्तः) 

यत्र कचन श्च शायौ विसुच्यते सव्वेभूता्मा ॥ 
यमेघश्चतसहस्नायय कुरुते ब्रह्मघात- 

लत्तायि। 
परमाथविन्न पुण्येन च पापः ष्यश्यते विमलः ६ 
मदकोपदषेमत्छरविषाद्भयपरुषवन्य॑वाग- 

बहिः 1 
निस्तोच्वघटकारो जडवदह्िचरेदगाधमतिः ॥ 
उत्पत्तिनाशरवन्नितमेवं प्ररमा्थैसुपलभ्य । 
छतरब्य; सफल जनुः सगत स्तिष्ठति यथेष्टम् ॥ 
व्ापिनमभिन्नरमिव्यं सव्वाह्मानं विधूलनानालम्। 
निरुपमपरमानन्दं यो वेद स तन्मयो भवति ॥ 

तोयं खपचण्डे वा नष््छतिरपि परिद्यजन् 
४ देहम् । 

च्चानसमक्रालं सक्तः कव्यं याति इतश्नोकः ॥ 
पुण्याय सी थेखेवा निरयाय श्चपश्चसदननिधन- 

गति; । 
पण्या पुण्यकलङ्कस्यश्राभावे तु किम्तेन ॥ 
उच्चायाचरतपादो वहदनिच्छव्ररः चितौ 

पतति। 

तदूवदगुणपुरुषन्नो?निच्छन्रपि केवलीभवति ॥ 
परमायेमागेसाधनमारभ्याप्राप्य योगमपि 

नाम। 
सरलोकभोगभोगौ स॒दितमना मोदते स॒श्ट- 

शम् ॥ 
विषयेषु सानभौमः सञ्जः पूज्यते यथा 

राजा। 
सवनेष खम्देवीर्योगभथररूथा पूच्यः । 
मता कालेन महान् मानुष्यं प्राप्य योग- 

मभ्यस्य । 
प्राप्रोति दिद्यमग्टतं यत्तत् परमं पदं विष्णोः; + 

वेदान्तश्रास्त्रमखिलं विलोक्य भ्रेषोखिला- 
धारः । 

अच्ापष्ाश्रौद्या वन्ध परमाधेखारमिदम्॥” 
ति ओगरेषनागविरचितं परमाथंषारं समा- ` 
प्रम् ॥ 

वेदान्तो, [न्] प, (बेदान्तोऽच्यास्तीति । वेदान्त + 
इनिः 1) वैदाग्तश्चास्त्वेत्ता । तत्पायः । ब्र्म- ` 
षादौ २) इति जटाघरः॥ 4 

वैदारः, प, छकल्तावः। इति चिकाखदचेषः॥ 



्बोद्त 
वेदाभ्यासः, पु, ( वेदस्य च्भ्यासः । ) वेदानुश्यौल- 

नम्। सव्व पञ्चविधः । यथा, टत्तः। 

“हितौये च तथा भागे वेदाभ्यासो विधौयते। 

वेदाभ्यासो हि विप्राणां परमं तप उच्यते॥ 

ज्ह्ययश्चेपरं श्चोयः षडङ्गसद्ितश्चयः। 
वेदखोकरणं पूजे विचारोभ्यसनं जपः। 
तदानचचैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो दि पधा ॥ 
श्दलिखितौ । न वैद्मनधौलयान्धां विद्यामधौ- 
योतान्यत्र वेदाङ्गस्छ तिभ्यः ॥*¶व्याद्धिकतत्त्वम् ॥ 

चेदि, क्तौ, ( विद् +न् । ) अम्बा । इति शब्द 
चन्द्रिका ॥ 

वेदिः, स्तौ, ( विद्यते पुण्यमस्यामिति। विद्+ 
छ पिषिरद्िटतिविदौति।” उणा०४। १९८) 

ष्तिडन्।) परिष्कता रूमिः। इव्मरः 

परिष्कता यज्ञाथ पशुबन्धनाय यन्चपाच्रासाद्- 

नाय चातिखस्कारा भूमिवदिरुच्यते। साश्व 

उमरुकाद्याकारा परिखिका। वेदयति निवा- 

रयति द्रयनातं वैदि;। विद इकमभचेतना- 

ख्याने वासवादे नाखीतिर;। वैदिःश््ौवेदौ 

च्व । इति भरतः; ॥ (वथा, रषु; । ११। २५। 

“वच्छ वेदिमथ रक्तबिन्दरभिः- 
&. बेन्युनोवषटथुभिः प्रटूषिताम् ५५) 

च्यङ्कलिमुद्रा । इति मेदिनौ\ (यदोपकरण- 
विग्रोषः । यथा, भागवते । १० । ४१। २१ । 

«वदू धवच्ामलनोलविदमै- 
सु क्ताहरिद्धिवलभोषु वेदिव ॥”) 

वेदिः, प, ( वैत्तोति। विद् +न् 1) पख्ितः। 
इति मेदिनौ ॥ 

वेदिका, ख््, ( वैदिरेव । खाय + कन् !) मङ्गल- 
कम्मे निन्मितवेदिः। तत्पथायः। वितदि;२। 
दूद्यमरः;\ वितदौँ३वेदिः४ वैदौ५। इति 
सङ्ोका॥ इ आरामाङ्गनःदिमध्यस्यवेदि- 
कायाम् । देवागारादौ काष्ादिचतुष्किकाया- 
भिन्धे। दारुपरिटता चतुरखा विश्रामभू- 
व्वितदिरिव्यपरे । स्तम्भसंलमपौठिका वितदि- 
रिति केत्वित्। मङ्ल्याङ्गनमध्यस्यचतुष्किकेति 
केधित्। मङ्गलस्थानाथं निभ्मितवेदिकेति 
केचित् । अशुभं वितदेयति वितददि;। तदं छते 
नाजौति ड; । वेदिका साहचयात् स्तौ इदन्त- 
त्वात् पचे इष् वितं च। विति; का 
लोहो स्यादिति रने। वितददिरपौति मधुः । 
विदन्ति विद्यते वा अस्यामिति वेदिः पून्ववदिः 

श्वय कः ¦ अतणव धैदि्वेदौ च। इति भरतः ॥ 
( वथा, कुमारे । ३। ४४ । 

«स दैवदार्दमवेदिकायां 

श्यद् ^लचम्भदयवधघानवव्याम् ॥४) 
बेदिला, स्रो, ( वेया जयते इति । जन+डः। ) 

द्रौपदौ । इति इदेमचन््रः ॥ 
वेदितः, चि, ज्नापितः। भन्तविदधातो; क्तप्र्ययेन 

जिष्यन्नमिदम् ॥ 

बेदितथं, चि, (विद् +त ।) वेदम् । च्ातयम्। 
वथा,-- 

५०३ 
ऋ @ 

वद्य 

“वाच्ये छन्दश्च रेवं विनियोगक्तसेव च्व । 
वैदितययं प्रये ब्राद्चणेन विश्रषतः ॥” 

दति तिश्यादितत्वम् ॥ 

वेदिता, [ऋ] ति, ( विद~+ष्टच् । ) ज्ाता। 

प्रथायः। विदुर; २ बन्दर: ३। इति हेमचन््रः॥ 

यथा, महाभारते । ५।४३।५२। 
न॒ वेदानां वेदिता क्डिदस्ि 

, वैद्येन वेदं न विदुने षेद्यम् 1") 

वेदौ, [न् ] प, ( वैत्तौति। विद्+खिनिः)) 
प्रणिितः। दति श्न्दरब्रावलो॥ ब्रह्म । इति 

केचित् \ ज्नातरि, चि ॥ ( यथा, रघुः ।५२७। 
स पराद्घंपगतेरग्ोच्तां 
पितुरुदिश्य सदयेवेदिभिः ॥” ) 

वेदौ,ष्तौ, (वेदि+छदिकारादिति वा डङौष्।) 
वैदिः। इत्मरटौकायां सरतः॥ सरखतौ । 

इति शन्दमाला ॥ 
वेदौशः, पु, ( वेदौनां पण्डितानामौशः । ) जश्च । 

शति चिकाणडगरोषः॥ 

वेदोक्तः, चि, (वेदे उक्तः।) श्रुतिकथितः। यथा, 

“वेदोक्तमेव कुलाणो निःसङ्गोएपितुमौश्वरे । 
नैष्कभ्य लभते चिं रोचनार्था पलश्चुति; ॥” 

इति मलमासतत्लम् ॥ 

वैदोदयः, प, (वेदः विषयन्नानसुदये यस्य ।) खयः। 
इति चिकाखप्रीषः ॥ 

वेदोदितः, चि, (वेदे उदितः ।) वेदोक्तः । यथा,-- 

“वेदोदितानां नित्यानां कममणां समतिक्रमे । 
स्लञातकव्रतलोपे च प्रायश्ित्तमभोजनम् ॥* 

इति मलमासतक्वम् ॥ 
वेदय, नि, ( विद् + र्यत् । ) वैदितखम् । वधा,- 

“ध्मः प्रोज् मितकेतवोढज परमो निमेत्राणां 
सताम् 

वेदां वास्तवमच वस्तु शिवदं तापच्रयोग्छृलनम् । 
ओीमद्धागवते महासुनिछते किंवा परैरीश्वरः 
खदो हइदवरभ्यतेएच छतिमि; शरष्ठभिस्तत्- 

च्तणात् ६४ 
इति ओीभागवते १ स्कन्धे १ अध्यायः ॥ 

( घनाय हितम् । यथा, ऋग्वेदे ९।९।६। 

^रधमिव वेदां शुक्रशोचिषमचिम् ।” 
भवेद वेदो धनम् । तसो दितम् 1” इति द्धाय 
खायः ॥ स्तुयम् । तथा, तच्चैव । ५।१५।१। 

«ग्रवेधसे कवये वैद्याय गिरम् ।* 
भवेद्याय स्तुद्याय ।“ इति तद्धा्ये सायणः ॥ 
सब्धयम् । यथा, वाजसनेयसं इितायाम् । १८। 

११। 
५ वित्तं चमे वेद्य मे।» 

^वेदं लव्यम् 1” इति तद्भाष्ये मद्यधरः ॥ 

वेदाय शितमिति। वैद्+यत् षैददितम्। वेद् 
प्रतिपाद्यम् । वथा, महाभारते ।१३।१५८।३६। 

“वेद्याश्च यत् वेदयते च वेदां 
विधिच्च यखखाश्रयते विधेयम् । 

धम्मं च वेदे च धरले च सवै 
चराचरं केशवं तवं प्रतीद्धि॥*) 

बेधनि 
वेधः, प, ( विघ~+ चम् । ) वेधनम् । वंधार्ति 

भाषा। तत्पथायः। यध; २। दव्यमरः॥ 

( यथा, महाभारते । १२ । १६८ । ३९ । 

^वाणवेधे प्ररं यज्ञमकरोष्धोव गौतमः ॥”) 
गभौरता । गहरा इति चाड़ा इति च भाषा। 
यथा, 

^गखयित्वा विस्तारं वहुषु खयानेषु तदूयुनि- 

मान्या । 
स्थानकमिव्याखममितिरेवन्टेर्ये श्च वेधे च ॥ 
चेजपलं वेधगुणं खाते चनदस्तसं ख्या स्यात् |” 

इति लोलावव्यां खातथ्वहारः 1 #4 
च्य सप्र्लाकवेधः। 

५लत्तिकादिचतुःसप्ररेखाराश्रौ परिश्नमन् । 
यष्शदेकरेखास्थो वेधः सप्रश्रलाकवः ॥” 

इति दौपिका॥ #॥ 
अपथ खव्न् रवेधः 

^रुकाद्धङ्गतां योदश तथा तिथैन्गता 

स्थापयेत् 

रेखाञ्चक्रमिदं बुधेरभिदितं खाच्न रिकं तच तु, 

खाषातादि तु निं मन्तु कथितं तथ्ैक्यरेखा- 

श्थयोः 
खथाचन्रमवोभिधो निगदिता ठक्पात रका. 

गेलः ५१ 

इति रत्रमाला ।॥#॥ 
चथ युतवैधः॥ 

“पापात् सप्नमगः श्रौ यदि भवेत् पापेन वा 
संयतो 

यन्नात्तं परिवच्येयेत् सुभिमतो दोषो ह्ययं 
कथ्यते ॥* 

पथ यामिन्नवेधः। 

“रविमन्दकुजाक्रान्तं न्दमाङ्कात् सप्रमं अचेत । 
विवाहवाच्राच् ङ्स ठडकमेप्रवेश्ने ५५ 

इति रत्रमाला॥ 

वामदशिणवेघौ वामवेधशन्दे व्रर्यौ ॥ 
वधकं, जौ, ( विध~+छल् । ) धान्धकम् । इति 

राजनिषेश्टः 

धकः, पु, ( विध +खल्।) कर्परः। इति 

चिकाणशषः॥ च्यच्चवेतसः। इति राज निषेगटः॥ 

( मणिषक्तादिषैधोपनोवौ । यथा, रामाये । 
२।८४। १३। 

“मायूरिकाः काकविका वैधका रोचका- 

स्तथा ॥*) 
वैघकरैरि, चरि+ (यथा, मष्ाभारते। १३। 
२३ । ८० । 
“प्राप्रदमकाद्धेव नासानां वेधकाश्च येः। 
अन्धका प्रभूनांयेति वरे निरयगामिनः ५) 

वेधनिका, सी, ( विध्यतेएनयेति। पिध~+करथे 
च्यट् । ततः खां कन् । ) मणि शञ्चादिषेषनो- 
पकरणम् । भोमरौ इति भाषा । तत्पायः । 
ऋअस्फोटनौ) शद्यमरः॥ लास्फोटमो श 

स्फोटन ९ उषदंश्िका५। इति भरतष्ल- 
वाच्यति; ॥ 



बेधी 
वेधनौ, स्तनो, ( विध्यतेम़्नयेति। विध-+ च्छट् । 

च्छियां डौष।) इदस्तिकणेवेधनास्रम् । इति 
चिकाण्प्रोष; + मेथिका। इति भावप्रकाशः ॥ 

वेधसष्यः, पु, (वेधे वेधने स॒ख्य; शरः ।) कचु रः । 
इति राजनिषेरटः ॥ 

वधसुख्यकः, पु, (वेधसख्य + खां कन् ।) रिदा 
उक्तः काचा इलदि इति स्यातः । तत्यथायः। 
कच्च रकः २ द्राविङ्कः ३ काल्पकः 8 काल्यकः 
५ । इ्मरभरतौ ॥ 

वैध्सस्या, स्छौ, ( वैधे स॒ख्या । ) कस्तृरौ । इति 

राजनिषंर्ट; ॥ 
वेधसं, लौ, त्राषतौयेम् । अङक्टसलम् । इति 

शन्दश्वन्द्रिका॥ 

वेधाः, [सृ ]ु,(विदधातीति । वि + धा + ̂“विधानो 

वैध च ।*उणा० ४ । २२४) इति अखि;। 

वेधादेशख सोपसगेधातोः।) ब्चा। (वया, 
रषु;।१।२६। 

“तं वेधा विद्धे नुनं महाभूतसमाधिना 
तथाहि सन्ड तस्यासन् परार्येकष़ला गुणाः) 
विष्णुः । इव्यमर; ४ ( शिवः। यथा, इरिवश् 

भविष्यपसखणि। १५, १२। 

“नमस्ते शितिकण्ठाय नौलौवाय वेधसे ॥*) 
खयः | इति म्दरत्रावलौो ॥ पण्डितः) इति 
विश्वः॥ श्धेताकंडचः। इति शब्दचन्द्रिका ॥ 
च्यनन्तपुक्ल;। यथा,-- 

“चु ङ्येडदायादो मध्यदेश्रमवाप्रवान् । 
सदुग्बस्य प्रतिष्ठानं तस्य पत्तः पुरूरवा; ॥ 
नरिष्यतः शुकाः पचता; शाकं चतच्तसदाद्तम्। 

नाभागस्याम्बरौषोभभूत सचच्चं पाथिवं तत; 
कोष्वै वाषेकं चेतरं रणटष्टव्िभूव इ। 
शर्यातिमिथनन्त्रा सौदनन्तो नाम विश्रुतः ॥ 
सकन्धा नाम कन्धा चया पनौ यादवस्य च। 
अनन्तस्य च पत्तोभश्रत् वेधो नाम महाप्रसुः। 
च्यानतैविषये तिन पुरौ कुशस्यलौो छता ॥* 
इति बद्धिपुराणे सागरोपास्याननामाध्यावः॥ 

( प्रजापतिदेक्तादिः । यथा, कुमारे ।२।१४। 
«परतोएपि प्ररच्चासि विधाता वैधसामपि ४” 

चि, मधावौ । इति निषु; । ३।१५ ॥ विविघ- 
कत । यथा, ऋग्वेदे । ५।४३ । १२। 

«च्छा वेधसं नौलष्षं ह दन्तम् ।” 
“कटश देवं वेधसं विविधकर्तारम् 1” इति 
लङ्धाष्यै वायणः ॥) 

वेधितः, पु, ( विध +णिच् +क्तः।) कारित- 
विद्वः । छ्ित्नितः। इ्व्यमरः+ 

वेधिनौ, स्रौ, (विधति त्चमिति। विघदिगौकरणे 
+श्णिनिः। डौप् ।) रक्तपा । इति शब्दरना- 

वलौ ॥ जोक इति भाषा॥ मेथिका। इति 

राजनिर्घण्टः ॥ 

वेधौ, [न्] चि, ( विधनौति। विध दौकरथे + 
शिनिः) वैधंकर्ता। ( यथा, महाभारते) 

५।६.६।३०। 
^तेषामद्तौ0ि कयो नासिकाद्धेव मायया । 

५०४ 
क 

वपः 

जिभमित्तवेधौ ख सुनिरौषौकाभिः समपेयत् ॥*) 
वैधविशिष्टः। विधघधातोखिंनृप्रद्ययेन वेधश्ब्दा- 
दख्त्ययें इनप्र्ययेन वा निष्यन्न; ॥ अच्तवेतसे, 
पँ । इति राजनिषेयटः॥ 

वेध्यं, ज्ञौ, ( विध ~+ ण्यत् । ) लच्म् । इति जटा- 

धरः; + ( यथा, माकंष्डेये । ४२ । ७ । 
^प्राणो धनु; शरो द्यात्म! ब्रह्म वेध्यमनुत्तमम् । 

च्छप्रमत्तन वेद्यं शरवत् तन्मयो भवेत्॥*) 
वैरनौये, चि । यथा,-- 

“षट् कर्णोत्पत्तिमाश्द्ध भानोः शुद्धया समेएपि 

च| 

कर्णो वेध्यौ न दौषः स्यादन्यथा मरणं भवेत्॥” 
इति मलमासतत्म् ॥ 

वेनः, पु, ( अजतौति। अज गतौ + ̂धाषटवस्य- 
च्थतिभ्यो नः ।“उगा० ३।६। इति नः । अजते- 

वौभावः।) प्रजापति;ः। इव्युणादिकोषः॥ 

( एधुराजपिता । यथा, माकख्छेये ।२७।१५। 
५इतमैलं तथा लोभात् मदारेनं द्विजै चतम् ॥* 
अस्यान्धदिवरथं द्ंणयान्तवेगशन्दे ब्र 
चम् ॥#॥ देवविश्रोष; । इति निवण्ट; ।५।४।२४॥ 
यथा, ऋखदे । १०। १२३।१। 

“व्ययं वेनश्चोदयन् एत्रिगर्भा \* 
भवेन: कान्तः खतत्खं ज्ञो मध्यमस्थानो देव; ।” 
इति तद्धास्य सायणः ॥ #॥ अजति गच्छत्यनेन 
स्वगेभिति । यज्ञः । इति निच; । ३। १७२ ॥ 

“चि, मेधावौ । इति निषणट्ः । ३।१६५।५॥ यथा, 

वाजसनेयसं द्ितायाम् । १३ । ३। 
भसौमतः सुरुचो वेन अवः ॥* 

नवेन कामनौयो मेधावौ वा।” इति तद्धाश्यम्। 
कामयमानः । वथा, कदे । ८ । =६।५। 

“च्खायनृमा वैना अरहत्रतस्य 1 

नेना; कामयमानाः * इति तद्भाष्ये सायणः ॥) 

वेन्ना, च्छो, (वन श्रन्दे संभक्तौ वा+^“वनेरिखो- 
पधाया; ।» उशः० ३।८। इति न; उपधाया 
दत्व ।) नदौविष्रषः। इति सिद्वान्तकौसुदा- 
सुणादिठत्तिः । (यथा. महाभारते ।३।८८।३। 

भवेन्ना भौमरथौ चोमे नद्यौ पापभयापद्धे ॥*) 
वेप, ट ऋ ड चके इति कविकल्यहमः ॥ (भ्वा०- 

्ाह्म०अक०-सेट् । ) चलः कम्यनम्। टु, 
वैपथुः। ऋ, चविवेपत् । उ.वेपते वायुना ठच्च 

इति दुर्गादासः ॥ 
वैषः, [स्] कौ. (वेप कम्पने + “सबधातुभ्यो- 

४सुन् ।” उणा० 8 । ९८८ । इत्यसुन् । ) अन- 

वद्यम् । यथा,-- 

«“स्याद्रलव्योतिषोः ज्ञौवं वच्चो वाच्य धातुषु । 
मेदो वैपोणनवदयेम्य सभायाश्चखदोगना॥* 

इद्यणादिकोषः॥ 
( विरेषः) इति साधरुपाढः ॥ ददयु्नृलः । 8 । 
१८६. ॥ # ॥ कम्मे । इति निषरटु; । २।९।५ ॥ 
यथा, ऋग्वेदे । १० । ४६ । <। 

^प्रजिद्कया भरते वेपो अनिः ॥” 
«वेषः कन्सगामैतत् (ति तद्धास्य चायणः 1) 

(०० 

वला 

वेपथुः, पु, ( वैपनमिति। वैप~+ “द्वितोण्युच 1” 

३।३।८६ । इति अथच् । }) कम्यः। ६ब्य 

मर; ॥ ( यथा, गतायाम् । १।२६। 

^वेपथुश्च श्ररौरे मे रोमहपेख जावते ॥” ) 
वेपनं, क्तौ, (वैप+च्छुट्। ) कम्यनम्। इति 

शब्दरन्नावलौ ॥ (यथा, सश्चते शारौरस्थाने 

१० ऋअध्यायः। ^लच्र विद्धस्य क्रोशनविनमन- 
मोहनथरमणवेषनानि मरणं वा भवति ॥*) 

वैमः, प, वापद्खडः । यथा,-- 

“वापदष्डः पसि वैमा वैमो नावैमन इयोः\* 
इति शन्द्रन्नावलौ ॥ 

वेमा, [न्] प, (वयद्यनेनेति । वै + “वेज: सववच्च |” 
उणा० ४) १४६ । इति इमनिन् |} वापदखः। 

इ्यमरभरतौ ॥ ( यथा, नैषधे । १।१२। 
«सितांशु वर्गे वयति ख तदृगुरी- 
मम हासिवैच; स्लत्वरौ वहम् ॥* 

अहं चादितात् क्लीवलिङ्गोएपि। यथा, बाज- 
सनेयसंहइितायाम् । १६. । ८६ । 

“नस्हधौंरस्तसरग न वेम ॥*) ` 
वेर, जौ, शरीरम् । वार्ताङ्ः। कुङ्कुमम् । इति 

मेदिनौ॥ 

बेरकं, लौ, कपूरम् । इति हारावलौ ॥ 
वेल, ऋ चाले । इति कविकल्पद्रुम: ॥ (भ्वा० -पर०- 

सक०्सेट् ।) ऋ, अविवैलत् । इति दुर्गादाशः॥ 

बेल, त् क कालाय इति कविकल्पदुमः ॥ (अदन्त- 
चुरा०-पर०-अक०-सेट् । ) कालाः कालो- 
पदेशः । अविवेलत्। कालमियत्तया गणकः 

खुतावतौ वेचेति कथितवानिवधेः । दति दुर्गा- 
दासः ॥ 

वेलं, कलौ, उपवनम् । यथा, हेमचन्द्र । 
^अपोपाभ्यां वनं वेलमारामः छचिमे वेने ॥% 

बेला, च्वौ, ( वेल्यतेनयेतिं । वेल + गुरो इलः 
ष्द्यः। ततद्टाप् ।) कालः। तत्पायः । 

 समयः२ चण; ३ वारः 8 अवसरः ५ प्रस्तावः 
६ प्रक्रमः 9 अन्तरम् <=। इति हेमचद्धः॥ 
तत्पररिमाणानि यथा.- 

“अच्विपच्छपरिच्चेपो निमेषः परिकीर्तितः । 
दौ निमेषौ चटि्नांम इ चटौतु लवः खतः ॥ 
विलवः चण द्युत; काडा प्रोक्ता दश चणाः। 
दश काष्ठाः किला नाम तत्खंख्या स्याच्च 

।  माडिका॥ 
चटके दं सुह्नैः स्यात्तस्या दिवानिशम् । 
चतुिंश्रतिवेलाभिरदहोरातरं प्रच चते । 
खर््योदयादि विन्चयो सहूभैीनां करम; सदा । 
पञश्चिमाददवेरात्रादि होराणां विद्यते कमः ॥ 
वं पिज्चामदोरात्रं प्तौ शष्ण सितासितौ । 
चिंशता च दिनैर्मासो दिमाव ऋतुरश्यते । 
भवैदियमहोराचं पङ्भिरत्तरदचिणौ । 
वषे इादग्रभिर्मासेमेलमासष््योदश; ॥* 

इति वह्धिपुराशे गणमेदनामाध्याय; ५ #॥ ( 
मादा । इव्यमर; ॥ ( यथा, महाभारते ।२। 
६३ । ६६ । 



वेद्वन्त 
भ्धिगस्तु नष्टः खलु भारतानां 

घमस्तथा त्चविद्ा्च उत्तम् । 
यच्र द्यतीतां कुरघम्भवेलां 

पचन्ति सन कुरवः सभायाम् ॥”) 
खसुद्रकूलम् । ( वथा, रषु; । १।३०। 

“स वेलावप्रवलयां परिखो जतसागराम् । 

 अनन्धश्रासनास्वीः शश्रासेकपएरोमिव ६५) 

खसुद्रनलविकारः। (यथा, रु; । १२ ।३६। 
«संरम्भं मै चिल हासः चणसौम्यां निनाय 

ताम् । 
निवातस्तिमितां वेलां चन््रोदय इवोदधेः ॥*) 
अद्धि्टमरणम् । रागः। इईरस्य भोजनम् । 

इति भेदिनौ॥ अत्र पव्गौयवकारादौ 
लिखितः । रागस्थने रोगः । वाक् । बुधन्त । 
इति विश्वः ॥ दन्तमांसम् । इति इहारावलौ ॥ 

वैवाङ्खलं, ज्ञौ, (वैला णव कूलं यस्य ।) तामलिप्त- 
देशः । यथा,- । 
“वेख ङ्गूलं तामलिप्रं तामलिप्रौ तमालिका ॥* 

इति चिकाण्डपरोषः॥ 

( खस्द्रक्लम् । यथा, भागवते । १० ।६७।५। 

भ्कचित् ससु्रमध्यस्धो दोर्भ्यासुत््विप्य तच्जलम् । 
देशान् नागायुतप्राणो वेलाकूले न्यमव्नयत् ५५) 

केलिभुक्प्रियः, पु, सौरभयक्तान्रः । यथा,-- 
“-----------रसाले त्वतिसौरमे। 
महाकालश्च किभ्याक उव्येटो वेलिसुक्प्रियः ॥” 

इति श्रन्द्रनावली ॥ 

( बलिचक्षिय इव्येव पाठः साधुः \ ) 
वेल्ल, ऋ चाले। इति कविकल्यदुमः;॥ (भ्वा०- 

पर०-खक०-सेट् । ) ऋ, अविवे्लत् । चाल; 
खच्चलनम् । उं लद्ुन वल्लिकड्गमनत्कारः 
शं वाथताम्। गताविद्येके। इति दुर्गादासः ॥ 

बैठ, शो पु, (वेल्ञतोति। वेन चलने + पचादाच् ।) 

विडङ्ग । इव्यमरः ॥ (भावै घन. ।) गमने, पु। 

इति वेह्लधात्वथेदशंनात् ॥ 
वे्लजं, कौ, ( पे्लवत् जायते इति । जन +डः । ) 

मरि्वम् । इत्यमरः; ॥ 
वेनं, जौ, (वेल्ल +व्यट् । ) भूमौ अश्वस्य 

खुख्छनम् । तत्पायः; । लुख्छनम् २। इति 
जिकाखडशषः॥ ( सच्चलनम्। यथा, राज- 

तरङ्गिण्याम् । = । १५६५ । 
“ष्टा सरित् खवसतेलं लधिप्रवगरे 
केलो भ्भिषेल्ञनवशरेन विवक्नैमाना ॥*) 

रोडिकादिनिन्भायाचेस्ूलवत्तं लकाषटविशयेषः । 
इति भावप्रकाशः ॥ वेलनृ इति भाषा ॥ 

वै्षमौ, च्छौ, ( वेह्लति लुठति अश्वादिरच्नेति। 
बल्ल +ल्युट् । डौष्।) मालादूखा। इति 
राजनिषेश्; ॥ 

वेक्ञन्तरः. पृ, वौरतरः । यथा, भावप्रकाशे । 
, ^ ेज्ञन्तरो जगति वौरतरः प्रसिद्ध; 
श््ेताखितारुणविलो दितनौलपुष्यः। 
स्याव्नातितुच्यङ्घसमः शमिखच्छपचः 

स्यात् कण्टकौ च जलदेश्ज एष ठच्तः ॥” 
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चस्य गुणाः । 
^वह्ञन्तरो रखे पाके तिक्तस्तष्णाकफापदहः । 
सच्ाघातालिट् मादौ योनिष्ानिलार्नि- 

जित् ॥१ 

वैक्लहलः, पु, केलिनागरः । इति जटाधरः ॥ 
वेल्िः, खौ, ( वह्ञति सश्चलतौति । बक्ञ + इन् । ) 

लता । इति शब्दरत्रावलौ ॥ 

वेल्लिकास्या, सौ, ( वेल्लिका आख्या यस्या; । ) 
ठच्च विग्रः । वेलस॒ठा इति भाषा । यया, 
«मरुन्माला वेलिकास्या विह्ञपत्नौ ज्वरा- 

पदधा ॥ 

इति शब्दचन्द्रिका ॥ 

बेललितं, ज्ञौ, (वेल्ल + क्तः; ।) गमनम् । इति मेदिनौ॥ 
वेद्षितः, चि, (वेज्ञ+क्तः। ) कुटिलः । कभ्पितः। 

इद्यमरः ॥ 
षेवो,रच्चसुडकान्तिगतिद्यािच्चेपपरजनखादने। 

इति कविकख्पहुमः; ॥ ( भ्वा०-चआआह्म०-कान्तौ 
अक०-अन्यत्र सक०-सेट।) र, वैदिकः। 
च, अवेवयुः। बहलं ब्रहमणौति परसपदे 
अनुसृ चिदं रिन् उस् रस्यदामिति गुणः । 
जु ड, वेबीते। इति दुर्गादासः + 

वेशः, प, ( विशन्ति नयनमनांखच्ति। विश् + 
अधिकरणे घम. । यहा, विशति अङ्गमिति। 

“पदरजविश्स्यशो घञ् ।*३।३।१६। इति घञ् ।) 
अलङ्काररचनादिछतश्योभा। वत॒पयथायः। 
च्याकल्पः २ नेपथ्यम् २ प्रतिकम्भे ४ प्रसा- 

धनम् ५ । इव्यमरः॥ वैष; ६ । इति तट्टीकायां 
 भरतः॥ ( वथा, भागवते । १।९७। ५। 
«*नरदेवोएखि वेशेन नटवत् कम्मण दिजः; ॥**५॥ 
विशन्ति कासुका येति । अधिकरणे घन. |) 
वेश्याण्डम्। रमाम् । दति मेदिनौ। 
( बच्छण्डम्। तावु इति भाषा॥ वथा, 
महाभारते । ५।१५१।५३। 

^श्रकटापणवेशाश्च यानयुग्यं समश्च; । 
१, , ^ 

तत् खंणद्य ययौ राजाये चापि परिचारकाः”) 
प्रवे्ः। इति विश्रधात्धेदशनात् ५ ( पणय- 
च्िया श्टति;। यथा, मबु; । ४। =४-<=५। 

भ्न रान्न: प्रतिगज्ञोयादराजन्यप्रतितः। 

खनाचक्रध्वजवतां वेशेतैव च जौवताम् + 
दशखनाखमं चक्रं दशर चक्रसमो ध्वजः । 
दश्रध्वनसमो वेशो दशवेशसमो वृपः ५) 

वेशकः, पु, (वेश णव । खाये कन्) रम् । इति 
शब्दरनावलौ । वेशकारके, नि ॥ 

वेशदानः, पै, खथशोभा। इति शन्दचचन्िका ॥ 

वेश्धारौ, [न्] प. (केशं तापषलिङ्ग धरतौति। 
+ प्णिनि;। ) इलतपखौ । इति शन्दरना- 
वलौ ॥ ( सङ्करनातिविगनेषः। यथा, .बक्म- 

रैवतं बरक्मखख्छ । १० अध्यायः । | 
«गङ्गा पुचस्य कन्धायां व्येण वैशधारिणः। 
बभूव वैग्रधारौ च पुच्चोयु्गौ प्रकौततितः ॥*) 
वेश्घारके, चि॥ 

वेश्या 
वेशन्तः, प, ( विश्न्यच मेकादय इति | विश्च + 

“जुविशिभ्यां भाच 1” उणा० ३।९२६ । इति 

भाच् । ) चुद्रसरोवरः। इयमरः; ॥ अनिः 
इद्यणादिकोषः ॥ 

वेशरः, प, अन्तरः इति जिकाणश्रोषः ॥ 

वश्चवारः, ए, वेखवारः । इव्यमरटौक्रायां राय- 
सङुट;॥ 

वेशौनाता, स्त्रो, एुतचदाचौलता। इति राज- 
जिर; ॥ 

वैश्य, [न्] ज्ञौ, ( विशन्यच्ेति । विश + मनिन्!) 
खदम् । इव्यमर; ॥ ( यथा, मनु; । ४ ७३ । 
“दारेण च नातौयात् मामं वा वेष्स बाद 

तम् ॥*)}) 
वेष्सक्रलिङ्गः, पु, ( वेश्यनः कलिङ्ग; । ) चटक; । 

अस्य मांसगुणौ। सन्निपरातनाभििलम्। अति- 
श्युक्रकारित्वष्। इति राजवल्लभः ॥ 

वे्सङ्रलः, पु, (वेश्य रं कलयतीति । कूल + कः।) 
चचेण्डा । दति राजनिर्ंग्ट; ॥ 

वेश्सनङ्खलः, पुं, ( वेश्सनो णस्य नकुलः; । ) गन्व- 
सषिकः। यथा,- 

५“विक्; स्याद श्सनफुलश्िक्रा च जालमरषिका। 
गन्वद्धयौ गन्वस्हषौो गिरिका स्याच्छणुन्दरौ ५” 

इति शन्दरन्नावलो ॥ 

वेश्सभूः, खी, ( वेश्मनो भूः । ) सहकरणयोग्य- 
भ्रूभिः । तत्प्रायः । वास्तुः २। धव्यमरः;॥ 

वेश्यं, जौ, (वगर भवम् । चेर + “दिगादित्वात् 
यत् ।”४।३। ५४। इति यत् । यदा, वैश्यायै 
हितम् । वेश्वा+यत्।) वेश्चालयः। इति 
मेदिनौ॥ (प्रवेश्रा्, ति। यथा, ऋमेदे। 
४।२६।३। 
^श्रततमं वेश्यं सब्धताता दिबोदासमतिधिषवं 

यदावम् \” 
“वश्च दिवोदाखनाचं प्रवेशाद् ।* इति 
तद्भाष्ये सायणः ॥ ) 

वेश्या, स्तौ, टुखकाटचः। अकनादि इति माघा । 
इति शन्दचन्दिका॥  ( वेशमद्ेति वेशेन 
दौयद्याचरति वेशेन पर्ययोगेन जौवति वा! 
वेश +यत्। ) खनामख्यातनारौ। खानृकौ 
इति भाषा। ततृपरयायः। वारस््ौ २ 

गयिका ३ रूपाजोवा४। दव्मरः॥ वेष्या ५। 
ति तङ्ोका॥ च्तुद्रा ६ शालभञ्जिका 9। 
इति जटाधरः + भरा शूला वार- 
विलासिनौ १० वारवाणिः १६१ भरहासिनी 

१२। इति शन्दरन्रावलौ ॥ लञ्जिका १३ 
बन्धुरा १४ ङुम्भा १५ कामरेखा १६ वटौ 
१७ इति श्ब्दमाला॥ साधारणस्त्ौ १< 

परथाङ्गना १६ पणाङ्गना २० मुलिष्यार१ 

वारबध; २२। इति हेमचन्द्रः ॥ भोग्या २३ 
सरवौधिका२४। इति राजनिचर्ट; ॥ तस्य 
लच्चणगमनफलादि वथधा,- 

«पतिव्रता चैकपनरौ दितौये कुलटा श्छता । 
तीये इषलौ जेया चतुय पुल सता ॥ 



बेश्चाज 

बेश्या च पञ्चमे षषयुङ्गो च सप्तमेण्मे। 
तत ऊद महावैश्या साश्यश्या सजलातिपु ६५५ 

योल; कुलटाङ्गकच्छत् ठष्लो पुश्चलोमपि। 
युर वेश्यां महवेण्यां अवबटोदं प्रयाति सः 

छ्चताब्दं कुलटागामौ ्टामामौ चतु्य॑गम् । 

षड्गुणं पुञचलौगामो वेश्यागामौ गुणाष्टकम् । 

युःगेगामो दशगुणं वसेत्तत्र न संशयः। 

भद्वेश्यागासुकश्च ततः शतगुणं भवेत् ॥ 
तदेव सञ्जगामौ चेयेवमाइ पितामहः। 
सजेष यातनां भश्क्ते यमदूतेन साडितः॥ 
तित्तिरिः कुलटागामौ श्टागामौ च वायसः । 

कोकिलः पुखलीगामौ वेश्यागामौ टकस्तथा ५ 
युङ्गौगामौ खूकर^, सप्तजन्मसु भारते। 

महावैश्यागसुकख्च जायते श्राल्मलिस्तरु; ॥” 

ति ब्रह्मदत्तं प्रकनिखश्छे २८ अध्यायः ॥#॥ 
वेश्यागमनपापं प्रकौखंकम्। तस्य प्रायशित्तम्। 
तजर सम्बत्े; । 
“पशुतेश्याभिगमने प्रालापञ्चं विधौयते ।* 
तेन वैध्याममने प्राजापव्यम् । तदशक्तौ घरेनु- 
रेका। रख्तत् खलङ्गमने । अभ्यासे तु चाढ्रा- 
यशेन सेकेन सव्येपापच्चयो भवेदिति च्याप- 
स्तम्बदच्वनाचानद्धायगम्। इति प्रायज्चित्त- 

विवेकः ॥ # ॥ तदन्नादिकं निषिहम् । यथया,- 
^पुखल्यत्रख यो सरक्त पुखल्धाजौ वनोवनः। 
खल्ोममागवेख लालाकु्छे वसेदभरवम् ॥ 
वाड्तो यमदूतेन तद्धोजौ तत्र तिति । 
लतच्छिजन्सनि भवेन् छणावके; पशुः शुचिः ॥ 
चिजन्भनि भवेच्छागस्ततो भवेत् सुदुःखतः । 

ततखनत्तुःगूलरोगो ततः खडः करमेण च ॥* 

षति अश्षमेदत्तं प्रशतिखख्डे २८७ अध्यायः \#॥ 
अपिच्च) 

“यु खव्यत्र्च यो भदत्त वेभ्यान्नश्च पतित्रते। 
तदृ ब्रणेत्त हिणो यो हि कालचजं प्रयाति सः॥ 
्रतवधे काल्न्न स्थित्वा रूदो भवेदूधरुवम् । 
सज जन्मनि रोमौ च ततः शुद्धो भवैद्धिजः ६” 

इति तच्चैव २८८ अध्यायः ॥#॥ 
या्ाकाले तस्या दशनं शुभम् । यथा.- 

“चु ल्छप्रयुक्ता ठषतुरगरथा दच्तिणावरैवद्धि- 

दिथच्छोपूेकुम्भा दिवटृपगयिकाः पूष्यमाला 
प्रताका। 

खदोमांसं एतं वा दधि मधरु रजतं काश्वनं 
शज्लघान्धं 

षा श्रुत्वा पटित्वा फलमिह लभते मानवो 

गन्तुकामः ॥* 

इति समयप्रदौपः। 

वेश्यागखः, पु, ( वेश्वानां मणः! ) वेश्यासन्ह; । 
तत्पाय;। वेश्यावारः; २। इति शन्द्- 

माला॥ 

वेग्याचायः, पै, (वेश्यानां आचा; । ) परौठ- 
, महः इति हेमचन्द्रः ॥ 

वैष्याजनखमाश्नवः, पु, ( वैष्याजनानां समाश्रयः 

अ्रयद्यानम् । ) वेश्यालवः। तत््रावः। 

५०६ 
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वेश; २। श्व्मरः॥ वेश्याश्रयः३ पुरम् ४। 

ति मचक्रः वेश्यम् ५। दरति जट 

धर; ॥ 
वेश्वरः, पु, अश्वतरः;। यथा। वेश्वरोढतरः 

खरः। इति भूरिप्रयोगः जिकाणडपरापै वशर 
इति पाठ; ॥ 

वेषः, पु, वेवेि याप्रोति व्यङ्ग वेष; पचादित्वादन् 

शदन्धान्तः। विशन्ति नयनमर्नास्यन्रे्याधारे 
चनि वेगश्रस्तालव्यान्तश्च । इति भरतः;॥ नेप 

श्यम् । (यथा, मनु;। ८।२। 

५^विनौतवेषाभरणः पश्चत्काश्ाणि काथि- 
शान् ॥*) 

वेश्याजनाश्रयः ।“इ दारिकाणां निवासस्थाने । 
वरिश्रति यूनां मनः कातुको वा वेशः धरौ विश 
प्रवे घण । 
“नेपथ्ये एहमाचे च वेशो वेश्यारहेण्पि च ।' 

इति तालदयान्ते रभसः ॥ 
"एह मात्रे गणिकायाः सद्मनि वेरो भवेत्त 

तालयः। 
तालथो खहंन्योमलङ्करये कथित याच्यः \' 

ष््य्रविवैकः। 
वेविषति ओाप्नुवन्ति जनमनांसोति धल वैषो 
खडन्धान्तोठपि इये तत्तु न इय खहन्यान्तेषु 
सम्येच कोषाद्ावनुपात्तत्वादिति सुकुटः ।” इति 
चभरतः॥ ( संख्यानविश्राषः। वथा, रामा- 

यथे ९।१०।१६। 

“यस्व देवस्य यद्रूपं वेषो यच पराक्रमः ॥” 
वेष; संख्थानविश्नोषः;।” इति तङ्ोका॥ #।॥ 

वेषेटटि थाप्नोति कत्तु निति । पचादच् । कम्म । 
षति निचण्टः।२।९॥ # । विष याप्तौ+ 
चन । यामिः । यथा, वाजसनेय {इतायाम् 

१।६। 
^ कम्भ वां वेघाय वाम् 1” 

“वेषाय च । विष वाप्तौ । वन. वेषो याप्निः। 
खचितकम्मेसु वाप्रा्ये च वां बुवामह- 
माददे।” इति तद्धाश्ये महौधरः +) 

वेषणः, प, (विष यानौ +ल्युः। ) कासमदहेः। 
इति हारावलौ+ ( जौ, विष+च्युट् ।) 
प्रवेषणच्च॥ ( परिचया। यथा, वेदे । ५। 
७।५। 
“च्वखयस्य वैषये खेदं पथिषु जुति ४» 

“यस्य 1 दवे पररिचायाम् ।* इति साये 
सायणः ॥) 

वेषणा, च्छो, ( वेवेटटि ओाभ्नोतोति । विष+ख्यः। 
टाप् ।) वितुक्गकडच्च;ः। इति रत्रमाला।॥ 

धन्धा इति भाषा॥ 

वेषवारः, पू, वैखवारः। इ्व्मरटौकायां राय- 
मुकुटः ॥ 

वेष्ट. इ्वेरट। इति कषिकच्यदुमः। (भ्वा०-य्ल्म°- 

खक०-सेट् । ) इ, वेष्टते । इति दुर्गादासः ॥ 

वेष्टः, पु, ( वैषट+चघभ्।) वेष्टनम् । इति शब्द 

माला ॥ (यधा, महाभारते । अ । २५ । २.७। 

क 

वस 

भयौ वायां वेष्टयिदेनं स गजो इमुमैहत । 
करवेष्टं भौमसेनो अमं दत्वा मोचयत ५) 

ओवेष्टः। इति राजनि्धंश्ट;॥ नियांसः। 
आटा दतिमाषा॥ इति वेद्यकम् 1 (सुख 
रोगविशेषः । यथा. सुशुते । २।१६। 
“दन्ताञ्चलन्ति वैर्भ्यस्तालु चाप्यवदौ षते 1”) 

वेष्टक, कौ,(वेष्टते इति। वेष्ट +ल ।) उष्योषः । 

इति शन्दरन्नावक्लौ ॥ निर्थाषः। इति शब्द. 
साला ॥ शीषेष; । इति राजनिषेश्टः 

वैकः, पु, (वेष्टते इति । वेष्ट + खल ।) प्रा्ीरः 
यथा प्राच्चौनावैषट्कौ ठति;। इति हेमचन्द्रः 
कुद्माखः । यथा, 

“कुष्राखकः पुष्यफलो घनवासश्च वेष्टकः ॥” 

इति हारावलौ॥ 
ओीवे्टः। इति राजनि्ंशटः॥ वैषटनकारके 
चि॥( यथा, महाभारते 9 । १३६।२१। 

बलयरपरिदञ् तथवाङ्कुलिषशटके; ॥” ) 
वेष्टनं, क्तौ, ( वेश्ते इति। वेष्ट+ख्छः।) कथे- 

शस्कलो। उव्योषः। ( यथा, रषु; । ८। १९। 
तमरण्यसमाश्रयोुखं 

शिरसा वषटनश्ोभिना सुत; \॥*) 

छकृटः। इतिः । एति मेदिनी ॥ गुगगुलुः । 
इति शन्दचद्धिका॥ (वेष्ट+ लुट् । वलयनम् । 
यथा, रषु; ।४।४८। 
“भोगिषेषशटनमार्गेु चन्दनानां खमपिसम् \५) 

वेष्टनकः, पु, ( वेश्नेन कायतोति। कै+कः।) 
रतिबन्धविश्रोषः। यथा- 

ऊद गं पाट्मेकश्च शजान्तवेष्येटूयदि। 
कान्तक्च्चाधरितां नारौ बन्धो बेटनकः च्छतः\” 

इति रतिमञ्जरी ॥ 
वेष्नवेष्कः, पु, ( पेश्नेन येश्ते इति। वट + 

खल् । ) रतिवन्धविशेषः । यथा,- 
“अङं पाद्यं नाशया चेजाभ्यां पद्येद्णदि । 
कराभ्यां कण्छमालिङ्गय बन्धो बेश्नेषटकः ॥* 

शति रतिमञ्जरी ॥ 
बेश्वंशः, पु, ( वेष्टः वेश्नकारौ वंश; । ) कण्ट. 

किनः। इति न्दच्िका ॥ वेद्ध श्वि 
भाषा 

बेषट्खारः, प, ( वेष्टानां खारो यज्न।) गीषे 
इति राजनि; 

वचित, क्तौ, ( वेष्ट+क्तः।) रद्धभ्। 
„_ करणान्तरम्। इति मेदिनौ ॥ 
वितः, चि, (व्ट+क्तः।) नदौप्रात्चौरादिना 

छतवेष्नः । पेडा इति भाषा । ततृपश्चावः । 
वलयितम् २ संवौतम् ई रुटम् ४ आतम् ५। 
इ्दयमर; ॥ 

बेष्यः, पु, (वेषेशटौति। विष याप्नौ + “पानौ 
विषिभ्यः प;।* उशा ३।२द । इतिप) 
पानौयम् । इदयुादिकोषः १ 

वेस, च दतौ। इति कविक्यदुमः॥ ( भ्वा- 
पर०-खक०-छेट् ।) ऋ, व्विेसत्। विषेखतुः। 
इतौ गयाम् । इति दुर्गादासः ॥ 

लासकः। 



[= 

व 

बेसन, ज्ञौ, (वेस + लट् ।) ह्विदलचरंम्। यथा,-- 
दालयश्चणकानान्तु निस्तुषा यन््पेषिताः। 

तच्चण वेसनं प्रोत्तं पाकशास्त्रविश्रारद्; ॥* 

तदटिकागुणाः। 

वेदिका वेरनस्यापि कथितायां निमव्जति । 

सुया वि्टम्भजननौ बल्या पुष्टिकरी च्छता॥* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

वेसरः, पु, अश्वतरः दति हेमचष्रः॥ ( यथा, 

माघे! १२।१६। 

“तूं प्रयेच्रा छतनादसुचकैः 
प्रणोदितं वेसरयुग्यमध्वनि ॥*} 

वेसवार, पु, घन्याकसषेपादिपिष्टः। वेसार इति 
बाटनाड्ति च ख्यातः) तत्परयायः। उप- 

स्कर; २। स्त्यमर;। वेषवारः ३। 

भरतः ॥ वेशवारः ४। इति सुकुटः॥ (वथा, 

स॒श्ते । १।४६। 
५सुद्वादिवेसवाराणां पूणां विष्टम्भिनो मताः। 
वैषवारीः सितैः सम्पूर्य गुरुड इणाः ॥) 
वञ्जनविश्नोषः;। यया,-- 

“निरस्थि पिशितं पिष्टं सिहं गुड्ष्टतान्वितम्। 

छष्णामरिचसंयुक्तं वेसवार इति खतम् ॥* 

अस्य गुणाः । 

“वेसवारो गुरः च्जिग्धो बलोप चयवद्धं ग; \” 
इति राजवक्षभः 

हिङ्गाबकमरौचनोरक्रिद्राधन्याका; क्रमेय 
ह्िगुखपरिमायेनेकचौछताः। इति पाकराजे- 
श्वरे पाकपरिभाषा 

वेह, ऋ ड़ यने। इति कविकल्यदमः॥ (भ्वा०- 
अल्म०-अक०-सेट्। ) ऋ, अविवेहत् । ड, 

वेते । विवेद | इति दुर्गादासः ॥ 
वेहत्, ख्छौ, (विशेषेण इन्ति गभेमिति। वि + इन + 

संखत्तपद इत् । ”उणा०२।८५। इति अतिप्रल्- 

चेन निपातनात् खाधुः । ) गर्भोपघातिनौ गौः । 
इयमरः; ॥ अनृतौ इषोपगमनादिवश्ात् यस्या 
गभैपातो भवति सा। विदधन्ति गभे शश्वत् 
वेत् । इन लौ गतौ वधे किप् निपातः इति 
भरतः \ (यथा, वाजसनेयसं {इ तायाम् ।१८।२७] 

“वध्राचमेऋषभच्चमेवेदचमे 7नदांच्चमे ॥") 

वेहारः, पु, स्वनामष्यातदेश्; । यथा, 
^चेष्(रे चैव ग्रो कोशे शषकणिके। 
अदटादशयुवा काश्या मादने च हिमालये ॥* 

इति मब्छश्क्ते ५० पटलः ॥ 

वेड, ऋ चके, इवि कविकल्यदुमः॥ (भ्वा०- 

पर०-सक०-सेट् । }) ऋ, अविवेङत्। ऋदनु 

बन्धः वैदेषच्च(रण्मेटाथेः। चालः; प्रष्वलन 

अतविद्येके। इति दुर्गादासः ॥ 
बे, प्रोषे{ इति कविकल्पदुम ॥ (म्वा 

पर०-खक०-अनिट।) वकारादिः, बवावति। 

ओओ, वानः। इति दर्गादाषः 
प्रे, ख, पादपूरणम् । यथा। तुष्िचसषवे 

पादपूरथे । इद्यमरः॥ ( यथय, भागवते 1 8। 

१।२८। 

षति; 

¦ पैकल्पिकः, चि, विकलेन भवः । 

५०७ 
= 

वकरः 

“सखतृखङ्कल्यस्य ते त्रन् ! यद्धे ध्यावतिते 
वयम् ॥*) 

सम्बोधनम् । अनुनयः। इति मेदिनौ। 

( जिश्चय: । यथा, मणु; | ९।१००। 

“स्य खं त्राह्गस्येदं यत्किश्खित् जगतीगतम्) 
> ~ [ नद् €“ > 

शेषयनाभिजनेनेद् सवं वे ब्र्णो- 

यछति ॥”) | 

बरै"्रतिकः, चि, विशदा क्रीतः) रवि्रतिक- 
श्ब्दादगप्र्ययेन निष्यत्रमिदम्। इति सिह्वान्त- 

कौसुदी॥ (पां५।९।२७॥) 
जेकच्तं. कौ, ( विशिष्टः कन्न: विकच उरस्तच 

भवम् । विकच्च+अण ।) तिथखकच्ोलभ्वि- 
माल्यम् । इति हेमचन्द्र; ॥ 

तरैकच्चकं, जौ, (परेकचमेव। स्वाय कन् ।) उरसि 
तिगयक् उपवौतवत् कण्डात् चिप्रमाल्यम् । इघ- 
मरः ॥ 

वैकङ्कतः, पु, ( विकङ्कत खव । स्वायं अग । ) 
उचचपिश्रेषः। वैच इति भाषा। तत्पायः । 
ठतिङ्कर; २ श्चवावु्च; द ग्रन्धिलः ४ स्वाद् 

करटकः ५ याघ्रपात् ६ कणि्टिकारौ 9 विक 

छरुत: ८। इति शन्दरननावलौ॥ ( विकङ- 

सस्यावयवो विकारो वा । “पलाग्रादिभ्यो 
वा। 8।६।१४१। इद्म् । विकङ्कत- 

निन्नितखुवादौ, चि । यथा, शतपथत्राञ्चथे । 
५।९।९।१५।  . 
“सख पालाशे वा खवे वकङ्कते वा ५) 

वैकतिकः, प, मणिकारः। इति हेमचन्द्रः 
वेकः, पु; ( विकेस्यापव्यभिति। विकणे + 

^विकणंनुङ्गच्छगलात् वत्यभरदाजाचिषु।” 8। 
१।११७। इद्यण । ) वाद््यस्तनि;ः। इति 

सिद्वान्तकौसदौ ॥ ( जनपदविशेष;। यथा, 
ग्वं दे। 9।१८।१९॥। 

^देकयेयोजेनानुजा न्यस्तः ।* 
^वेकशंयो नेनपदयो विद्यमानान्।» इति तद्धाच्ये 
सायणः॥) 

विकल्पश्चब्दात् 

ण्णिकपव्ययेन निष्यन्नमिदम् ॥ 

परक, जौ, विकलत्वम् । विकलस्य भाव शव्यं 
ष्णाप्रद्ययेन निष्यन्नमिदम् ॥ (यथा, कथा- 

सरिल्यागरे । ७४ ।३१०। 

«“गम्टगाङ्कद् त्त सचिवं "चुप कल्यमागतम् ॥*) 

वैङ्ष्छः, पु, रुष्य; । ( यथा, भागवते । १। 
१५। ४६ । 
“वै साधुश्ठतखनार्था च्रालाद्न्तिकमाह्मनः । 
मनखा घारयामासुवेकृखछचरयाम्नुनम् ॥*) 
इन्द्र; । इति मेदिनौ ॥ सिताजेकः । इति राल- 
निषैष्टः। अस्य युत्पत्तियैया + ^विङ्ुख्डाया 
अपरं पेङुष्छ; बाहृादात इति श्रिवादित्वात् 
ष्णः । 
न्चाच्ुषरस्यान्तरे देवो 3 कुण्ड पुरुषोत्तमः । 
विकुख्डायामसौ जज वेङुख्छे देवते: खड ॥ 

दति विष्णुपराणम् ॥ 

(> 

वकरः 

किंवा कुण्डद्यनवा कुण्डा माया। कुटि खोटन- 

वेकच्यालस्य सेमक्तात् सर्)रिति अः; विदिष्ा 

कुण्डा माया विद्यतेपस्य वेकुण्ठ; विकारसंधन 

अखूयय याः । विण्णुलहसनामडीकायां शरकरः 
चा्स्वाद् विविधा कुण्ठा गतेः प्रतिद्ति- 

स्तस्याः कर्ता इति प्रेकृण्ठ; । जगदारम्प विप्र 
शनि भूतानि परम्परं खंद्षवन् तेषं गति 
प्रदवध्रादिति वा वैकुण्ठः । 
"मायासंद्चषिताभूमिरद्धिर्योग्डा न वायुना । 
बायुख तेजसा सां ेकुष्ठत्वं ततो मम +` 

षति श्ान्तिप्रेणोति।!* 
इत्यमरटोकायां भरतः; ॥ #॥ अपिच । 

“कुण्ठं जड विश्वौघं विग्र करोनि या। 
विकुण्ठं प्रतिं वेदाश्चत्वारश्च वदन्ति नाम् ४ 
शुणाश्रयेण भगवान् तस्यां जातः ख्ये । 

परिपूेतमं तेन वेङ्ष्डख वदुन्दुधा; ५५१ 
चस्य नान्नो माहात्मयम् । यथा. 
«राम नारायणानन्त सुकुन्द मधरुष्दन। 
श्य केशव कंसारे इरे कुण्ड वामन ॥ 

येकाद नामानि पठा पाठचेदूयदि। 
जन्मकोटिखडसाणां पातकाद्वसु श्यते ॥“ 

इति जचपरवरत ्रोशष्णजन्मखक्छे ६१० अभ्यायः॥ 
५साङ्यं पारिद्धास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 

वङण्डनामयदण्मरेषाघदरं विदुः 1“ 
दति ग्रीभागवते अजामिलोपाख्यानाध्याय; ॥*# 

विश्णघामवरिग्नेषः। तदणनं वया, 

“+उपरिष्टातचितेरष्टौ कोटयः सद्यमौरितम् । 
स्धाडुपरि वकुख्डो योजनानां प्रमाणतः ॥ 

भूर्लोकात् परिसंस्यातः कोटिरष्टादश प्रभो। 
यजाते श्रीपतिः साचात् स््वंषामभयप्रदः । 
व्ेकुष्छादुत्तरे शेवो लोकः षोड़श्कोटवः। 
तिगेव महाराज केलासास्यस्तु पञ्चतः । 
पाञत्या सद्हितः श्म्भूये्ा्े खवगरोन्युतः १ 

इति प्राश्रे खगेखण्छं ६ अध्यायः; ॥ # ॥ 
च्मपि चच । 

“चन्डतं श्रातं नि्मनन्तं परमं पदम् । 
हिरण्मयं मोत्तपदं ब्रह्मानन्दसुखाह्यम् ॥ 

खवमादिगुणोपेतं तदिष्णो; परमं पदम् । 
यज्त्वा न निवनैन्ते तद्धाम परमं इरेः ॥ 

नदि वथंयितु' शक कल्पकोटिशतेरपि। 
अपि द्रष्टुमश्यक्य तदूत्र्मरुद्रादिदष्तः 

ज्ञानेन शाख्मारगेख द्रच्यते योगिपुङ्गवेः 
तत् स्थानसुपभोक्तययमय्यक्तत्रह्मसेविनाम् ४ 
ओीश्ाङ्त्रिभक्तिसेवैकरसाभोगविवव्निताः। 
महाल्मानो महाभागा भगवत्प्द्सेवका; ॥ 
तदिष्णो; परमं धाम यान्ति ्रह्मसुखप्रदम् । 
नानाजनपदाकौ्े परकुरठं तह्वरेः पदम् ॥ 
प्राकारो विमाने सौय रत्रमयवैतम् । 
तन्मध्ये नगरौ दिया सायोध्येति प्रकौर्तिता॥ 

तुहरसमायुक्ता हेमगोपएरसंयुता । 

चरडादिहारपातेस्तु कुसदायरेः सरत्तिता ॥ 
चरूप्रच्छो प्राग ह्रे यान्य भदसुभदरकौ । 



{> 

वकुर्टः 

वारुण्यां जयविजयौ सौम्ये धाटविधातरौ ॥ 
कुमुदः कुमुदान्षश्च पुणडरौकोभ्य वामनः। 
शरद्करेः स अनिद्रः सुसुखः स॒प्रतिष्ितः॥ 

तस्मिन् वन्धविनिर्मक्ताः प्राप्यन्ते सुसुखं पदम् । 

प्राप्य नं निवर्मैन्तं तसान्मोच्त उदाहतः 

मोच्तं परं पद् लिङ्गमग्टतं विष्णमन्दिरम्। 

च्यचरं परमं धाम व्ैकुण्डं शातं परम् ॥ 
निश्च परमयोम सर्व्वोतिन्नष्टं सनातनम् । 

पथायवाचकान्धस्य परं धान्ोऽच्येतस्य हि ॥» 
ति पाद्मे उत्तरखच्छे २६ अध्यायः ॥#॥ 

अन्यश्च । 
“अन्तःपुरनिवासिन्यः सलत्तणभ्रूषिताः। 
ताभिः परिदतो देवः श्रुशुमे परमः पुमान् ॥ 

खै प्रेकुण्ठनाथोएसौ नाथते परमे पदे । 
सद् य॒हभेदाल्लो काञ्च वच्छामि गिरिजे खमे ॥ 
प्राच्यां वेकुणडलोकस्य वासुदेवस्य मन्दिरम् । 
असभ्यं लच्छीलोकस्तु याभ्यां सङ्घे णा लयः ॥ 
सारस्वतन्तु नेका प्रादुख्न; पञ्चिते तथा । 
रतिलोकस्तु वाय्यासुदौच्यामनिरद्वभू; ॥ 
रेश्रान्यां शरान्तिलोकः स्यात् प्रयमावरयं 

स्तम् । १। 

केश्चवकोैपादिलोका हितीयावरणं तथा ॥२॥ 

मव्छज््म्भदिलोकस्तु टेतौयावरणं परम् । ३। 

सत्ययुतानन्ददुर्गाविष्वकसेनगजाननाः ॥ 

शदपद्मनिधौलोकाश्चतुर्थावरथं स्छतम् । 8 । 
ऋग यजु;खामायन्धाणो लोकादिषु महत्सु च॥ 
खाविचया दिनेशस्य धम्मेस्य चत सुखस्य च । 
परश्चमावरणं प्रोक्तमच्चयं सव्व दुयम् ॥५॥ 

शङचक्रगदापद्मखड् गाङ्गं लं तथा । 
मौलश्च तथा लोका; सन्ध स्त्ास्त्रसं युताः ॥ 
षडमावरणं पोक्तं शस्त्रास्रमवमशच्चयम् । ६ । 
रेन््रपावकयाभ्यश्च नैऋत वरुखं तथा ॥ 
वायद्यं सौम्बसैशानं तप्रमं सुनिभिः श्छतम्। 
साध्या मरङ्णाद्येव ये चान्धे च दिवौकखः॥ 
निन्या; सं परे घान्नि विश्रेदेवा्नयैव च। 
ते वे प्रा्लतनाकेःखिन्न निन्याच्छिदिवेच्वराः ॥ 
तेनाहं वचसि माये न सञ्खिन्त्य इति वे 

ख्तिः। 

खव पर पटेनि येवं तेभो ग परायणे; ४ 
दियाभिमेषिषौभिश्च राजते विष्णुरौश्वरि । 
न तद्ध!खयते ष्यं न शशाडो न पावकः ॥ 
यङ्गत्वा न निवननेन्त योगिनः; शं सितव्रता; । 

इयेकमन््रनिष्ठायेते वे यान्ति तदव्ययम् ॥ 
न वेदयन्चाध्ययतरेनं वेदिनं त्रत शुमेः। 
न तपाभिर्निरादगरेने च साघनकम्भभिः;॥ 
शकन इयमन्त्ेण तथा भक्तया त्वनन्यया । 

तङ्गम्यं श वतं दिदं प्रपद्य वे खनातनम् ॥* ` 
इति प्राद्नोत्तरखर्डे ३० अध्यायः ॥ 

(तच्रस्यदेवगये, पु भूखि। यथा, भागवते। 

८।५।४। 

पन्न विकृच्छा शुभस्य वक्ण्ठे; सुरसत्तमैः । 
तयो; खवलया नच्च वेङुच्टो भगान् खयम्॥”) 

५१८ 

वैखरी 
व्रतं, क्तौ, ( विद्लतमेव । “खान्नायानुक्ेति ।” 

५।४।३६ । इत्यस्य वात्तिकोक्या अण् । विकार; । 

चथा, रामायशे। ६ । ४८।३२। 

प्रायेण गतसत्त्वानां पुरुषाणां गतायुषाम् 

दणश्यमानेषु वद्गषु परं भवति वेछठतम् ॥” 
इनिमित्तम् । यथा, रघुः । ११। ६२। 

“तत््रतौपपवनादििक्लतं 
प्रेय श्ान्तिमधिछलद्य छंत्यवित् |” 

तथाच महाभारते । ३।१३७।३। 

नवरक्तं लग्रे ख लत्तयिला महातपा; । 

तमन्वं शूद्रमासीनं ह पालमयात्रवौत् ॥*) 

वौभत्षरसः । तदालब्नने मांसप्रोयितादौ, तरि । 
इ्व्यमरटौकायां भरतः ॥ तथाच । 

^विज्लतं वश्लतच्च स्यात्तच प्रेलव्यसु ते ॥* 
इति भरतदिरूपकोषः ॥ 

(विकारनाते । यथा, भागवते । २।१०।२५। 

“अयन्तु ब्रह्मणः कल्प; सविकल्प उदातः 

विधिः साधारणो यत्न सर्गा; प्राशतवत्रैलता 1“) 
लौ, ( वितमेव । खाये व्य् । ) वौभल्य- 

रसः; । तद्ालम्बने, चि । यथा,- 

«चि वौभल्य वितं परत्यं विततन्तथा ॥» 
५ इति शब्दरन्रावलौ ॥ 
वक्रान्तं, ( विक्रान्ता दीयति । विक्रान्ति+ 

अश् । ) मखिविश्रोष; । तत््थावगुखौ । 
क्रान्तख्धेव विक्रान्तं नौचवचं कुवचकम् । 

गोनासः चद्रङलिशं जरं वच्च गोनसः 
वच्चाभावे च वैक्रान्तं रसदौ था दि समम् । 
च्यङुविषघ्र्च पुषिदं सुरसायनम् ॥ 

वक्रान्तं वच्साडश्यः वच्वद्रसवौयकम् । 
तथाप्यभाषै वचस्य यादं वै क्रान्तसुत्तमम् ॥ 
वच्चाकारतयेव प्रसद्य हरणाय सव्रोगाणाम्। 
यदिक्रान्तिं धत्ते तद्धकरान्तं बु्ौरिदं कथितम् ॥ 

इति राजनिर्षंशटः ॥ 
वैखरी, स्तौ, वुदधुपत्यितकच्छगतनादरूपवसै; । 

यथा,- 
“ब्धलाघारात् प्रथमस॒दितो यस्तु तारः परास्यः। 
पञ्चात् पश्यन्त्यथ छदयगो वुद्धियुद्ुध्यमाख्यः । 
वक्त वखथथय रुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुख्रा- 
बह्वस्तसर द्धवति पवनप्ररितो वयेसं घ; ॥* 

इव्लङ्कार कौस्तुभः ॥ 
अस्याः । यस्तु तारो गादः वरूपः ख 
नाभिरूपन्धलाधारात् प्रथमसुदयप्राप्रश्येत् पर 
इति चस्या सन्ना यस्य तथाभूनो भवति। 
अथानन्तरं स रव हदयं चित्तं गतश्चेत् रोदन- 
समये नाखिकाह्वारा यथाकथश्ित् भवति 

खरदिवोजेन्तोन[सामध्यस्ितसुषुख्बा न्या वहः। 
तथा च नासाह्ारव यथाकथसख्खित् नादखरूपः 

प्रद्यत्तम्भवतौव्यथेः। तसात्" वेखरौदश्ापत्रात् 
नादात् पवनप्रेरितो वयेखण्धदो बहिः सर्वषां 

प्रद्यच विषयो भवतौ्यधैः। परा पश्यन्तौ 
दश्रापन्नस्य तु योगिनःमेव प्रयक्चैन तु सर्वेषा 

गुण्यं, लौ 

भिद्यपि बोध्यम् । इति तट्टीका 

वैजय 
(~ नि विखनसं ५ न मि 
वखानसः, प, ( विखनसख ब्रह्माणं वेत्ति तपसा । 

विखनस् + अण् ।) वानप्रस्थः । यथा । वानप्रश्यो 
वैखानसोभयहः । इति चिकाखश्रेषः ॥ (यथा, 
देवौभागवते। १।१६।१७॥ 

^व्रेखानसा चे सुनयो मितादारा जितव्रताः । 
तेपि सद्यन्ति खंखारे जानन्तो्पि दयसग्य- 

ताम् ॥ 

वखानसस्यदमिद्यधम्यि वखानससम्बन्धिनि, 

चि। यथा, शाकुन्तले । १। 

नवरेखानसं किमनया व्रतमाषदानात् 

अापाररोधि मदनस्य निषैवित्यम् ॥*) 

+ (विगुणस्य भावः । विगुण +- ष्यञ् ।)} 
विग्रुणत्वम् । विगुणस्य भवः । यथा,-- | 

«याच्रापवतैते युग्यं वैगुण्यात् प्राचकस्य च । ^ 
तत्र खामी भवेद्रो हिंसायां हिश्रतं दमः ॥* 

मनुः । 
परै चत्तणयं, को, विच्च यत्वम् । विश्वस्य भाव 

इव्यय व्णप्र्ययेन निव्यत्रमिदम् ॥ ( यथा, 
साद्िव्यद्पंये। २। 

“धमभायैकाममोचेषठ वरैचचण्यं कलासु च ॥*) 
वैच. करौ, विन्विचता। विचित्रस्य भाव इव्यय 

ष्ण प्रव्ययेन निव्यन्नमिद्म् ॥ ( वथा, राचेन्र- 

कशेपूरे । २८। 
^ चच्नं वितनोति वाचकविधौ वाचखते- 

रन्तिके 
देव त्वदृगुख्वयनाय कुरुते किं किंन वाग- 

देवता ॥) 

प, ( विजायतिण्स्िच्निति। चअन्+ 

चअधारे ल्युट् । ततः स्वाथे अश् । ) प्रसव 
मासः । तत्पायः । खतिमासः २। इव्धमरः; ॥ 

(वथा, राजतरङ्गिण्णाम् । १ । 9४ । 

“अथ प्रजनने माकि खा देवौ दियलकच्यम् । 

निदेग्धस्यान्वयतरोरङ्कुरं सुषुवे सतम् ॥”) 

वैजयन्तः पु, (बे जयन्तौ अश्यत्रेति । अ श आद्यच् ।) 
इन्द्रप्रासादः! इत्यमरः + इन््रध्वजः। इति 

मेदिनौ॥ ( यथा. महाभारते । २।२२।१६॥ 

“रष दोनो वरे नयन्तो गु नियं समाष्ितः 
येनासुरान् पराजिद्य जगत््रतिग्रतक्रतुः ॥*} 

गुहः । इति हेमचन्द्रः । 
परैजवन्तिकः, चि, ( तेनयन्द्यख्यस्येति । ब्रौद्यादि- 

भ्यद्धेति ठन् । यडा, प्रेजयन्त्या चरतीति । चर- 
तौति ठक । ) पताकाधारौ । इव्यमरः 

जयन्तिका, स्छी, ( वेलयन्तौ + खाय कन् । ) 
जयन्तोटत्तः। पताका। इत्यमर; ॥ (वथा; 

„ ^निधेनं निघनमेतयोदेवो- 
स्तारतम्यविधिसग्धचेतसा । 

बोधनाय विधिना विनिभ्मिता 

रेफ णव जयत्रैजयन्तिका ॥” 
द्टयदट्भटः॥) 

चऋग्िमन्यः। इति राजनिधं ट; ॥ 
बलवन्तो, स्तौ, पताका। इयमरः ॥ ( वथा, 

रधु;। ६।८। 



बैडाल 
नखश्ारिते चागुरखारयोनौ 
धूपे ससतसपेति वेजयन्तो; ॥*) 

जयन्तोटत्तः। ईति मेदिनी + अमिमन्यटत्तः। 

इति हेमचन्द्रः॥ पञ्चवयंमयौ जानुपयन्त 
खबन्विता माला । यथा, 
^उप्रणौयमानं उद्गायन् वनिताशतययपः 
मालां बिभ्वदेजयन्तौं यचरन् मख्डयन् वनम् ॥” 

इति श्रोभागवते १० स्कन्पं ३९ अध्यायः 

त्रयिः, पु, मववा। खतु जिनचक्रवक्तिविग्नषः। 
इति हेमचन्द्र; ॥ 

दैजयिकं, चि, ( विजयस्य निमित्तं विजयिना 
संयोग इति वा। विजय + “तस्य निमित्तमिति ।” 

५।११।३८। इति ठज. ।) विजयखम्बन्षि । इति 

सिड़ान्तकौसुदो ॥ (यथा, इ रि वंशे ।२४२।३१। 
रणे प्रवेशसटशं कम्भ बेजयिकं छतम् ।*) 

ब{ब)जिकं, क्तौ, ( दौनादुत्पन्नम् । वौोज~+ठक् ! ) 

शिय॒तेलम् । हेतुः । इति मेदनौ ॥ लमा । 
इति शब्दमाला + 

(े)लिकः, पु; खदयोएुरः । इति मेदनौ ॥ बौज 
खम्बन्धिनि, चि॥ ( वौ्सम्बन्विनि च चि। 

यथा, मनौ । २।९७। 
“गा्े्होमेनातकमभ चौड मौद्खौ निवन्धनेः 
व{जिकं गाभिकेनो दिजानामपन्डन्यते ॥*) 

्ानिकः, चि, ( विन्गाने युक्तः । विन्नान+-^तत्र 

जियुक्तः 18 । ४ । ६६1 इति ठक् ।) निपुणः 
इत्यमरः + 

्री(पे)ङालव्रतं, कौ, (वेड़ालं विङ़ालसम्बन्धि 
बलम् । ) दुरटाचारवि्ेषः। यथा, 

“द्रस्य धम्मध्वजो निद्यं शक्रध्वज द्वो च्छित; । 

प्रच्छन्नानि प्रापानि व्रेडालं नाम तद्ब्रतम् ॥ 

इति दानसागर यमवचनम्॥ 

पै, तरे)डालव्रतिः, पै, अङ्गनादयभावात् छतत्रद् 
चयः; । इति जटाघरः॥ 

य(के)ङालब्रतिकः, पु, ( विङ़्ालव्रतेन चरतोति। 
विड़ालब्रत+ ठक् । ) छटद्मतपख्ौ । तत्प्रथायः। 

द्मतापसः; २ सबाभिखन्धौर् । इति चिकाख- 

श्रष; ॥ तस्यासंभाष्यतं यथा,- 
^पाषड्छिनो विकम्भख्यान् वेड्एलब्रतिकान् 

शठान् । 
हैतुकान् वकठर्तोौच्च वाद्खाचंमापि नाचैयेत् 1” 

इति विष्छपराये ३ अरे {<= अध्यायः ॥ 

“यस्य धम्मध्वजो निद्यं सुरध्वज इवोच्छितः। 
प्रच्छन्नानि च पापानिप्रेङ़ालं गाम तदूत्रतम्॥* 
तदान् प्रेड़ालब्रतिकः । इति तलका ॥ 

त्र बे) ङाएलव्रतौ, [न्] पु, ( वरेङ़ालत्रतमसख््यस्सति । 
इनिः!) भखतापसः। विडालतपख्डौ । इति 
भाषा । वथा, कौन्नं उपविभागे ५ अध्याये । 
“क्ृद्मना चरितं तच्च व्रतं रत्तसि गच्छति । 
चऋलिङ्गौ लिङ्गवेशेन यो लिङ्गस॒परजौवति। 

स लिङ्गिनां हरेदेनस्तियगयोनौ च नायते ॥ 
बेडालव्रतिनः पापा; समधमनविनाध्रका,। 
सद्य; पतन्ति पापेषु कस्भणस्तस्स ततएलम् ॥ 

३२५ व, 128 

५०९ 
वेतंसि 

पाषद्डिनो विकन्भस्थान् वामाचारांस्तयेव च । 
पश्चराच्रान् पाशुपतान् बाद्खाजरखापि नाशचैयेत्+” 

कणः, पु, षेणजौवौ । वेश शन्दादग प्र्मयेन उका- 
रस्य लोपेन च निष्यन्नमिदम्। द्रति खिडान्त 
कौसदौ॥ ( यथा, याज्ञवल्कय । १। १६१ । 
4^वणाभिश्स्तवाह्न धिगखिका गण्दौचिखाम्॥") 

वेण्वं, क्तौ, (वैणोरिदम्। वेगा+अण ) वेण- 

फलम् । इ्यमरः वेगसस्बन्धिनि, चि॥ 

( वथा, भागवते । ११९१।३०।२४. 

“जक्षश्ापोप्र्टानां छष्णमावाडताल्मनाम् । 

स्याक्रोधः चयं निन्ये परेखवोएग्ियेया वनम् ॥*) 
वैणवः, पु, ( वेणोरवयवो विकारोवा। षेण-+ 

उपनयने वेदकः । तत्पायः । राम्भ;र् 

इयमरः; ॥ ( क्श; । यथ, महाभारते । ५। 
६० । १९ । 
^सेरौन्टदङ्गनिनदेः श्दधतेणवनिखमे; ॥» ) 

्ेणविकः, चि, ( परेणवो वेणस्तहादनं शल्य मस्य । 
बशव + “शिल्पम् 1” 8 ।४।५५। इति ठक्।) 

वेशवादकः। ततृपथायः । वेणद्माः २। इदय- 
मर; ॥ वेणुकः ३ । इति शन्दरन्नावलौ ॥ 

क्ेणवौ, स्तौ, (वेणो उिज्लति; । पेख +- “विल्व दिभ्यो- 

ए ।”४।३। १३६ । इय । ततो डौष् |) 
वंश्रलोचना। इति राजनिषरण्ट; ॥ ( के॒सम्ब- 
न्धिनौ । यथा, मजु; । 9 । ३६। 

वेणवो धारयेदृ्यां सोदकथ्च कमण्डलुम् ॥*) 
वणिक, चि, ( वौणावादनं शिल्पमस्य । बौणा + 

^भिंख्पम् ।” ४ ।8।५५। इति ठक् ।) बौणा- 
वादकः । इव्यमर; ॥ (यया, कथासरिवृखागरे। 

६२1 १६९२। 

“वच्छ्रु विहताोऽपि इषिता पथिको 
ययौ ॥*) 

वश्ुकं, ज्ञौ, गजस्य तोदनदष्डम् । तत्त इस्ति 

चालनाय लौहसुखवंगशदखम् । ततृपद्धायः। 
ठ तोचम्२ । इन्यमरः ॥ क्कम् । इति भरतः 

वकः, प, (वेषना कायति न्द य॒ते इति । 

कं +कः । ततः खाथ अण् ।) वेशुवादकः। इति 
9न्द्रत्रावलती ॥ 

कैकय, चि, (वेखकस्यायमिति । ^वेशकादिभ्य- 
भ्ण् ।” & । २। ६६३८ इव्यस्य वार्निकोक्ा 
ण् ।) वेश वम्न्पौयः । इति विडान्तकौसदौ ॥ 

य्यः, प, ( वैणोरपव्यमिति। वैय+ष्यम् |) 
थः; सतु यवंशौवपच्चमरानः। वथा, 

“आदिरालः एधुरेययो मान्धाता यौवनाश्वक; 
ति जटाधरः 

तरतं सकः, चि, ( वौतंघो चगपच्छादिवन्धनोपाय- 

स्तेन चरतौति। विवंख + “चरति ।* 8।४। 
८। इति ठक् ) मांसविक्रेता। ततृपायः। 
कोटिकः२ मासिकः ३) इव्मरः॥ कौट- 
किकः8। इति न्द्रत्रावलौ ॥ ग्टगपच्यादिवन्ध- 
नोपायो बीतंख; तेन चरतौति प्रेतं खकः ! १ 

भरत; ॥ (यथा, मडभारते। ३। ३९।६३। 

वेतर 
इमान् शङुनकानाजन् हन्ति वतंखिको यचया। 

रुतद्रपमधन्भस्य भूतेष हि विसता ५५ ) 
वतनिकः, चि, (वेतनेन जौवतौीति। वैतन-+- 

4वेतनादिभ्यो जौवति।”४।४।१२। इति 

ठक् । ) बेतनसगग्टद्यः । ततप्धायः; श्तकः २ 

ग्टतिसेक् ३ कम्मकरः; ४। दद्यमरः॥ ( यथा, 
उप्रदेश्ग्र्तक्ते । २०। 

“वीरो वैतनिकः खन्विराटनगरोषितः कुमा 

“विदा दिभ्योभण् । ४ ।३। १६३६ । इव्यय । } 

रौखाम् । 
नततैयिताच्ल॑न आसौत् भचेदवस्यो चितां 

4 इत्तिम् ॥* } 

| बतरणि;, } स्तौ, नरकसिन्षुः । दद्यमरः॥ “वित- 

परैतरणौ, ~ रणेन दानेन तीषते वैतरणी । व्यः 
षित्वादौप् ष्णौ व्रैतरणिश्च। अटविपटिवाटी- 
व्रैतरण्यचिशुष्ौरिति इखान्तेषु रुद्र; । ततो- 
पपि पाच्छोणादौति वा इष् । विख्ह्वं तरणं 
विवरणं तदस्यामस्तौति पतरणौद्यन्धे । वित- 

रणौ विद्धं पाता भवा वैतरमौगन्दं । 
वितरणिविनौका तरणभरन्धेद्यर्थः खाये श्ये 
व्रैतरणोद्धेके। सिन्ुनंदौ । 
(नारका जन्तव; प्रेता नदौ वैतरण छता +” 

इति चिकाखम् ॥” 

इति भरतः ॥ #) सा नदौ दुगंन्वा तप्रजला 
मद्ावेगा अस्थिकेशरक्तपरिपूखां यमहृरे 
वतैते । यथा,-- 
भनौ वरेतरणो नाम दु्गंन्धा रुधिरावद्ा। 
उष्णतोया महावेगा अस्थिकेश्तरङ्गिणौ ॥* 

इति प्रायञश्छित्तविवेकश्टतयमद्स्ििदश्वेनम् ॥*#। 

चयस्य उत्पत्तियंया,-- 
माकंख्छेय उवाचं । 

«ततो ब्रह्मादयो देवाः खवँ ते शङ्रान्तिकम्। 
गत्वा डर संस॒सुह्ः सांसा योगमायया ॥ 
श्रमेखरोएपि भूत श्मासाद्यान्त हितस्तदा । 
वाष्यदष्टि टुराधर्षामवलयादह मायया + 
यदा खनाशकड्वाष्यान् खन्ारयितुमकंजः। 
वदा महागिरौ चिरा वाव्यास्ते जलधारके ॥ 
लोकालोकस्य निकटे जलधाराहयो गिरिः । 

पुष्करदौ पण्टष्यस्तोयसागर पश्चिमे ॥ 
संतु सन्प्रमाेन मेरुपव्वेतखन्निभः। 

तस्जिनू विन्यस्तवान् बाष्यान् न धत्त" चतम 

ईशितुः ॥ 
विदौगेखेस्तु वाष्यौ वेमेममध्योमभवद्हतम् । 
तै वाश्याः .पन्बेतं भित्वा विविश्ुस्तोयसामरम् ॥ 
खागरोभ्पि सष्धौतु' तान्न श््ाक खरानति। 

वतस्तु खागर सध्ये भित्वा वाश्याः समागता; ६ 
तोवधे; प्राग् भवां वेलां स्यग्रमात्रादिभेद ताम् । 
विभिद्य वेलां ते वास्या; एव्करदौ पमध्यगा; । 

मदौ वतरणौ भूत्वा पूवैसागरगाभवन् । 
जलधारस्य परगेन संसर्गाति सागरस्य च ॥ 
अवाप्य साम्यतां किखिदष्ष्यास््न नाभिद्न् 

चित्तिम्। 

सवदाष्यव्याङुला एष्वौ विदौख स्यान्न चेनि; 



बैतानि 
च्यवत्रयाहइते बास्ं सोऽपि छष्णोएभवदटात् । 

शकर्चरेण ति वोएमसमर्येन लोतदी; ॥ 
चिप्रविदारितः सोऽलौ जलधारो महागिरिः । 
विभिद्य पतं शम्भोजास्पास्ते सागरं ययु; ॥ 
देषस्डतपुरह्ारे योजनदयविस्तृता । 
च्यद्यापि तिषटव्चपगा इरलोतकसम्भवा + 
भित्वा वेलां ततः एवौ विभिद्याशु तरङ्गम् । 

चक्रव तरणोनाच्ा पूव्यैखागरगाभिनौम् ॥ 
नानायानविमानेन न द्रौखया स्यन्दनेन च । 
तत्तु श्रक्या सातु नदौ तप्रतोया विभौषया 
इःखेन तां तु एचिवो बिभर्निं महताधुगा । 
सदा न्वोड्"गतेवष्येविं्िपन्ति नभञ्चरान् ॥ 
नस्या उपरि नो यान्तिदेवा अपि भयाह्वर। 

यमङ्ारं समाद्य योजनडइयविस्तता । 

जिच्वं वति खंपूखां भोषयन्तो जगत्तयम् ॥* 
इति कालिकापुराॐे १८ अध्यायः ॥#॥ 

असन्नन्डल्यकाले वतर णौगवौद्ानं यथा,- 

असन्नच्टद्यना देया गौः खवतृसा च पूम्येवत् । 
तदभावे च गौरेका गरकोहारणाय वे ॥ 
लदा यदिन श्क्रोति दातुः बेतरणौष् गाम् । 
शक्तोभन्योएरक् तद्! दत्वा यो दद्यानृ्टतस्य 

न्व ॥* 

पूम्ववह्मश्वङ्गादिना। चर न्डतस्य चेति अवणा- 
हेकादश्राद्ेप्पि पवरणोदानाचारः। इति 
शुडितत्वम् ॥ # ॥ परेतरणोगोदानागन्तरं 
पराधेनामन्तो बया, 
«य सडारे महाघोरे तप्ता ्रैतरणौ गदौ । 

` साण्ड त्तं ददान्येनां छष्यां पेतरणौख गाम् ।” 
इति तत्प्रयोगः ॥ अन्धत् सुश्दवु ग्द बशटयम् । 
पिदकन्धा । यथा,-- 

अयख्वानश्च यज्वानः भितरो ब्रह्मणः शताः 

च्यसिखात्ता वद्िषदो दिधातेषां यवख्थितिः 
तिभ्यः खधा सुतां जज्ञे मेनां वतरर्णौं तथा॥ 

इति कौन्मं १३ अध्यायः ॥ #॥ 
( कलिङ्गदेश्रस्य-नदौविश्चेषः। यथा, मडा- 
भारते । ३।९१४ । 8। 

“रते कलिङ्गाः कौन्तोय ! यच परेतरणौ गदौ । 
यच्नायलत धर्म्मोपि दैवाञ्छरणमेत्य दे ॥*) 

मोवः, पु, ( सतख खव । खा अण् । ) चन्ब- 
बंतखः;। इति जटाधरः; + ( पस्य जननम् । 

शिश्रदखम् । इति निषष्टुः । ६। २६.॥ यथा, 

ऋग्वेदे । १० ।६५ । ४। 
“दिवा नक्तं श्रथिता वैतसेन ।* 

^परैतसेन श्रेपो पैलख इति पुस्छलमनस्येति 
निरुक्तम् । ३।२१} पुस्यजननेन श्रथिता 

ताडिता भवति ।” इति तद्भाष्ये सायथणः॥ # ॥ 

वेतखस्य्ायमिति । तस्यदमिति अण् । वतस- 

श्षम्बन्धिनि, चि। यथा, रद्खुः। ४।६३५। 

“व्याला संरचितः सुदो माभि परेत 
सोम् ॥*) 

कैतानिकः, पै, ( विताने भवः। वितान +ठक् । ) 
अओौतदोमः। यधा, 

वैतालिकः, 

विताल~+ठक्। ) बोधकरः;। इत्यमरः ॥ इ | 

५१० 
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वेदभः 
न्मरगादेव कन्ैदयं संयोगो यस्य नाभिना। 

दाादूदंमणौ चं स्याटूयस्य परैतानिको विधिः \* 
इति शुहधितत्वम् ॥ 

वितानखम्बन्धौये, चरि । वितानश्ब्दात् ण्णिक- 
प्र्ययेन निष्यन्नमेतत् ॥ ( यज्ञादिकाथकारौ। 
यथाच भागवक्ि। ९० ।४०।५। 

च्या च विद्या केचित् त्वांव वतानिका 

दिनाः 

यजन्ते वितते रनानारूपामरास्यमया ॥?} 
प, ( विविधेन तालेन चरतौति। 

निशान्ते बोधकारके। विविधो मङ्गलगौति- 
वादादिश्तस्तालग्न्दः तेन यवद्रन्ति प्रेता- 
लिका एषे कादिति च्छिकः। निशान्तं निदं- 
दयन्तो ये टृपं बोधयन्ति जागरयन्ति ते बोध- 

कराः खकु इति टः। इति भरतः ॥ ( वथा, 
शिशुपालवधे। ५। ६अ। 

^वैतालिकाः स्फटपदपकटाचंस- 
भोगिवलौः कलगिरोएवसरेषु पेठुः ५५) 

खेट्िताकलः। यथा,- 

“तालिकः पुमान् खेद्धिताके बोधकरे विष ॥» 

इति मेदिनौ। 
दहेमचन््रे तु पाठान्तरं वथा, 

“वतालिकः खड़जताले मङ्गलपाठकेडेपि च । 
वेतालसम्बन्धिनि, चि॥ 

वे्रकः, लि, वेचसम्बन्यौ । पेच श्न्दात् कयप्र्येन 
निष्यन्नमिदम् ॥ 

पेचकेयः, चि, वं चसम्बन्धौयः। पे चशब्दात् ष्फेयः 
पत्ययेन निष्यन्नमेतत् ॥ 

पदः, चि, पण्डितसम्बन्धौ । विच्छन्दात् व्यपर्ययेन 
निष्यन्नमेतत् ॥ 

वद्धं, जौ, ( विदग्धस्य भावः । अण । ) विदग्ध- 
त्वम् । यथा । वेदग्धमपि वदग्धौ ) इति भरत- 

हिरूपकोषः॥ ( यथा, सादहिव्दपेशे | १। 
^वागवेदग्धप्रधानेभ्पि रस रखवाच्र जलौवितम् ॥*} 

वदग्धौ, स्तौ. (विदग्धस्ययमिति । विदग्ध + श । 

च्ियां ङौप्। ) भङ्गि; । यथा,- 

“कलं भिष्च वद्र्धौ भद्गिखेभनिमौ लिका ॥* 

इति चिकाषशषः 

( यथा, कथासरिल्छागरे । २०। १०६. । 

नदाज्रा वरैरूप्यनिन्भायगेदग्धौं दधि तामिव ॥) 
परदग्धंय, कौ, ( विदग्ध + व्यम् |) विदग्धस्य 

भावः) विदग्धश्यब्दात् श्ण प्रद्ययेन निष्यन्न- 

भेत् ॥ { यथा, कथासरिल्छागरे । १। १९। 
“वेदग्धयस्ातिलोभाय मम बेवायसुदयमः ॥*) 

वरद, खौ, वाक्यवक्रत्वम् । इति मदिनौ ॥ विदभ- 
सम्बन्धिनि, चि॥ 

वरदभः, प, ( विदो निवाखोग्येति , विदभे + 
च्यण् । ) विदभेदेश्रौयराज;। ( यथा, रदः । 
५।६२। 

%नेने यथा तन्न जनः; समेतो 
विदभेमागन्वुमजं यम् ॥*) 

वेदर्भी 
दमयन्ती पिता भौ मसेन: । रुक्मिणपिता भीश्र- 

कञ्च । वाक्यवक्रिमा | इति धरणिः। 

पदौ, च्छ, वाक्यरौतिमेद;। इति मेदिनो ॥ 
यथा, रतिम । 

“पदसंघटना रौतिरङ्गसंस्था विश्रोषवत् । 
उपक्र रसादौनां ---॥* 

रसादोनामर्थात् शब्दाथेशरौरस्य काथस्याल्म- 
भूतानाम् । 
हि सा पुनः स्याच्चतुविधा। 

बोदभौं चाय गौडौ च पाष्चालौ लाटिका 
तथा ॥ 

सा रौति;। तच्र। 

^माघुयवयज्नकेवेरे रचना ललिताद्मिका । 
अटत्तिरल्पटत्तिर्वां परेदभौँ रौतिरिग्यते ॥* 
यथा । अनङ्मङ्कलभुव इत्यादि । ख्द्रटस्वाद। 

^“च्समन्तो कसलमस्ता युक्ता दश्रभिगुं रेच वदभ } 
वगेदितौयवद्ला खल्प प्राणाच्चरा च सुवि- 

चेया॥ 

अच दशगुणास्तन्मतोक्ताः यवादयः । 
“च्योजःप्रकाशरके जयेग्विन्ध आडम्बरः पुनः । 
खमासवहला गौको-----------\* 
यथा । चञ्ह्ुजेदयादि । पुखषोत्तमश्लाह । 

वडतरखमाखयुक्ता सुमद्ाप्राखणाचरा च 
मौडौया } 

रौतिरनुप्रामद्िमपरतन्त्ा स्लोभवाक्धा च ॥ 
वर्शे; शतै; पुनरेयोः । 

समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाखाकिका मता 

इयोरेदभौँंगौष्योः । यथा, 
“मधुरया मधुबोधितमाधवौ- 
मधुषन्टह्िसमेधितमेधया । 

मधुकराङ्गनया सुहुरुन्मद- 
ध्वनिग्डता निग्टतात्तरसव्णगे ॥* # ॥ 

भोजस् । 

^खमस्तपष्षपदामोजःकान्तिखमन्विताम् । 
मधुरं स॒कृमाराष पालौ कवयो विदु; ॥* 

“लाटौतु रौतिर्बेदभौं पाश्चाल्योरन्तरा 
स्थिता ॥* 

यथा,- 
“अयसुदयति सुद्राभञ्जनः पद्िनौना- 

इदयगिरिवनालौ बालमन्दार पुष्यम् । 
विरषविधुरकोकहन्द्रवन्धुविंभिन्दन् 

कुपिवकपिकपोलक्रोडतान््रस्तमां सि ॥” 

कश्चिदाह । 
“टद पदसमाखसुभगा बुक्तवैरयेने चातिभूयिा। 
उचितविश्रोषणपूरितवस्तुन्यासा भवैक्लाटौ ॥* 

अन्धे त्वद; । 
^“गौडौ डम्बर वन्धा स्यात् वरदौ ललिता करमात्। 
पाश्ालौ मिश्चभाषेन लाटौ तु षड्भिः परैः॥ 
कचित्त वक्रादयौ चिव्यादन्धथा वचचनादयः। 
वक्रादौव्यादिश्यन्दादाश्चप्रवन्धौ वचनादौव्यादि- 
ब्दा दूढततिवर्यौ । तच वक्रौ चि्याद्यथा । 
मन्धायस्तायं वाग्भ इव्यादि। अत्र वाच्यस्य 



तै २ 

द् 
क्रो धाद्यज्जकत्वेएपि भो मसेनवक्तत्वे नो इता वच- 
नादयः। वाच्यौचिव्यादूथयोदादते। हं 
चाधेथमानेव्यादौ ॥ # ॥ प्रवन्धौचिद्यादृयया। 
नाटकादौ रौदेञप्यभिनयप्रतिक्रलल्ेन न दौषे- 
सखमासाद्यः। रखवमाख्यायिकायां शङ्गारेण्पि 

म मद्गवर्णादयः । कथायां रौदधे४पि नावयन्त- 
सहता; । खुवमन्यदपि सेयम् । इनि साहि 
दंशे रौतिविवेको नाम परिच्छेदः + #॥ 
अगस्त्ययत्रौ । इति शब्दरन्नावलो ॥ दमयन्तौ । 

यथा,-- । 
न्परेरभीं विपुलाजुरागकलना सौमाग्यमचा- 

खिल- 

चौक चक्रश्रतक्रतौ निलगदे तट् उत्तउत्तक्रमैः । 
किष्चास्माकनरेन््रश्रूसुभगता संभ्रूतये लमका 
देषेन्रावरणप्रसादितशचौविश्राणिताश्रौव्यचचः॥ 

इति उत्तरमेषधरे.१५ सगः; ॥ 
सुक्मिणौ ! यथा,-- 
नवद्या; ख तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः । 
पण्य पाणिना पाणिं प्रहसन् दिनमत्रवौत् ॥” 

इति ओभागवते १० स्कन्धं ५३ अध्यायः ॥ 
यदलं, लौ, भिच्चकस्य चटखसयादिपाचम् । यथा, 

^पात्रनतु दारवालादृटरसयान्धपि प्रेदलम् 1» 

इति जटाधरः ॥ 

परेदलः, पु, ( विदलो दालिस्तखलात् जातः । विदल 
+ अश । ) पिष्टकः । यथा, 

५प्ूपोभ्पूः पिष्टकः स्यादेदलो विदलोएपि च। 
षति शब्दच्वन्दरिका + 

विदलो दालिसततनिभ्ितपिष्टको पेदलः । तदू- 
गुणाः । 
नवेदा गुरवो भच्या विरटम्भिट्मारताः 1» 

इति .राजवल्लभः ॥ 

वैदिकः, प, ( वेदं जानातौति। वैद+ठन 1) 
वैदेज्नत्राञ्चणः। वेदोक्ते, चि। यथा, तन्रसारे । 
^वरेदिकौ तान्तिकौ सन्ध्या चथायुक्रमयोगतः ॥* 

शैदिश्यं, चि, विदिश्याया अदूरभवं नगरम् । इति 
सिदध .न्तकौौसदो ॥ 

विद्ष्यं, लौ, ( विदुषः कम्म भावो वा। विहस्+ 
व्यम ।) विदुषो भावः। विहसृशन्दात् वय 

प्रद्ययेन निष्यत्रमिदम् ॥ (यथा, राजतरन्गि- 

गयाम् । १।९२। 
<पाटवं दुद्परदुव्यतोत्रा सुत्रतभारतौ ॥*) 

वेद्ये, कौ, ( षिदूरात् प्रभवतौति। बिदूर+ 
^ विदूरात् जा; ।* ४।३। ८४। इति नः 1 } 
मणिषिद्रेषः। सतु छष्यपौतवणं;। ल्सुनौया 

शति हखन्दौ भाषा । अस्य देवता केतुः। 
तत्पायः । बालवायजम् २। इति हेमचन्भि; ॥ 
केतुरन्नम् ३ तवम् ४ प्राटष्यम् ५ अभ- 
रोहम् € खरान्दाङ्करकम् 9 पिदूररन्नम् = 
विद्ूरनम् ६ । अस्य गुणाः; । अन्तम् । उष्य. 

त्वम् । कफवायुनाशित्म्। गुख्मश्रलप्रश्मन- 

स्वम् । भूषितष्वेत् शभावषहत्श्च । इति राज- 
जिषेण्टः ॥ अपि च। 

५९९१ 
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वदूय्य 

+सक्ताविदमवचे पेद धस्फटि कादिकम् । 
मणिरन्न सर शौतं कषायं स्वादु लेखनम् । 
चाच्तुष्यं धारणात्तच पापालच्यौविनाशनम् ॥* 

इति राजवक्षभः\ #॥ 

तच्छायलच्चणं यचा,-- 

“रकं वेगुपलाप्रकोमलरचा | 

मा्जारेचखपिङ्गलच्छविजुषा प्यं चिधा 
च्छायया) 

यहां गुरुतां दधाति नितरां च्िग्धन्तु 

दोषोषितं 
दथ विशदं वदन्ति सुधियः खच्छच्ठ तच्छो- 

भनम् ॥* 

तस्य कुलकण वथा,-- 

^विच्छायं च्च्छिलागमे लघु रूचच् सच्तम्। 
सत्रासं परुषं शणं वैदूर्यं दूरतां नयेत् ।* 
तत्परौ्ता यथा,-- 

ष्ट यदात्मना खच्छं खच्छायां निकषाभ्सनि। 

स्फटं प्रदश्रयेदेतददूग्ये नाव्यसुच्यते ॥ 

इति राजनिचण्टः॥ #॥ 

खत उवाच। 
^के्यपुष्यरागाणं कङ्घंतभौमके वदे । 
प्ररौच्ां ब्रह्मणा प्रोक्तां यासेन कथितां दिन ॥ 

कल्पान्तकालच्चुभिताब्बुराशि- 
निर्ादकख्पाट् दितिजस्य नादात् । 
वेदूथसुत्यन्नमनेकव्े 

श्रोभाभिरामं दातिवणेबोजम् ॥ 

अविदूरे वेदस्य गिररूतङ्गरोधसः 
कामभूतिकसौमानमनु तस्याकरोभवत् ॥ 
तस्य नादखसत्यत्वादाकरः; समहागुणः । 
अभूदुत्तरितो लोके लोकचयविभूषणः 

तस्येव दागवपतैनिं नदानुरूप- 

प्राटृट पयोदवरदश्रिंतचारखरूपाः । 
वदूथरनमण्यो विविधावभाषा- 
स्तसात् स्फालिङ्गनिवद्ा इव रुग्बभूवुः ॥ 

पद्मराग पादाय मणिवर्णा इ ये चितो । 
खब्ा॑स्तान् वं ्ोभाभिर्विदू ग्य मगुगच्छति ॥ 

तेषां प्रधानं शिखिकण्डनौखं 

यहा भवैरं्छदल प्रकाशम् । 
चाषाग्पचचप्रतिमभ्ियोये 
गते प्रग्रस्ता मणिग्रास्तविद्धिः ॥ 

यवान् पेदूमगिर्योजयति खामिनं वराय 
दोषेर्य्॑तो दोषेस्तसाट्यनात् परौच्ैत ॥ 
भिरिकाचधिशुपालौ काचस्फटिकाच्च भूमि- 

निर्भिंच्राः 
वद् मथेरेते विजातयः सन्निभाः सन्ति ॥ 
लिस्ाभावात् काचं लघु.भावाच्छशुपालकं 

विद्यात् । 
गिरिकाचमदौभिलात् स्फटिकं वर्णोच्जुललेन ॥ 

यदिन््रनौकलस्य महागुण्ख 
सवयं संख्याक लितस्य शल्यम् । 
तदेव वरू मणेः प्रदिष्टं 
पलदयोन्मापितगौ रवस्य ॥ 

वेदे 
जातस्य सर्वेपि मेस्तु यादग्- 
विजातयः खन्ति समानवर्णाः । 
तथापि नानाकरणानुतेय- 

भेदप्रकारः परमः प्रदिष्टः ॥ 

सुखोपलच्यखच सदा विचार्यो 

ह्ययं प्रभेदो विदुषा नरेग । 

खेषप्रमेदो लघुना चटदुतवं 
विजातिलिङ्गं खलु साव्यैलन्यम् ॥ 

कुशलाङ्शसेः प्रयुज्यमानाः 
प्रतिबद्धाः प्रतिखत्क्रियाप्रयोमीः । 
शुण्दोघससुद्धवं लभन्ते 

मणयोएर्थागन्तर दल्छनेव भिन्नाः ॥ 

क्रमशः समतीतवत्नैमानाः 
प्रतिबद्धा मणिवन्वकेन यन्नातु । 

यदि नाम भवन्ति दोषद्ौना 

मणय; षड्गुणमाभ्ुवन्ति खल्यम् ॥ 

च्याकरान् 'समतौतानासदधेस्लौर सन्निधौ । 
सल्यमेतब्मणौनान्तु न सव्येन मद्ौतखे ॥ 

सवर्णो मगुना यस्तु प्रोक्तः षोडशमाषकः। 
तस्य सप्रतिमो भागः संज्ञारूपं करिष्यति ॥ 

शाणच्चतुर्माषमानो माषकः पष्चजछ्ष्यलः। 
पलस्य दशमो भागो.धरणः परिकीर्तितः ॥ 
इति मागविधिः प्रोक्तो रतानां खल्यनिश्चये ॥ 
इति गार परेदूथपरौचा ७९ अध्यायः ॥ #॥ 
च्यन्धश्च। 

“सित घल्रसङ्ाशमौषतृछष्य सितं भवेत् । 
गिदे माम तद्रतं रतविद्धिरुदादतम् ४ 

त्रह्मच्चच्ियविट् शूदढ्लातिमेदाच्तुिधम्। 

वितनौलो भवैदिप्रः खितारक्तस्तु बाङलः ॥ 
पौतानौलस्तु वेश्यः स्यात् नौल खव हि गूद्रकः॥* 

यणाः 

«माव्जरमयनप्रख्यं रसोनप्रतिमं हि वा। 
कणिकं निम्भलं अङ्गं पेदुषये देवभूषणम् ॥ 

सतारं घनमन्च्छं कलिलं यङ्घमेव शव । 

गिद्थाणां समाख्याता रते पच्च महागुणाः ॥* 
वद्वधा,- 

“उदूगिरचिव दौ्िंयोऽलौ सुतार इति गदे । 
प्रमाणतां गुर यत् चनमिग्भिधौयते ॥ 
कलङ्गादिविद्ौनं तद्व्च्छमिति कोततितम् । 

जञ्षशरूं कलाकारश्च्चलो यत्र उष्यते 
कलिलं नाम तद्राजः सब्यसम्यत्तिकारकम् । 

विश्िषटाञ्गन्तु परदू्े यज्गमिलयभिधौयते॥ 9 ॥ 
कैकंरः ककं चासः कलङ्को देह इव्यपि। 
रुते पञ महादोषा पेद ाणासुदौरिताः ॥ 
श्र वारायुक्तमिव यत् प्रतिभाति च ककंरम् । 

स्यपि च यत्त जेयं ककंशं बन्सुना्चनम् । 
भित्नभ्नान्तिकरख्चासः ख कुयात् कुलसं च- 

यम्॥ 
विरख्डवर्णो यस्या कलङ्कः चयक्रारकः । 

मलदिग्ध इवाभाति देद्ो हेहविनाश्यगः॥ 
जयति यदि सवयं व्ागद्ौगो यदावा 
बडपिधमणिद्ारौ भूपतिया यतिना । 



वैद्यः 
दधदपि ४तदोषं जात् पद् रवं 
प्रतिश्तफलरूपः परातमेष्यव्यवश्यम् ॥“ 

इति युक्तिकश्पतरो ददुगपरो च्चा ॥ 
ऋन्धत् गरुड्पुराणवत् ॥ 

केदेष्ः, ए, बखक् । इव्मरटौकायां भरतः॥ 

(विदेहस्यापवमिति । विदे + अभ. ।) निमि- 

राजपुत्रः । अस्योत्परत्तियथा) ्यपुश्नस्स तस्य 
भूसेजः प्रौरमराजकभोरवस्ते समय; अरण्यां 
ममन्धु; । तच च कुमारो लज्जे । जनमनाच्जनक- 
सज्ञां चासाववाप। अभूडिदेदोभ्स्य पितेति 

वदेहः । मथनान्मियरभूत्तस्योदावसुः पएत्नो- 
उभवत् । इति व्ष्णुपृराये 8 अंश निभिवंप्ट- 

कथनं नाम ५ अध्यायः॥ तस्य बिदेहनाम- 

कारय निमिश्न्द् द्रशट्यम् ॥ ( वणसङ्रनाति- 

विशेष; । सतु वश्यात् ब्राञ्षण्यां जातः यचा, 

मनु; । १० । ११ ॥। 
वरैष्यान्मागधवैदेदौ राजविप्राङ्गगासुतौ ॥*) 

यदेहकः, प, ( देष ण्व । खाये कन् ।) वणिक् । 
स्मरः ॥ मूलात् बेश्यासतः। इति मेदिनौ । 
( बश्चादूब्राश्चरयां जातो व्॑सङ्करविश्रेष;। 

यथा, मजु; । ९० । १६.। 

^ देहकेन त्वम्बरपसतपन्नो वैस उच्यते ॥* 
अस्यान्तःपुररचयं क॑म् । यथा, सत्रेव। 
३०} 89॥ 

“वरेदेहाकानां खकारं मागधानां वणिक्- 
पथ; ४५) 

ेदेष्िकः, पु, बणिक् । इयमरटोकासारसन्दरपे । 
( वशसङ्करविश्रोष;। यथा, मबु: । १०।३६॥ 
“वेदे डि कादन्धमेदौ वदिर्यामप्रतिश्चयौ ॥* ) 

वदद, षौ, ( पिदेद्धेषु भवा बिदेहस्यापलं खौ 

वा। विदेह~+अणश्। डौप्। ) रोचना। 

सौता। (यथा, रषुः। ९५२।२०। 

“रामोभपि खड परदेद्या दने बन्धेन वततैयन् । 
चचार सानुजः शान्तो उड्धचाङुवरतं दवा ५५ 
यथा च। 
“पडि ! याद्हि कललोद्धवधम्भपरनीं 
तस्या; पुरः कथय पूम्रकथा; खमस्ताः 1 

षष्टापि मा बद पयोगिधिवन्धनं मे 
मेयं एनच लुकिताम्नृ निधेः कलम् ॥* 

इव्यद्धटः\) 

बखिकस््ौ | पिप्यलौ। इति मेदिनौ ॥ ( वदेह- 
प्रन । वथा, मनु; 1 १०। ३७॥। 

न ख्ाह्िखिको निषादेन वरदेद्यामेव जायते ॥» 

विदेशदेश्ोत्पन्नमाचरे च। यथा, महाभारते। 

९।६५। २३। “देवातिथिः खलु पेदेष्टौसप- 

चेमे मण्धादां नाभ तस्यामस्य जसे अरिशो 
भाम ६} 

चेय, प, ( विद्यां वेदेति। विद्या + “तदधीते 
तद्द ।* 8 । २।५६.। इति अश् ।) पड्छितः। 
यथा} काव्यायनः। 
“जाविद्यानाशु ददन देयं िदाघनं कचित् । 
खमविद्याधिकानाग्ु देयं पदेन तद्धगम् १४ 

५१२ 

वैद्यः 
बदन विदुषा । इति दायतत््म् ॥ वासकटचच । 
इति शब्दचन्द्रिका \ अयुेदवेत्ता। स चाबष्- 
जातिखिकिल्छाटत्ति्च । तत्प्रयायः;। रोग- 

रो २ अगदङ्कारः ३ भिषक् ४ वचिकिल्छकः 

५ । इव्मरमरतौ ॥ खष्टा ६ विधिः 9 वहान् 
८ आयुजदौ ९ । इति राजनिर्घण्टः; ॥ ख चतु- 
व्विधः। रोगहरः १ विषष्रः २ श्रल्यहरः३ 
सत्यादरः 8। इति महाभारते राजधम्भः ॥ 

अस्योत्पत्तियेथा,-- 
न^परोदयोपखनौकुमारेख जातञ्च विप्रयोधिति। 
वैदयवीर्ययेय मूदरायां बभूवुइवो जनाः ॥ 
तै च मामगुयज्नाख्च मन््रोपधिपरायरा;। 
तेभ्यश्च जाता; ूद्रायांत यालम्रा्णि सुवि॥ 

शौनक उवाच । 
कथं ब्राह्मणपन्रयान्तु खखपुच्तोएश्िनौस॒तः। 

ऋषौ केन विपाकेन बौवयाघानं चकार सः; ॥. 

खौतिरुवाच । 
गच्छन्तौ तोधेयात्रायां ब्रद्यणं कुरुनन्दन । 

ददश्ं कासुकौं कान्तः पुव्योदयाने मनोहरे ॥ 
तया निवारितो यन्नात् वेन बलवान् सरः । 

अतीव न्दरो इषा बौयाधानं चकार खः;॥ 

इतं तव्या गभे खा पुष्योद्याने मनोरमे । 
खद्यो बभूव पत्तश्च तप्तकाष्नसन्निभः+ 

सपुच्चता स्वामिनो गें जगाम त्रौडता तदा| 

खएमिनं कथयामाव यसनारवादिखडटम् । 
विप्रो रसोषैख तत्याज तष् पुत्रः खकामिनौम्। 
सरिट्बभूव योगेन सा च गोदावरी ख्ता॥ 
पत्त चिकिल्यष्ाख्लख् प्राठयामास यत्रतः 
नालाग्रिष्पश्च शस्त खयं स रविनन्दनः ॥ 

विषं श्योतिगंखनात् वेदनाच्च निरन्तरम् । 
वैदधम्भपरिदक्तो बभूव गणको सुवि ॥ 

षति त्रह्मववत्त अ्रक्षखश्छ १० अध्यायः \#॥ 
नरकभोयान्ते रेद्यजन्म यथा, 
यः करोव्यपडारण् देवब्राक्षणयोधंनम् । 

पातयित्वा खपुख्षान् दश पूर्वान् दश्चापरान्। 

सख्यं यतिच धूमान्वं धघमध्वान्तखमन्वितम् । 

धूमको धृमभोागौ वसतत चतुर्युगम् । 
ततो खषिकलनातिच्च तजन्छनि भारते । 

ततो गानादिषा; परचिजातयः छमिलातय; ॥ 
सतो नानाविधा इच्चजातयच्च ततो गरः । 
भार््यादहौनो वंद्नहौनः श्वरो खाधिसंदुतः ॥ 
वतो भवेत् खयंकारः ख सुवयं बधि क् ततः । 
खतो जवनेवौ च त्राञ्जणो गखकरूतः । 
विप्रो देवज्चोपजौदौ वेदयलौवौ {चकिल्कः ॥*# 
च्यपिश्व। 

५“ ् ाचालोहादिषापारो रसादिविक्रयौ चयः 
ख याति नागवेटश्च नागी््ति ख्व च। 
उेतु ख लोममानान्दं वयैव गागदं्रिसः ॥ 
खतो भवैत् ख गणको वेय शप्रणन्छसु 
गोपच्च कमेकारच्च रङ्गकारस्ततः शुचिः ॥ 
इति ब्र्चवेवत्त पलतिखकछ २८ अध्यायः ॥9॥ 

राणतरेयस्य क्यं वथा, 

{१ 

क्द्यः 

“परं पारं मतो यः स्यादष्टाङ्गे तु चिकिल्छिते। 
अनादा; स वेदाः स्दमाहर्म्मालमा च कुलो- 

हृतः ॥ 
प्राखावायः ख विज्ञेयो वचनं तस्य भूसेजः। 
राजन् राज्ञा खदा कायं यधा कारे एवम् 

चने; ॥* 
क इति माद्छे ५८६ अध्यायः +} 

सामान्धवेदयलच्तणं यचा.- 

“किलां कुरुते यस्तु स चिकित्यक उच्यते । 

स्च याक समो चौनस्ताडश्रोभपि निगद्यते ॥ 
तत्वाधिगत्रास्त्ार्थो दथकर्म्मां खयं छतौ । 

लङ्ुहस्तः शुचिः शूर; खच्छोपस्करमेषलजः;॥ 
प्रदयुत्पब्रमतिधंमान् अवभायौ भियेवद्। 
सद्मधम्मपरो यश्च वेदय डक प्रधरस्यते ॥ 
खच्कम्मा दद्टा परेण रता चिकिल्धायेन सः। 
ख्यंछतो स्वयंचिकितृखाङ्श्रल । ल्धुइस्तः 
िद्धिमहस्तः ॥#\ निविहवेद्ो वथा,- 
कुचेलः ककंशः स्तब्धो मामोणः; खयमागतः । 
परश्च पद्या न पूज्यन्ते घन्वन्तरिसमा अपि ॥* 
ककंश; श्यप्रियदादौ। ग्यः साभिमानः। 
पमो; यवद्ाराच्तुरः॥ #॥ 

अथ वेद्यस्य कम्मे च्या । 
५द्याचेस्तत्वपर ज्ञानं वेदनायाश्च नियः । 

रुतरेद्यस्य परेद त्वं न वेद्यः प्रसरायुषः ॥ 
चस्यायमय्ः । याचे; सम्यक परिचषः। यया- 

्ान्तिकरयं वेद्यस्य कम्मे। नतु केदः यायुषः 
प्रमुरिद्यध;। अपरे त्वेवं यादच्त। याचे- 

खत्वपरिष्दयः। ददनायाः शान्तिकरणच्च। 
|> > | ४ 

ख्तदेख वद्धस्य वेद्यत्वं न किन्तु वद्य खादुवः 

प्रसेदिदर्य;॥#॥ 
अथ परदानयनदूतस्य लकणम् । 

“अञि कत्छकमानेतु बातिदूतः स कथतैे। 
खच यदक् ससुचितस्लाइग्न निगद्यते ॥ 

दूताः सुनातयोभ्वयङ्गाः परटवौ निग्नक्लाखरा; । 
खखिनोःचटषा रूपः स्पु्यषलेयुताः \ 
खजा(तयः; सुचेष्टाश्च खलोवदिश्ि खङ्घताः। 

भिषकं समये पराप्ना रोगिणः सुखदेतवः ६” 

खलातयः; रोगिसमानजातयः । 

“अयां प्रायमख्दूवाति सा नाड जोव 

खंिता ५ # 
च्य दूतयाच्ायां शकुगविचारः 

“वद्याङ्ञानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः छते । 

ज मभ सौम्ब्रुनपदौपन्तु सुखाव्म् \ 
प्ररोप्रमनिः। दूतो रोगौ च रिक्तर्तो पदं 
ज पश्यत् । तथाच। 

“रिक्तषश्स्तो न पश्यतत राजानं भिषचंगुखम् |» 
अथ व्यादयुधिदां प्रादुभाद;। तच्राडौ बद्ध 
छादुर्भावः । 
५^विघातायवसमेख्वमा वेदे प्रकाश्यम् | 
खमाच्दा संदितां चक्र लचद्चोकमयोक्ुभ् ४ 
सतः; प्रजापतिं चं थं खकलकस्भसु । 

विधि नौर; दाङ्कमदुनेदसु प दिद्यत् ॥*५॥ 



वैयः 
अथ दत्तप्राटुर्भावः। 

“अथ द्चः क्रियादचः ख्धेदौ वेदमायुषः। 
वेदयामास विदांसौ खथांग्ौ सुरसत्तमौ ॥*#1 

अथाश्छिनौसुतप्रादुर्भावः। 
“इच्वादधौव दस्लौ वितिनतुः सं दितां स्ोयाम् । 
सकलचिकितसकलोकप्रतिपत्तिविदृह्वये धन्याम्! 

स्वयम्भ वः; शिरभ्डित्रं भेरवेण रुषाथ तत्) 

अश्विभ्यां संदितं तसनात्तौ जातौ यज्ञभागिनौ) 
देवासुररणे देवा देद्यय सन्तता; छता; 

अच्चतास्ते छता; खद्यो दखाभ्यामद्वतं मत् ॥ 

वचिणोभभूदुजस्तम्भः स दस्लाभ्यां चिकिल्छितः। 

सोमाच्निपतितच्चन््रस्ताभ्यामेव सुखौ खतः ॥ 

विश्ैणा दशनाः पुष्छो नेचे नष्टे भगस्य च। 

शशिनो राजयच्याभूदश्छिभ्यां ते चिकिल्िताः। 
भार्गवश्चप्रवनः कामी उद्व; खन् विङतिं गतः । 
बोवणेस्रोपेतः छतो श्िभ्यां पुनयुवा 

रतेखाने च वहुभिः कममभिभिषजां वरौ । 
वभूवतुष्टेशं पून्याविनद्रादीनां दिवौकसाम् 1*# 
अचेन््रप्रादुर्भावः 
“संदश्य द्खयोरिनद्रः कर्म्नाश्येतानि यन्नवान् | 

आयुं निरदेगं तौ ययाचे शचौपतिः॥ 
नासन्यौ सल्यसन्येन शप्रो किल याचितौ । 
आायुव्वदं यथाधौतं ददतुः शतमन्धव ॥ 

नासव्ाभ्यामधौग्रेष आयुकेदं शतक्रतुः। 
अध्यापयामास बहनातरेयपसुखान् सनोन् ॥"# 

अथाचयवप्रादुर्भावः। 

^स्कद्ए! जगदालोक्य गदाङ्ुलमितस्ततः। 

चिन्तयामास भगवानात्रेयो सुनिपुङ्गवः १ 

{किं करोमिक गच्छामि कथंलोका निरामयाः, 

भवन्ति खामयानेतान्न शक्रोमि निरौचितुम् ॥ 

दयाशुरइमव्यये खभावो दुरतिक्रमः। 

खतेषां दुःखतो इःखं ममापि छदयेएधिकम् ॥ 

चआयुंदं पठिव्यामि मेरुज्ाय श्रौरिणाम् । 
इति निख्िद्य गतवानाच्रवच्िदशालयम् ॥ 

सन्न मन्दिरिमिन््रस्य गला शक्र द्द्श्च सः 

सिंहासनममासौनं स्तूयमानं सुरभिभिः ॥ 

भाखयनतं दिशो भासा भाख्छरप्रतिमं तिषा) 

आोयुरदमहा चाये श्रिरोधा्ये दिवौकसाम् 

शरभ्रसतु तं निरौचतीव ्क्तछिंहाखनो यवौ । 
सद्य पूजयामास श्रं भूरितपःरशम् ॥ 

कुशलं णरिपप्रच्छ तथागसनकारणम् । 

सुनिवैक्तमारेभे निजागमनकारणम् ॥ 

देवराज न राजासि दिव टव यलो भवान् । 

विधात दिडितो यत्रचिलोकौ लोकपालकः 

खाधिभिखे यिता लोकाः शोकाङ्लितच्चैववः } 

मूते न्ति सन्तापं तेषां इतं शां इर ॥ 
च्धायुरमकैदोपदें मे ङुर कार्शतो दृणाम् ¦ 

तथ्ग्का सष्दसाचोपष्वापयामाच त सनिम् ४ 

सुनौन्दर रदत साङ्गमायुन्यदमधौतय सः! 

व्यभिनन्द् तमाश्रौभिराजङाम एुनमे हौम् ॥ 

अथाक्रेयो सुनिश्रेडो भगवान् करुणाप्ररः 

खनाच्ा खंद्डितां चगो गरचक्रानुकम्यया । 

प्र, 129 

५१३ 
= 

वद्य 

ततोऽपि शं भेडख्च जातूकणे पराश्ररम् । 
छौरपागिच् दहारीतमायुनेंदमपाठयत् ॥ 
तन्त्रस्य कै प्रथममग्िवं शोएमवत् पुरा। 

ततो मेड़ादयश्क्रः खं खं तन्तं कतानि च ॥ 
श्रावयामासुराचेयं सुनिडन्देन वन्दितम् । 
श्रुता च तानि तन्त्राणि छषशोपभूद्चिनन्दनः॥ 

यथावत् खचितं तस्नात् प्रहृष्टा सुनयोग्भवन् । 

दिवि दैव्षेयो देवाः श्रुत्वा साध्विति चाज्वन् ॥” 
अथ भरहाजप्रादुभावः। 

^ए्कदा हिमवत्पाश्चं देवादाग्य संगताः । 
सनयो ब्वस्तां ख नामभिः कथयाम्यहम् ॥ 

भरदानो सुनिवरः प्रधमं सस्पागतः। 
ततोऽङ्गिरास्ततो गर्गो मरौचिष्डेगुभागेवौ 1 
एलख्योएगस्तिर वितो वशिष्ठ; सपराशरः । 
रोतो गोतमः सांख्यो सेच्ेयखावनोःपि च॥ 
यमदमिच् गाग्येख काश्यपः कश्यपोण्यपि च। 
नारदो वामदेवश्च माकडेय; कपिष्टलः ॥ 

शा चिल्य; सहकौच्िन्यः प्राकुनेयः स्नौनकः। 
च्ाश्चलायनसांर्यौ विश्वामित्रः परौितः॥ 
देवलो गालवो धौम्यः काप्यकाव्यायनावृभौ । 
काङ्ायनो परेजवापः कुशिको बादरायणिः ॥ 
शिरण्याचच्च लोकान्तिः शरलोमा च गोभिलः। 
गरेखानखा वालखिह्ञास्तयेव न्धे महषयः ॥ 
त्रह्मन्नानस्य निघ्यो वमस्य नियमस्य च| 

तपसस्तेजसा दौप्रा हवमाना इवाययः ॥ 
संखोपविषास्ते तच सँ चक्त; कथामिमाम् । 
चघर््माधेकाममोत्ताणां सलसुक्तकलेवरम् ॥ 
तच्र सारध॑सं सिदे भवेद्यदि निरामयम् । 
तपः खाध्यायधम्मांणां ब्रह्मचयव्रतायुषाम् § 

नारः प्रता रोगा यत्र तत्र च सव्तः। 

रोगाः काश्येकरा बलच्तयकरा देहस्य चैषटा- 
रा- 

इश्यादौन्दरियशक्तिखंचयकरा; साङ्ग पौड़ा- 
कराः । 

धम्मयखिलकामसुक्तिडु मदावित्रखरूपा 

बलात् 

प्राखानाशु इरन्ति सन्ति यदिति चेमं कुतः 

प्राणिनाम् ॥ 

घततेषां प्रशमाय कच्चन पिधिश्िन््ो भवद्धि- 

ये 
योनिरिब भिधाय शंखदि भरहावं सतिं ेण्ड- 

वेन्} 

श्वं योग्यो भगवान् खष्श्चनथनं याचख लमु 
कमात् 

आदुर्वेदमधौष यं गदमयानृसुक्ता भवामो 
वयम् ॥ 

दव्यं ख सभिभिरयोभ्िः प्राधिंतो विगयान्विते; । 
अराज इिमरेषटो जगाम चिदश्ाखयम् $ 
सचन्दरमषनं गत्वा सरपिवयमध्यगम् । 
इषान् इचषस्तारं दौप्यमःबनिदानलम् ४ 
दृद ख सुनि प्राह भगवाव् मषवा खदा । 
ध्मश्च खागतं वर्य चनि तं षमपूलयत् ॥ 

केदः 
सोधिगम्य जथाग्रीभिरभिवन्य सुरेश्रम्। 

ऋषौणां वचनं सम्बगश्रावयत सत्तमम् ॥ 

दयाधयो हि समुत्पन्नाः सर्वप्रागिभयङराः। 

तैषां प्रश्रमनोपायं ववावहक्तमदेसि\ 
तसुवाच स॒निं साङ्गमादुर्वेदं श्रवक्रतुः। 
जौवहषंसदसाणि टेहो नौरडनिशम्य यन् ॥ 
सोढनन्तागारं चिस्कन्धमायुनंदं महामतिः! 
यथावद्चिरात सवे वुषुधरे तन्मना सुनिः॥ 

तेनायुः सुचिरं लेमे भरदाजो निरामयम् । 
अन्यानपि सुरनौँखक्रे नोरजः सुचिरायुषः॥ 
तत्तच्च जनितन्नानचन्तुषा ऋषरयोग्खिला; । 

गुणान् याणि कन्नायि उदा तदिधि- 

माद्िताः॥ 

अरोग्यं लेभिरे दौषमायुख सखसंवुतम् । 

अवुर्वदोक्तविधिनान्येधपि स्वसु नयो यथा ६५ 
अथ चरकप्रादुर्भावः। 
भयदा मह्यावतारेग रिणा व द् उडत) 

तदा श्रोषञ्च तचेव वदं साङ्गमवाप्रवान् ॥ 

अथन्धान्तमंतं सभ्यगायुर््केदश् लवान् । 
एकदा ख महद्टृत्तं द्रष्ट चरदवागतः॥ 
तच लोकान् गदेगरेस्तान् यथया परिपीहितान्। 

स्थलेषु बड्षु अयान् न्ियमाणांख दष्टवान् ४ 

तान् इष््ातिदयायुक्तस्तेषां दुःखेन दुःखितः । 
अनन्तश्विन्तयाभास रोगोपश्मकारणम् ॥ 

सद्खिन्त्य स स्वयं तन सुने: पचो बभूव इ। 
यतश्चर इवायातोन जातः केनचिद्यतः। 
तस्ञाचरकनामासौ विस्धातः चितिमख्डले । 

ख भाति चरक्ाचार््यो देवाचार्यो यथादिषिष॥ 
सद्स्रवदनस्यांशो येन ध्वंसो खजां छतः । 
ऋाचेयस्य सुतैः शिष्या अभिदेश्रादयोएभवन् १ 
सुनयो बदवसेश्च लतं तन्त्रं खकं स्वकम् । 

तषां त्राणि संस्द्य समाद्कत् विपञ्िता। 

चरफेणाल्मनो नाखा यन्धोभ्यं चरकः सत; ॥* 

अथ धन्वन्तरिप्रादुर्भावः। 
^र्कदा देवराजस्य उट्टिनि पतिता सुचि। 
तत्र तेन मरा उट याधिभिग्टेशपौडिताः॥ 
तान् इष्टा दयं तस्य दयया परिपौड्ितन् । 

यदागेद्धदयः शक्रो धन्वन्तरिसृवाच इ॥ 
घन्वन्तरे सुरश्रे भगवन् किञ्िदुच्यते। 
यीम्यो मदति भूतागासपक्रारपरो भव॥ 
उपकाराय लोकानां केन किंब षतं पुरा। 

चेलोक्याधिपतिनिष्युरभून्मद्छा दिक्तपवान् ॥ 
वां एथिवौं याशि काशौसध्ये बृपो भव । 
प्रतीकाराय रोगायामायुनैदं प्रकाश्य ॥ 
दयुक्रा इरधादू लः समभू त दिते श्चया । 
शमस्तमायुषो वेदं घन्वन्तरिखपादिग्त् ॥ 

चअधौ चायुषो वेदमिन्ाह्न्वन्तरिः परा। 

आमन एयिर्वों काश्यां जातो बाहू जवेष्छनि १ 

नाखातु सोगभवत् खाती इदबोदास इति 

चितौ, 
बाल रव विरक्तोपश्चचार च महत्तपः॥ 
यत्रेन सता जर्ष तं काश्यामकसोनरृपम् । 



वेयः 
ततो धन्वन्तरिलैक्गिः काशोराजोपभिधौयति ॥ 
हिताय देहिनां खौयसंदिता विदहितासुना। 

अयं विदाधिंनो लोकान् संहितां तामपाठ- 
यत् ॥* 

चथ सुश्रुतप्रादुरभावः। 
“अथ ज्ञानडश्चा विनच्वामिच्रप्रश्तयोवदन्। 
अयं घन्वन्तरिः काश्यां काश्रौराजोग्यसुच्यते ॥ 

विश्वामिरो सुनिस्तेषठ एत्तं स्चतसक्तवान् । 
बह्म ! वाराणसों गच्छतां विन्धेश्वरवक्लभाम् । 
तत्र नाण्रा दिवोदाखः काशौरानोर्ल्ति 

बाहुजः । 
ख हि धन्वन्तरिः खाच्तादायुन्ैदविदां वरः ॥ 
च्पायुरगकेदं ततोऽ्धौद्य लोकोपशतिद्ेतवै । - 
खथप्राणिदया तौधेस पकारो महामखः ॥ 
पितुखचचनमाकण्ये सुश्च॒तः काशिकां गतः ।. 
तैन खां समध्येतु' सुनि श्रतं ययौ ॥ 
अथ धन्वन्तरि सव्ववानप्रस्थाश्चमे स्थितम् । 
भगवन्तं सुरी सनिभिभडभिः स्तुतम् ॥ 
काश्यौराजं दिवोदासं तेएपश्यन् विनवान्विताः। 

स्वागत इति साड दिवोदालो यश्रोधनः ॥ 
कुशलं परिपप्रच्छ तथागमनकारणम्। 
ततस्ते सुश्रुतदारा कथयामासरुत्तरम् ॥ 

भगवन् मानवान् इषा चाधिभिः परिपौडितान्) 

क्न्दतो ज्ियमाणांच जातास्नाकं इदि यथा। 
चऋमयानां शमोपायं विज्ञातु वयमागताः; । 

च्पादुर्केदं भवानसानध्यापयतु यत्रतः ४ 
अङ्गो वचस्सेषां एृपतिस्तादुपादिश्त् । 
चाख्यातं तेन तै यताव्नण्डुस नयो सदा 
काश्नौराजं जयाश्नौभिंरभिनन्ध सृटान्विताः । 
सश्चतायाः सखिद्धाथां जम्मं खकं सकम् ॥ 
प्रथमं सश्वतस्तेषठु खं तन्त्रं शतवान् स्फुटम् । 
सुश्वुतस्य सखायोपपि एथक् तक््राखि तेजिरे । 

सश्रुतेन छतं तन्त्र सुशं बहभियेतः । 
तान्तं सुश्रुतं नाशा विख्यातं चितिमखले ॥” 

इति भावप्रकाशः; ॥ 

अथ मतान्तरे व्रेयोत्य ्िकथनम् । 
५«सद्ञ्नेताङ्कापरेढु युगे ब्राद्चथाः किल। 

जद्चत्चियविटमूद्रकन्धका उपयेमिरे ॥ 
तजर वश्यससायां चे जजिरे तनका अमो । 
स्वं ते सनयः स्याता वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ 
तेषां सुस्योण्ड ता चा स्तस्थावस्बा कु दि तत् 
अम्ब इवयसादुक्तस्ततो जातिप्रवत्तेनात् ॥ 
परे खब्बएपि चाग्बडा वेश्या ब्राञ्चणसम्भवा; 
जननौतो जनुलेग्धा यव्नाता वैदलंस्कते; ॥ 
अम्बष्ास्तेन ते स्यं दिजा वेद्याः प्रकोत्तिताः 
अथ रक्प्रतिकारिवाद्धिषलस्ते प्रकौत्तिताः 
खद्ये वेदा; पितुसतुल्धाख्छेतायाख् तथा श्छताः। 
इापरे चचवत्मोक्ता; कलौ वेष्यो पमा; बता: + 
अथाम्बषु सर्वेषु विख्याता अभवन्नमो । 
सेनो दास गुप्तञ्च दत्तो दैवः करो धरः॥ 
राजः सोमश्च नन्दिश्च कुखच्चन्रश रचितः। 

षां वेशा; सप्तत्पन्रा रतत्पहतयो मताः ॥ 

५१8 

वेद्यः 
अन्धपहतयोप्प्यवं सन्तित्रेयानतिश्रुताः। 
अहवस्ेकनामानो नानागोच्रससुद्धवाः ॥ 
यथाष्टौ विशता; सेना इद्येवमपरे मता; । 
यस्य यस्य सुनेर्यो यः सन्तानः; ससख विश्रुतः ॥ 

तत्ङ्गोच्ादिना वर्यः ्रष्ादन्तु खकम्भया ॥* 
तथा हि। 

^तिसो वर्ानुपूर्बेय रे तयेका यथाक्रमम् । 
ज्राक्षण्चच्चियविशां भाथा; खाः गूदरलवच्समनः।॥ 

यदुच्यते दिजातौनां भूद्रादारोपसं यद; । 

जेवग्मम मतं यस्ात्तजाल्मा जायते खयम् ॥ 
पाणिं भ्त : सवर्णा खद्धो यात् चच्िया शरम् 
वश्या प्रतोदमादद्याडदने त्व्रजन्सनः; ॥ 
सवर्येभ्य; खवर्णासु जायन्ते च सजातयः 
अनिन्द्य विवादे पुतच्ताः खन्तानवहवंनाः \ 
विप्रानृडह{भिधिक्तो छि चत्तियायां विशः 

च्ियाम् । 

लातोपग्बश्स्तु खूद्रायां निषाद; पाश्वेवोऽ्पिवा॥ 
वेष्याश्रगोशच राजन्धान्मद्दिष्यौ दौ सतौ 

॥ 
वैश्यात्त करणः द्रया विन्नाखष विधि; श्छतः ॥” 
रुते षट श्लोका याज्ञवल्कीय: 

मूद्रवःभाथागरूद्रस्यसा चसा चच विशः;ख्ते। 

तैचखाचवेव राज्ञस्तुताखस्छा चासजन्सनः)। 

पाथि्रइशसं स्कारः सवर्णाखपदिश्यते । 
असवर्णास्वयं जेयो विधिरुहाहकम्भणि ॥ 
श्रः च चच्ियया स्ाद्यः प्रतोदो तरैश्यकन्धया.। 
वसनस्य दशा प्राद्याः शूदयोत्छष्टवेदने ॥ 

इति पद्यच्रयम् ॥ 

५ब्राक्चणाद् श्यकन्यायामम्बषो नाम जायते ॥» 
इति च पद्याद्वं मानवौयम् ॥ 

^ वर श्यायां ब्राऋ्चणाच्नातोपम्टो हि सुनि- 
सत्तम । 

ज्राक्चयान। विकिल्याधं निदिंो सनिषएङ्गरे; 4” 
इति पराशरः ॥ 

“वेदाच्जातो डि पेयः स्यादग्बष्ो बश्पुच्तक; 1” 
रति शह; ॥ 

जषा खद्ध{भिषिक्त् प्रेयः चच्चविश्रादपि । 
अमो पश्च हिना रुषां यथापूनष् गौरवम् ॥» 

इति इारौतः.॥ 
“मातुयेदा प्रजायन्ते दितौयं मौञ्जिबन्धनात् । 
जादखचचच्ियविश्स्तसादेते हिना; ख्छता; ५” 

इति यान्वस्कावश्वनम् ॥ 

ऋाभिषिक्तान्बयोरपि पिट वत्वात् दिजत्वम् । 
इति दृढाः ॥ 

“अआदुरवेदोपनयनारेदो हिज इति श्छतः ॥” 
इति प्रिदके५सिवेशः ॥ 

“तपोयोगात् पुरा प्रियस्तेजखा पिवत् स्छताः। 
विरात् चत्ताटूयतो व्यूनाः जयया वरश्यवत् 

छता: ॥ 
शनैः श्रतेः ् रियालोपाश्य ता व्रेदजातवः । 
कलौ मूढलमापन्ना यथा चन्चा यथा विश्र; \” 

ति पिष्डुः॥ 

वैद्यः 
५ दुगे जघन्य इ जातौ ्रा्चणः शूदर ख च ।* 

इति यमः॥ 

“श्न क्रियालोपादिमाः चन्तियजातय; । 
इषलत्वङ्गता लोके ज्ाक्रणादश्नेग च्च ॥* 
षति मनुवचनं ्टत्वा खमब्रषादौनामपि कलौ 
खदत्मिति खसखयन्यषु वाचस्यतिमिश्रादिभि- 
स्तथा शु्धितक्े स्ातैभट्ाचारेाणयक्तम् । 
अतर्व कुलपञ्जिकायासक्तम्। अतिदिषंद्वि 

वद्यस्य गूद्रत्वं तच्िवादिवदिति। त्नात् 

त्चविशोस्तुल्यो वद्य: गूग्रस्य पूजित इति ॥#॥ 

युगे सगे कम्भणेवोत्कर्षापकर्षावाद मनुः। 
तपोरौतिप्रभावरेशच ते गच्छन्ति युगे युगे ॥* 
मनुष्येष्विह जन्मत इति ॥ 
च्पम्बष्वन्टता चायः स्यातोऽभूद्धवनच्रये । 

सि्विद्याहयां कन्थां ख्वेद्यस्य तु मानसौम् # 
उपयेमे म्टौजा यञ्थिकितसतकया श्रुतः । 
चतस्य वरेगीव स्याता वेद्या महौजसः ॥ 
सेनो दासश्च गप्र दत्तो देवः करो धरः। 

राजः सोमञ्च नन्दि कुणडश्चन्द्रश्च रश्चितः॥ 
सन्ताना वद्वद्येषां बभूदुञ्च ्िकित्यकाः। 
कुलानुरूपतद्धेषां जाता; पतयो प्म; + 
तैषां भशखा निन्दा च बभूव सखन कम्मथा। 
उत्तमौ सेगदासौ च -गुप्रदत्तौ तयेव च ॥ 
देवः करञ्च मध्यस्थौ राजसोमौ कुलाएधमौ । 
नन्दिप्र्तयो जिन्दा लुप्रपद्वतयोण्पि च 
केचिव्लाद्वा परिख्यातास्तथा उत्ताजुखारतः। 

सञवाखामेव जातौनाँ इत्तिरेव गरौोयसौ। 

उत्ति; खर्म्या च पथ्या च उत्ता जातिः प्रव- 
चैते ॥* 

इति प्राचौनकुलपञ्चिकाशतव्यासवचनानि ॥ 
षति तेवोतृपत्तिकथनम् ॥#\ अथ वरद्यानां 

गोच्ाणि। 
“अष्टारविंश्रदमौ गोचा: सर्वषां भिषजामपि। 
पत्येकन्ते विलिख्यन्ते सेनदासादितः कमात् ॥ 
धन्वन्तरिश्च शक्रिशच तथा वरेश्वानरादयकौ । 
मौहल्यकौणिकौ छष्याचेय आङ्गिरलोभ्पिश्॥ 
चौ गोच्राणि सेनानां दाखानां तदनन्तरम् । 
मौडच्छोभ्य भरद्वानः शालङ्कायम खव च्च ॥ 
शाखिल्यश्च वशि वाक्छश्च षडमौ मताः 
गुष्ठानां चौणि गोज्राणि काश्यपो गौतमस्तथा ॥ 
सावथिरपि दत्तानां चतवारः; परिकौर्तिताः । 
कौशिकः काश्यपचेव शाख्ित्यशापि तत्परः ॥ 
मौडल्य इति विश्चेयाश्चलारो देवखम्भवा; । 
चआजेयलव्छाचेयौ च शाख्डिस्य अलमालकः ॥ 
धरस्य काश्यपः प्रोक्तो भरदाजजच्च कुखलजः। 
काश्चपो रचितस्यैको गोचरा रते प्रकौततिताः॥ 
दत्तानामादयगो्राणां देशमेदेएस्ति घन्तति; । 
रखुवमाज्रेयगोत्रोभपि दत्तो देशान्तरे श्च॒तः ॥ 

दत्ताः शष्छाजरेयगोज्ा दश्यन्ते बहवस्तथा । 
वस्भाद त्तस्य गोचाणि सप्र ओेयानि पणिते; ॥ 
करां काश्यपो गोजो वा्छमौ इल्यकावपि । 

दे्भेदे ि विद्यन्ते तत्करः सप्तगोचकः ५ 



वैद्यः 
राजः काश्चपगोन्ोःप्यस्ति तद्राजस्िगोचकः। 
अयन्ते च लामदस्यगोच्ा देशान्तरे धरा; ॥ 

बहवोऽपि भरदाजगोचलाः सन्ति रच्तिताः। 

इन्रादि्यौ परौ यौ दौ पदौ गोचारूयोरिमे ॥ 
न्द्रस्य काश्यपो गोचर खक खव प्रकौ्नितः।* 

च्पादिद्यानाभिमौ गोचरावादिव्कौशिकौ 
ष्छतौ । 

पञ्चाशदेतै विख्यातास्तसादोचा भिष्क्कुले । 
यत्त देशान्तरे गो्रमन्यत् किमपि च श्तम्। 
दत्तादौनां न तत् प्रोक्तमप्रसिह्वमतौव तत् ॥*# 

अथ पञ्चिकान्तरोक्तरापरौयपरयङुलारकौय- 
गोचसंस्याश्रष्टत्वादि लिख्यते । 
^काज्ञौशराददुषिसेनस्य गोचाणयष्टौ भवन्ति 

च्। 
श्रक्किधन्वन्तरौ प्ख मध्यौ वानराद्यकौ । 
मौहल्यकौश्िकौ छष्ाच्रेय आङ्गिरसोऽधमा॥* 
अथ राप्नौयार्णद्प्रयानां प्रवरागाहइ। 

प्रवरा; पश्च सेनानां धन्वन्तरि कुलोद्धुवाम् । 

विनिर्दिष्टा यथाति च धन्वन्तपराशरौ॥ ` 
नेयध्रवश्याङ्गिरलो बात इति क्रमात् । 
श्क्रिगोचे चय; शक्रिपराशरवशिषकाः॥ 
प्रवराः पश्च टाखानामौव्यच्यषनभागेवा;। 
जामदस्य्चाप्नवागः परोक्ता मौहल्यगोचलाः ॥ 
शुप्रानां जय रेते काश्यपोप्यपखारकः । 
जेय्ुवोऽमौ प्रवरा; काश्यपान्वयसम्भुवाम् ॥ 
दत्ते चयं कौशिकानां शाख्डिल्याषितदैवला; । 
छव्याचेयो षश्च च्ाच्रेयद्चेति ते चयः ॥ 
दत्तानां प्रवरा ते दत्ताचेयङ्चलोद्ुवाम् । 
चअज्रेयगोत्चजाता्नां देवानाश्च तथा चयः ॥ 
च्या्ेय च्याङ्गिरसको बाषेस्पद्य इति क्रमात् । 
क्रे भरद्ाजगोचे चयोऽमौ प्रवराः. शताः ॥ 
भरङ्वाजो भागंवच्च च्यवनश्च क्रमादमी । 
राजवंशे वाद्यगो्रे कथिताः प्रवराच्छयः॥ 
वाद्छेऽखितस्तथा माकंखय रवं क्रमादिति । 
अथ कौश्रिकगोचस्य सोमस्य प्रवरास्वयः । 
कौशिकः काश्यपद्चेव भागेवश्व्मौ कमात् । 
खेनारौनामगुक्ता वे अआदागोचादिसम्मवाम् ॥ 

प्रवरास्तेपि विश्भेथास्तत्ततकुलयवं सुखात् । 
नन्द्ादौनां वरेषु चतु प्रवराश्च ये। 
विञ्चेयास्ते च निखिलास्तेषां कलयुवां सुखात् ॥» 

ददि प्रेद्यागां प्रवराः ॥ # ॥ 
ॐ 

च्य वदाषठु राप्रौषादिकथनम् । 

“शनो दाख गुप्र्च दत्तो देव; करस्तथा । 
राजसोमावपौदद्टौ राप्रौवा; परिकीर्तिताः । 
चन्दिद्धनरो धरः छखो र्ितश्धति पश्च ये। 
वै वरेन्रषठु विख्याता दासदत्तकरा ्पि। 

रापएनौया भिषजो ये चे प्रायस्से बङ्गा अपि। 
जन्दादयो महारा निवखन्ति च केचन ५५ 
सथा च पञ्चिकान्तरे । 
^खेनो दाव शुप्रञ्च प्च दताद्यस्तया । 

अष्टो राए़ाच विष्डाएताः; प्रायोभमौ वक्घमा 
चपि ॥* 

५११ 

वेद्यः 
तथान्यच्च । 

५नन्दिचनद्रधरदत्तरच्िता- 

स्ते स्वनामनि वरेन््रविश्रुता;। 
बौोलिपूरुष इडेव वच्यते 
तत्कुलं खलु वरेग्जं पुनः ॥* 

तथा हि नारायणदासोढन्तरङ्गखानञ्। 

मदासो दत्तो धरद्योव नन्दिकुरटौ करस्तथा । 
चन्द्रश्च रन्ितश्चेति वरेन्रङुलमषटकम् ॥*इति ॥ 
तथान्यत्र । 
“ष्टौ सनादयो राट वद्गेष्वपि वसन्त्थमौ । 
नन्दादयो मदर लुप्रपड़तयोणपि च। 
केवचिष्नाद्या परिश्याता दा देश्रान्तरेष्वपि॥* 

इति ॥ 

“सम्बन्धः स्तयते सर्रेकदेशनिवाखिनोः। 
जिन्यते किल सब्बन्धो भित्रदेशनिवासिनेः ॥* 

इति वेदेषु राप्रौयादिकथनम् ॥#॥ 
अथ सेनादौनां पूैख्यानमाइ। 
“गओीकाञ्जौशा गोनगरं करङ्ुकोटठ रव च। 
मोरश्ासनकान्तारौ समाचुस्थानमेव च ॥ 
मेष्य शाखनमप्यन्धो याखयामस्तयैव च । ` 
अष्टानां सेनस्तख्यानां राएावां ख्यानमशटकम् ॥* 

तथाह इष्नेयः। 
“काञ्जौ गोरं करङ्कच्च मोरकान्तावमाबुकाः। 
मेष्यो माल राएरायां वरेद्यानां कुलमश्कम् ॥* 

इति वैद्यानां पूमख्यानकथगम् ॥ # ॥ 
अथ स्थानभेदेन सेनादिभेदमादइ। 

<ऊनविंशतिधा सेना अष्टाविंशतिधा पुरम्} 

भवन्ति मेदेमे तेषां वच्छते कुलल्णम् ॥ 
ख्को विनायकः सेनो भेदेन नवधाभवत्। 

मालष्ो घलहखोयः खानाजः सेनडाटिकः ॥ 

भारदङो निरोलौयस्तथा मङ्गलकोटजः । 
रायियामौ व्रेतजौयो नव वगायक्ा अमौ ॥ 
विशेषतो विनिदिष्टा चेयाश्चाश्वस्यलोद्धवाः । 
खामाग्यस्यानकथने सम्बन्धभाषे तथा । 
सर्वेषामेव वव्यानाभितरेषामयं कम; ॥* 

षति विनायकसेनवेश्यनिेयः ॥ 
«रुकः पुनगेयीसेनो भेदे मेव चतुषिधः । 
विषपाङ्ाभवः अडङत्तिकायिपुरलस्तथा । 
अन्धः कङ्यिखम्भूतो धाडासामौ ततः पर, ॥* 

इति गयौ सेनवंष्यनियेयः ॥ 
“रको राघषसेनोभभूत् खखडयामेख विश्वः । 
खखखल इति सातो नापरा तस्य च स्थलो॥” 

इति राघवसेनवंष्यनिथेयः ॥ 
“राजा विमलसेनोभूत् सेनभूमिञ्चता्यः। 
ख सेनभूमौ पिष्यातो नापरं तस्य च स्थलम् ॥” 

ति राद्रो विमलसेनस्य वंश्यनियेयः ॥ 
५प्रा्रदामोदरः सेनः पाच शिखर भूमतैः । 
असौ धिखरभूनातो नापरं तस्य च स्थलम् \* 

इति पाचदामोदरवेश्यजियंयः ॥ 
५ विनखेनोऽपि यस्छेको घलभूमिक्ताञ्यः \ 
ख ण्व घलभूमिषो गापरा तस्य च खलै 1» . 

इति विनसेगव॑श्जनिखेयः । 

वैद्यः 
^“सप्रमो बुधिसेनो यो वङ्गभूमौ प्रतिष्ठितः । 
इाख्डियासामसम्भूतस्तन्रान्ना तस्य ततकुलम् ॥* 

इति हाखियाबुषिसेनवंश्य नियवः ॥ 

षति धन्वन्तरिगोत्रनातानां सप्रविधा्णां 
सेनानां मेदैना्टादश्प्रकारनिणेयः। 

^गरीवत्ससेनप्रसृखाः षड़मौ श्रद्रिगोच्रणाः । 
भेदेन सप्नधा जेया यथाक्रमममौ पुनः + 
रकः शरीवत्खसेनोपभृत्तेषट्यामविश्चतः। 
वैष्डृज दति ख्यातो नापरं तस्य च स्थलम् ॥* 

इति श्रीवतुखसेनवैश्य निशंय; ॥ 
«रुकः शियालसेनोऽसौ भेदेन हिविधोएभवत । 
पोडागाङाभवः शेः परः पोखरियाभवः ॥” 

इति श्रियालसेनवश्यनियंयः ॥ 
“रको यः एुरसेनो५भूडु दिनागङ़माभितः। 
भूठिनागड्जिलेन स्यातोऽलौ नापरं श्यलम् ॥* 

इति पुरसेनवश्यनिशेयः ॥ 
५चन्द्रतेनोएपरस्सेकश्चन््रहौपनिवासछलत् । 
शक्रिगो्रयसद्खत दइदौलपुरमाधितः ॥” 

` इति चन्द्रसेनरवश्यनिंयः ॥ 

“रको सुखौरसेनोए्सौ खयंपरौठोटृपाञ्रयात् । 
ख खव खणंपौठौति विख्यातो मह्लभूभवः 1” 

इति सुख्डौरसेनवंश्यनियेयः ॥ 
^रामसेनः परस्त्य वान्तभूतो बभूव यः । 
ख मल्ञभूमिवखतौ विदितानेकपौरषः ॥” 
इति श्रक्रिगोचजातानां गरीवतृखसेनप्र्ठखानां 
षां खप्तप्रकारनिणंयः ॥ 
५आद्यसेनस्तु षड़ बौजौ भेदेन विविधोभ्भवत् । 
नपाडासम्भवसेकः श्रालयामभवोःपरः; ॥ 
मानकरौय खवान्धस््रव अद्या; प्रकौ्तिताः । 
आदाषिगो् सम्भृता; खतन््ाः खवयै रव हि १” 

इति खकलसेनानां भेदनिेयः; ॥ # ॥ 

च्य दासानां मेदमादइ। 

^परष्वदग्रविधा दासास्तएमी विंश्रतिधा एनः । 
खकः पुनखायुदासो भेदेन दिविधोमभवत्। 

खकस्ेदटषम्भूतो मालिकाहारजः परः ॥* 
इति च्वायुव॑श्से दिविधनिणेयः ॥ 

^पन्धदाखः एुनस्छेको भेदेन पश्चधाभवत् । 
वालिनाश्टौभव्येकः परो मणखललानिकः । 
सौर रभवः पालिामलः पाजनौरनः ॥ 

इति पन्थव॑श्ये पष्चविधनिशेयः ॥ 
^रकोपरः कायुदासो वक्गभूमौ प्रतिष्ठितः । 
कोपामौय इति ख्यातो दासो मौहल्यगोचलः॥” 

इति कायुदासवश्यनिखेयः ॥ 

ओयौदाखोएपि तत॒दुच्नौ श्यातौ दौवलकेकरौ । 
अमी चयो वक्गभूमोौ प्रसिद्वा सथ्य ख हि ॥” 
दति भोयौरासस्य ततुपुन्नयोख वंश्यनिणेयः ॥ 
“सको वराददासोभसौ वौहारियामवासषछलत् । 
ख वौहारिलदावोऽपि मतो मौहल्यगोचजः ५ 

षति वौ्ारौद्चवरादाखवंश्यनिखेयः ॥ 
“कलिं इनामदासौ दौ वह्देशे प्रतिष्ठितौ । 
सौ वङ्गनाविति ख्खातौ कुलकाथपराययौ ॥” 

दति दिं इदाखयो वै श्यनि; ॥ 



वेद्यः 
“ौरदासोएपि यस्क; स वङ्गज इति स्छतः। 
तत्रैव वद्धे घ्बन्धस्तस्याभूहरकन्धयोः ॥” 

ति वौरदासवंश्यनि्ंयः ॥ 
“स्यातः पाथरड़ायामे रामदासोफपि तादश 
सनवस्तस्य चत्वारो वौजिनस्तपि विश्रुताः ॥ 
ग्याता डमेड-गाभेड-धाड़-वौडालद्ाखकाः 
मौहल्यगोत्रसम्भताः स्वतन्त्रा; स रव दधि ॥” 
इति रामदासस्य ततुपुच्चाणाश् वेश्यनिणयः 
इति म ्ल्यगोच्रजानां सकलदासानां प्च- 

टद्पकाराणां मेदेन विंश्तिप्रकारनिणेव; ॥# 
अथ गुप्रानां मेदमहि। 

“गुप्राख षड्विधा भेदास्त्रयोद्शविधाः एनः । 
काश्वपान्दयसंभूताः स्वतन्त्राः सन्वेरवदह्ि॥ 
णकः पुनः कायुगुप्ो भेदेनाष्टविधो५भवत् । 

वराद नगरौयञ्च प्रषटोभ्भूत् कुलकम्मेणि ॥ 
यिनालाभवञखान्यस्तयैव कुलश्रौ लवान् । 

बाराश्चलसमुद्धतस्ततोयस्तदनन्तरम् ॥ 

नोलगुप्रभवाचे ति निरोलचिपुराधिताः 
भदखानोनिवासख्याः कायुगुप्रोद्धवा्च ये ॥ 

मादियारौभवा; केचिल्लोकगुप्रस्य वंशजाः) 

पञ्चिमस्थानमाग्रिद्य केचित्सन्ति निजेच्छया ॥” 

इति कायुगुप्रवंश्यणटविधनिणेयः ॥ 
“पर्मेश्वरगुप्रो यः मरे्टस्तदं ग सम्भवः । 
योपभूचिपरयुोगमौ धौड़ालाविष्ितख्ितिः 1" 

इति धौड़ालौयचिपुरगुप्रवे्यनिणेयः । । 
^वरमेच्यरगुप्रस्य वंश्रजौ ङ्गौ प्रतिष्ठितौ । 
भीपुरौखाड्यामस्यौ महत्खल्पाधि- 

कारिणौ ॥» 
इति मद्ाधिकारिखल्याधिकारिणोप श्च निरं यः। 
“अङ़ालगुप्रो यः परोक्तः सतु शिङ्धानखम्भवः। 

काश्व पान्ववखभ्रूतः कुलकायपरायणः; 1” 

इव्यङ्ालगुप्रवंश्यनिखं यः ॥ 
“बौरगुप्रस्तु यः प्रोक्तो भौ पुरयामवासछत् । 
भौ पुरौय इनि स्यातः स च काश्यपगोच्जः॥” 
इति वौरगुप्रवंश्यनिखंयः ५ इति काश्यपगोच्र- 
जातानां सकलगुप्रानां षड़् विधानां मेदेन चयो- 

टश्रपंकारनिगेयः॥ 

<दृत्तौ च इडिविधो ज्यौ रामदत्तश्च पाविता। 
यूः श्राद्छिल्यगोचौयो बटयामखसुद्धवः॥ 
अपरः पाविता दत्तः खंगङोयः स णव डि। 
जान; कौत्रकगोजे च खतन््ौ दौ गुखान्वितौषः 

इति इत्तवंश्यनिथेयः ॥ 
“विकारस्य दैवस्य वंश्या अज्रेयगोत्रजा; । 

समःनुम्धानमंभूलाः केतुयामेगधुनातुते।॥ 

ऊेनुयामोणदेवोपलौ जिकारणकृलोङ्धवः। 
{निनेख पौरपेरेव कुलकापरायणः ॥ 
छष्णाचयभवाये चये च शखल्गोच्रनाः। 
अ\लमालभङावे चते नानादेश्रवासिनः ५” 

इति देववंश्चनिशेयः ॥ 

सकः कान्तारासौ च्च करो मेदादमौ चय;। 

चशरषशक्रिगोते दौ वङ्गदेशे च विश्रुतौ ॥ 
यस्तु धनेकरो बौलीो भरदाजकुलोद्धवः। 

११६ 
वैद्यकं 

तहं श्वा; सांप्रतं सन्ति दिमोदायाजिमेपुरे + 

इति कर्व॑ष्यनिणेयः ॥ 
^मेप्यणासनसं भूतौ राजवंोद्धवावुभौ । 
श्रश्रिराजमसौराजौ बात्छगोचरससुद्धवौ ॥ 
श्लाच्िधामनगरे शशिराजः छताञ्चयः। 

मसौराजः खेपङोयो वङ्गभूमौ च संस्थितः ॥” 
इति राजवंश्ये इ्िविधनिणेयः ॥ 

^मालयामससुहतो घम्मसोमो महामतिः । 
जातः कौशिकगोचे च तहंश्छा वद्देश्रगाः 
इति सोमवेश्यनिणेयः ॥ इति रापएाप्रखिद्धाना- |. 
मदानां सेनादौनां भेदेन वंश्यनिरेयः ॥ # ॥ 

“अपरे ये नन्दिचन्द्ौ धरकुखौ च रत्ितः। 
बारेन्रा अपि पप्ोते प्रसिद्धास्तत्रति पुनः ॥* 

इति चयोदश्रण्डाणां वेदानां यधाक्रमभेदेन 
कुलनिशंयः;॥ #॥ अथ सेनादौैनां सामान्यतः 
खम्बन्लिखनानुरोधादसतिस्थानमाइ । 

^करीखण्डनामनगरौ राट वद्ध च विश्चुता। 
सर्जंषामेव ब्रेद्यानामाश्रयो यच विद्यति ॥ 
यत्र गो्टौ छता व्यैः खर्डोऽभू द्धिषक्ध्ियः । 
विद्धेषतः कुलौनानां सव्व॑वामेव वासभू; ॥* 
इति सामान्यतः सकलवैदयानां बाखस्थान- 

सक्तम् ॥ *॥ इति गौराङ्गमल्लिकाल्मजभरत- 
५; सेनश्तपेद्यकुलतच्त्म् ॥ 
व्यः, चि, वैदसम्बन्धौयः। वेद्शब्दात् व्णप्र्ययेन 

निव्यत्नमेतत् ॥ 
(अर न 
वद्यकं, कौ, अायुतद्;। 

यथा,-- 
^यस्य याकरणे वरेणयघदनास्फौता; प्रबन्धा 

ड दृश 
परश्ाता नव वेद्यके४पि तिधिनिद्ाराधेन्ेको- 

भुतः । 
सादि चय ण्व भागवततत््वोक्तौ जयस्तस्य सु- 
अन्तञ्वाणि शिरोम्ओेरिदह गुणाःकेकेन 

लोकोत्तरा; ॥” 
इति सुग्धबोधयाकरणदरेषे वोपरेवप्र्ंसा- 
श्लोकः ॥ * ॥ तच्छाच््रछत्रामानि यया,-- 

“ऋग् यजुःखामाधर्न्वास्यान् इषा वेदान् प्रजा- 
परति;। 

विचिन्तय तषामधेदेवायु्वैदं चकार सः ॥ 
छत्वा तु पमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः । 
स्वतन्त्रसं दितं तसा द्भाख्छरश्च चकार सः ॥ 

भास्कर खशिव्यभ्य अयुर् खखहडहिताम्। 

प्रददौ पाठयामास ते चक्रः सं{डितास्ततः 
वैषां नामानि विदुषां वन््ायि ततन्रतानिच। 

दअाधिप्रणाशवौजानि साध्वि मन्तो निशामय ॥ 

धन्वन्तरिदिबोदाखः काश्ौराजस्तयाशिनौ । 
मङलः सचदेवोऽकिखादतो जनको वधः । 
जावालो जाजलिः पकः कवधोग्गख्य टव च। 

रते पेदाङ्गगेदन्ञाः षोडश याधिनाध्रकाः ५१ 
विकिल्यातस्चविन्नानं नाम तन्वं मनोरमम् । 

धन्वन्तरिश्च भगवांञ्चकार प्रथमे ख्ति।। 

विकिल्छाशाच्म् । 

चिकिल्ादपणथं नाम दिदोदासञ्चकःर सः, 

वैधः 
चिकिल्छाकौसदीं दियं का्ौरानच्चकार सः+ 
चिकित्धासारतन््रश भमप्रं चाश्विनोसतौ । 
तनं प्रेयकसमखं मकुलश्च चकार सः ॥ 
चकार सहटेवख वयाधिखिन्धुविमरनम् । 

च्ञानागेवं महातन्त्रं यमराजखकार सः॥ 
च्यवनो लोवदान्च चकार भगवाबरृभिः। 

चकार जनको योगौ वरेद्यसन्टेहभञ्जनम् + 
सम्येसारं चन््रसुलो जावालस्तन््सारकम् । 

वेदाङ्गसारं तन्वश्च चकार जाजलिमनिः 

पलो निदानं कवथस्तन्त्रं सव्वेघ्नरं परम् । 

इधनिणयतन््रष्च चकार कुम्भसम्भवः 

चिकिल्याशाच्छरबोनानि तन््ाणयेतानि षोड़श ; 
वअाधिप्रणाग्रवगेजानि वलाधानकराणि चष 

मयिलवा ज्ञानमन्थाजेरायुर्वेदपयोनिधिम् । 
ततस्तन्ताण्युष्हरनेवनोतानि कोविदाः ॥ 
रतानि क्रमश्ो टदा दिया भास्करसंद्िताम्) 
च्यायुर््ेदं सन्धवीजं सब्बे जानामिसन्दरि ! \” 

इति ब्रह्म्रवत्तं त्र्मखद्डे १६ अध्यायः ॥ 
वरे्नाथः, पे, देशविशेषः वचा, 

करवीरे महालच्छौरुमादेवी विनायके} 
अरोगा व्रद्यनाये तु महाका महेशरी \” 
इति मादे गौरौनामाद्श्रतं २३ अध्यायः ॥ 
( वथा दैवौभागवते पौटठद्यान माद्या 1 9 | 
३० । ७१ ॥ ) अपिच) 

“देद्यनायं मार्य सुवनेश्यान्तगं शिवे । 
तावदङ्गाभिधो देणो याच्रायां न हि इष्यति। 

इति श्क्तिसङ्गमतन््र 9 पटलः ॥ 

भेरवविग्नेषः। यथा, 

“इादेपोठं वरद्यनाधे पेद्यनायस्तु मेरवः ॥ 
देवता! जयदर्मास्या नेपाले जानुनो मम ॥* 

दति तन््चूड़ामयौ पौठनियेयः.॥ 
अपिच । 

«इरिद्राजगरे यच व्रेदयनाथो महेश्वरः । 
लच्राच्चयो विख; खयं चच उदाहतः \ 

इति डष्इमपुराणे १५ अध्यायः ॥ 
च्यन्धचच । 
“आारखण्डे येद्यनाथो वङ्धश्वरस्तयेव च । 
वौरभूमौ चिहिनायो रए च तारकेश्वरः १५ 
ति मद्धालिङ्गेश्वरतन्त्रे पौठादिक्रमेय श्िव- 
श््तनामस्लोचम् ॥ 

विदबन्धुः, पु, (वरेयानां बन्धुरिव \) अआरवधटक्षः। 
इति श्न्दचन्दिका॥ रेदस्य बन्धु ॥ 

पेवमाता, [ऋ] स्यौ, (वरदयानां मातैव ।) वासकः । 
षत्यमरः \ भिषम्जमनौ च॥ 

वरददसिंश्मे, श्लौ, (तेये ग्दथाख्ोक्तौषधादौ 
सिंहो भभूतवौ यवत्वात्। ) बाखकट्चः। 
इति शब्द्रत्रावलो॥ 

पेया, खौ, काकोलौ। इति शन्दचन्दरिका॥ 
वेधः, चि, ( विधिना बोधितः विधि+अस् । ) 

विधित्रोधितः। यथा। अड्द्ा्येकजातौय- 
कस्मणः; कालदेशकचादौमां पयोगः जु बन्धररेध- 

डेतुभूतानाम्मेदे उडिशावतिग्रिषायदइ;। इति 



वधमा 

पायश्ित्ततत््वम् ॥#॥ अथ वेधदि साविष्वारः। 

“मा हिंस्यात् सव्याभूतानि व्यचर सर्वशब्दस्य 
आअापकाथेप्ररतथा रख्तद्िधिमलक्लद्य वायव्यं 
च्धेतमालभेत। इद्यादिविधेविषयाप्रापिरगवया 
व्रेधासिरिक्तविषशलम् । सन्धा; सव्वांणि कन्दसि 
वा इद्यनेन तत् पदं सिद्धम्, यदपि नाना- 

दश्रनटौकाक्ृद्धिखाचस्यतिभिगरेसत्नकौसुयाम- 
भिद्ितम्। नचमा हखंस्यात् सजा भूतानि 
इति षामान्धशाच्तं विशरेषशाश्छण असौसोमौयं 

पश्ुमालमेत दव्यनेन वाध्येत इति वाच्यं |. 
विरोधाभावात् । विरोधे द्धि बलीयसा दुब्बलं 

वाच्यते । न चात्ति विरोधः भिन्नविषयत्वात् । 

-तथाद्ि। मा ह्िंस्यादिति निधेेन हिंसाया 
च्नथंहेतुभावो ज्ञाप्यते न पुनरकत्व्धलमपि । 
न चानधेेतुलक्रतूपकारकल्वयोः कच्िदस्ति 
विरोधः । दिखा हि पुरुषस्य दोषमावच्यति 

कतोख उपकरिष्यति इत्यन्तेन । तदपि सांख्य - 
नये । मोमांसकमते तु विरोध र्व । तथाद्डि। 
्रुनये न खलु सब्भ्टूतद्िसाभावविषयकं 
काथमिति निधैदिश्यधेस्य बाधं विना अमो 
सोमौयपणश्वालम्भनविषयकं काथ्मिति भाव- 

विध्यथे उपपद्यते। मभडनये तु अद्रे यथा 
तथास्तु! न च सस्डप्रशुयागे एरुषा्यं पशु- 
ह्हिंसनस्यायेसाधनत्वमनये-साधनत्ष्धोपपन्यते 
विरोधात्! वस्तुतस्तु अङ्गभ्पि विरोधोण्ख्येव 
कुतः विधैरेष खभावो यः: खविषयस्य साच्चात् 
परन्यरया वा पुरुषाथेखाधनत्वसवगमयति। 
अन्यथा अङ्गानां प्रधानोपकारकत्वमपि नाङ्गौ- 

क्रियते । अधसाधनलवं बलवदनिष्टानशुवन्धौड- 
खाधनर्त्वं अनर्थसाश्चनलं बलवदनिटसाधनत्वं 
म चागयोरेकच् समावेश्य इति। अतर्वोक्तं 

स््ादूयज्ञे वधोवधः इति। नन्वेवं श्मेनेनाभि- 
वरन् बल्ेत श्व्यत्र श्येनस्य श्चवधरूपेष्ट- 

खाधचमत्वमवगतम् । अभिचारो लकमभ च 

इति मनुना उपपातकगण्मध्ये पाठादनिद- 
खाधनत्वमबरमतम् । तदेतत् कथसपपद्यतामिति 
चैवम् । च्ाततायिनमायान्तं इन्यदेवा- 
विचारयन् दरदयेकवाक्यतया अततायिख्यके 
इषटलाधनलं च्यनातताविख्धले लव 
अलवदनिष्टवाथनत्वमिव्यविरोधध इति। गुर- 

चरणा अप्येवम् ।* इति तिध्यादितत््वम् 4 

वक्वाः, ध, ( निधातुरपत्यं एमान् । . बिधाद्ट+ 
अश ।*) सबतुक्मारः। ख चच विधादपुक्तः 

इवमरः ॥ 
व्धान्गौ, खलो, (व्रिधातुरियमिति । विधाढ + अण् । 

डौप।) बाश्चौ। इति राजनिषेष्टः ॥ (विघाट- 
सम्बन्धिनि, चि। यथा, राजतरङ्गिण्याम्। 

8 । ४२३२। 

“अभङ्कुर स्ते भि मानाल्तस्येवासन् मनख्िनः 
अभ्यवकतेत वरेरेष तेधाच्नोरपि वामता; ॥* } 

बेधमामौ, न्तौ, शादवदेग्रीब्ननगरौ। 
श्द्वान्तकौसचदौ ॥ 

५१ 
वैनायि 

वेष्टिः, प, 
योगः । तस्य व्याच्यतं यया,-- 

परिघस्य व्यजेदद्व सप्र शूले च नाडिका; 
गखद्ाघातयोः षट च नव इषेयवच्ययोः । 

वेष्टतियतिषातौ च समस्तौ परि वच्चंयेत् ॥” 
इति ष्योतिस्तत््वम् ॥ # ॥ 

सन्न जातफलं यथा, कोष्टौप्रदौपे । 
^सोत्तौविष्टीनः कुटिलः खल 

सरो दरिद्रः परवख्कश्च। 
कुकम्भकना परदारभकता ` 
भवेन्ररो पैशटतिलब्धजन्मा ॥» 

अन्टतयोगे तस्य वर्व्यतमवच्येलच्च यथा,-- 
«यदि इष्यत पातौ दिनं वाप्यशुभं भवेत् । 
इन्तेदग्टतयोगेन भास्करेण तमो यथा ॥ 

इन्त्यच्टतास्यो योगः सन्ाखयश्ुभानि हेलया 

निवतम् । 

न भवति पुनरि शक्तो परेष्टतिटचियतो पाते ॥* 
इति च्योतिस्तत्वम् ॥ 

( देवताविश्चेषः । यथा, भागवते ।८।१।२६॥ 

^देवा वेष्टतयो नाम विषटतेस्तनया व्रप। 
नष्टा; कालेन यवदा विष्ठता; स्वेन तेजसा ॥* ) 

वधेयः, जि, ( विधिं पद्कतिमेवाङुदव्य यवदरति। 

विधि+एक्। यदा, विधेये कनद अनभिज्ञः । 
विधेय + अण् । यहा, विरद्रं घेयमस्य । ततः 

खाय अण । पडतिमाश्चिव्य- क्रियाकारित्वात् 
यक्तादक्तषिवेकभून्धत्वा श्च तथात्वमच्य ।) खे; । 
इव्यमरः । ३।१।8८॥ (वधा, राजतर 

ङ्किणयाम् । ६ । १५६ । 

भ्पुश्लौ जाद्यवधेयबालकाद्रोग्धनिभरा। 
खमभूदप्रवै्ादहां राजपषेन्सनखिनाम् ॥* ) 

विधिसग्बन्धौ विचधेयसम्बन्धौ च ॥ 

द्यतः, पु, यमप्रतौद्ारः शति हेमचन्रः ॥ 
प्रेनतेयः, पु, ( विनताया अपद्यमिति । विनता + 

“च्ौभ्यो एक् ।* ४।१।९२० । दरति एक् ।) 
गरुड़; इत्यमरः ॥ (यथा, दैवौभागवते । 

८।१२। २६ । 
*खम्रानौयाच्डतं माच प्रैनतैय; सम्यत ॥*) 
परख; । इति मव्छएराशम् ॥ ( बिनवापव्- 

मात्रे । यथा, महामार । १ । ६५। ४०। 
“वाच्च ारिषनेमिश्च तयेव गरड्ादणौ । 
अरणिर्वारणिद्योव पेनतेवाः प्रकौत्निताः ॥) 

षेनयिकः, पु, श्श्जाभ्यासरयः। तत्प्श्ायः। 
योग्यरथः; २) इति हेमचन्धः। द।४१६॥ 
(विनव रुव ।^“विनथादिभ्यङक ।५ ) ४ । ३४ । 

इति खाय ठक्। विनयः ॥) विनयखग्बन्विनि, 
नि॥ (यथा, महाभारते। १२।६८।8। 
नम व्रेनयिकं त्वा विनयन्नो इषश्यतिम् । 
इचिणानत्तरो शूला प्रणम्य विधिपून्वेकम्। 
विधिं पप्रच्छ राज्यस्य सब्यैलोकड्डिते रत; ॥* ) 

व्रेनायिकः, पु, बौद्धः । इति चिकाणशेष; ॥ यया, 
“भिन्नकः चपणोडद्रौको बौ्ठो व्रेनायिकः क्छतः॥” 

वैपरी 
वैनाशिक, जौ, (विनाशं खचयतौति । विनाश + 

ठक्) गाङ्ीनक्तचवरि्धेषः। सतु जन्मर्ता- 
वधिचयोविंश्रमत्तचम् । यथा। जम्माद्यं कमम 
ततोण्पि दश्रमं सांघातिकं घोड्ग्भम्। ससु- 

दवमष्टादश्भं विनाश्संन्ञं चयोविंशं व्यादात्त 

पष्डविंशं मानसमेवं नर; षडक्तः स्यात् ५ 

दतृफलं यथा 

^दद्ारेहादाभिः स्याव्नन्मच उपतापिते। 
कम्मं कणां हानिः पौड़ा मनसि मानसे ॥ 
शहतत द्रविरवन्धूनां हानिः सांघातिके तथा । 
संतपति सासुदयिङे भिचग्टवया्धंसंच्तयः ॥ 

वैनाशिक विनाशः स्यात् दैदविखसम्यदाम् \* 
इति च्यो तिस्तक्लम् ॥ 

निधनतारा। यथा,-- 

<^्ेनाशिकर्तं उष्टं हणं चुधांशुभास्करयोः । 
जनयति रोगं वड्धा कशं वित्तच्तयच्ाशु ॥” 

चनाशिकच्त चयोविंश नन्त । इति केचित्। 
वस्तुतस्तु वनाशिकपद्ं निधनतारापरम् । निधने- 

५पि चैद्यकवाकयत्वात् । इति तिश्यादितत्म् ॥ 
वनाशिकः, प, ( विनाशो मतमस्य । विनाग्र् + 

उक् । स्वै इश्यंचणिकमिति चणिकविन्नान- 
वादित्वारस्य तथात्वम् ।) चणिकः । परतन; । 
ऊं नाभ;। इति मेदिनौ) विनाशवब्बन्धौये,लि ६ 

वनौतकः, पु, कौ, परम्यरावाइनम् । दव्मरः ॥ 
आरू वाद्यं यत् साच्चात् न वति परम्यरयीव 
वति तद्धेनौतकम् । यथा दोलां वदन् दोला- 
बाइक; विनौयतै ऊति क्तात् विकारखंचेतिके 
विनौतकः तैतरैव खार्यं ष्ये दौ पैनौतकम् । 
इति भरतः ॥ तिनौतखब्बन्धिनि, चि ॥ 

्रै्यः, पै, ( षैनस्यापदयं पुमान् । षेन + ^ कुा- 

दिभ्यो खयः ।” ४।१।१५१। इति णयः!) 
वेनतः । सतु एयराज्ः। वधा.- 
“वेनस्य मधिते पाणौ स बभूव महापुमान् । 
वन्यो नाम मह्धौपालो यः एय; परि कीति! 
येन दुग्धा मदौ पून्वे प्रजानां हित्तकारणात् ५” 

इति बद्धिपुराये सर्गाचुद्याखननामाध्यायः ४ 
(वथा ऋग्रेदे । ८। ६।१०। 

“यौ यहं सैन्यः खादनेष्येव ।* 
शदरन्यो वेनस्ड पन्नः एथौ खततृखं नो राजषि; ।* 
इति तद्धास्य खायः ॥ ) 

परीं, जौ, ( विपरौत +ष्यन् । ) विपरीतस्य 
भावः । तत्रायः। यदयाख; २ विपण; ३ 
विपश्यः-४ अव्यय; ५। इति हेमचन्ध; ४ 

( यथा, माकंखडेये । ४९। ३४ । 
^“सखभावत्रीपरौयन्तु प्रतेश्च विपग्धयः ४५) 

बैपरौव्यलच्नालुः, स्त, पु, (्रैपरौया लच्नालु; ।) 
खल्पच्तुपटदहत्फला लव्नालु; । यथा, 
लबच्नालुर्ेपरौयान्या खल्यन्ुपटइत्फला। 

वपरौद्या च लव्नासुरद्याभिधाने प्रयोजयेत् ॥ 
लव्नालुवपरोव्याङ; कटरुषणः कफापनुत् । 
रसे नियामकश्व नैःनाविन्नानकोरकः ५ 

इति चिकाखश्रेष; ॥ इति राजनिचेर्ट; ॥ 



= 
व्याक 

परेभव, क्ती, विभवस्य भावः। विभवश्न्दात् 

षाप्रद्यरेन निष्यन्नमिदम् ॥ (यथा, कथासरित्- 

सागरे । ६६। १६१। 

“सोप्यावेदय ययाथंमख्र चराधौ श; चषणात् 
कल्षिता- 

शोषस्योन्वितदियग्रेभवविधि; सिदिप्रभावात्ततः॥” 

अतिश्यः। वथा, भागवते। ५।१८।११। 

५यतसङ्गलब्धं निजवौग परभवं 
लौथ सुह; खंस्पशतां हि मानसम् ॥ 

विभोर्भाव इव्यय अण प्रयये रेखाम् । यथा 

भागवते! १०।१४।३८। 

“जानन्त रव जानन्तु क्िंबह्क्यानमे प्रभो। 
मनसो वपुषो वाच्नो प्रभवं तव गो चरः ॥*) 

वेभालिकं, जलौ, (विभाजयितु्म्मयम् । विभाजयि्ट 
+ “ऋतोण्ज ।* ४।४। ४६ । इति अभ । 
विभाजयितुणिंलोपञ्चति काशिकोक्ा णि- 
लोपः । ) विभाजयितुधं्नम् । इति खिद्वान्त- 
कौसदौ। 

परेभाजं, जौ, देवोदयानम्। एति चिकाणशेषः॥ 
( यथा, माकंखये । ५५।२। 

“पूवे चेच्रधं नाम दच्विओे नन्दनं वनम् । 
व्रेभाजं पश्चिमे शले साविच्रष्योत्तरा चले 1" 
विभ्राजराजस्य तपःस्थानम् । यथा, इरि 

वंशो ।२३। १४। 

«ततो दिभ्नालितं तैन बशाजं नाम तनम् । 
पु, पव्वतविश्रोषः। यथा. माकण्डेये। ५६ ।१३। 

तरच्ुरिति विख्याता पेभाजं साचलं ययौ । 
लोकविश्रोषः। यथा, हरिवंशे । १८। ४६। 
नवेशनाजा नामते लोका दिषि भान्ति षद 

श्ना; ॥*) 
समाः, पु, (विमातुरपव्यभिति। विमां + अण् ।) 

गरेमाचरेयः। इति जटाधरः ॥ 

वमाच्ा, ( विमातुरपदयं स्तौ । ) विमाट- 

कन्या। वमाचश्यब्दाद्ाप्प्रत्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

वमाच्रयः; प, (विमातुरपच्म् । विमा + “शुभा- 

दिभ्यश्च ।*४।२।१२३। इति एक) विमादटषएत्चः । 
तत्पायः । विमान; २ वमाः ३। इति 

जटाधरः । (“तयोरभावे तथाविधौ वेमा 
चयौ 1» इति शुितन््वे प्रेतश्राहाधिकारि- 
परस्तावे । ) । 

तरै माचेयौ, सौ, ( विमातुरपद्यं स्तौ । विमाढ + 
एक् । ततो डप । ) विमाढकन्धा । वमाचेय- 
शब्दादौप् प्रद्ययेन निष्यन्नमिदम् ॥ 

वसुक्तः, चि, विस॒त्तिविशिष्टः। तद्धा, ङी । 
विसक्तश्ब्दात् व्छप्रव्ययेन निष्यन्नमिदम् ॥ 

वेनेयः, प, विजिमयः। इति देमचन््र; ॥ 

ववाकरयः, चि, ( याकरणं वेत्ति अधौत वा। 
श्ाकरण + “अश गयनादिभ्य; । *8।३। 9३ । 

दूति अण् । “नयाभ्यां पद्ान्ताभ्यामिति ।*। 

३।३। इति यकारात् पून रेच ।) याकरण- 
चेत्ता याकरणाध्येता । चआयाकरणश्नन्दात् 

्प्रयेन युयमेति एमा रिक्ते त्रिरिति शद्ग 

४१८ 
(प 

1 युष्टः 

च्च निष्यत्रमिदम् । ाकरणसम्बन्धौ च ॥ (यधा, 
पाणिनौ! ६।३।७। 

नपोवाकरणास्यायां चतुर्थ्या; ॥* 
यथा च मदहाभारते। ५। ४३। ६१) 

«सर्वार्थानां याकरणादेयाकरण उच्यते । 
तम्मलतो याकरणं याकरोतौति तत्तथा ॥*) 

वोयाकरणभायः, पु, बेयाकरणषौ भागा यस्य । 

इति सुग्धवोधवययाकरणम् ॥ 

व्याघ्रः, प, ( याघ्रस्य विकारः । याघ्र + ̂ प्राणि- 
रजतादिभ्यः;।* ४।३)। १५४ इति खम्। 

ततः वैयाघ्रेण चम्मण परिठतो रथः । ^देष- 
वेथा्रादन. । *४।९।१२ । इति अभ. । ) यात्र- 
च्वम्भाच्छादितरथः। तत्पायः । दैपः२। इवय 
मर; ।२।८।५२॥ ( यथा, महाभारते ।२।५८४। 

«अयं सहखसमितो वयाघ्रः सुप्रतिङितः 

सुचक्रोपस्करः ओरीमान् किङ्किणजाल- 

मण्डित; ॥*} 

चयाप्रसष्बन्िनि, चि। वयथा,- 

५“ङत्तराभिसुखौ भूत्वा निराहारा निरन्तरम्। 

वयाघ्रचमैवसना सोह षटह{नना सती ॥ 
च्योतिमेयं शिवं शान्तं परं शिवकरं परम् ॥” 

इति कालिकापुराणे. ४४ अध्यायः ॥ 
(बथा च हृतृसंद्ितायाम् । ४४।१३। 

^पूञाभिसुखः गरीमान् वैयाघ्रे चम्भणि स्थितो 
राजा ५) 

बेयाघ्रपदयः, पै, (यात्रपदोगपद्यमिति । याघ्रपद् + 

ष्यम् । यदा, याघ्रस्येव पादावस्य इति बह 
न्नौदहौ “पादस्य लोपः इति । ” ५।४।१३८। इति 
अकारलोपे गर्म्यादित्वात् यज. । “पाद्; पत् । 
६।४।१३० इति पदादेशः । ^न याभ्यामिति ।“ 

ॐ। ६।३। यकारात् पूमेच् ।) गोचकारक- 
सनिविशरेषः । यथा, तिथ्यादितत्् । 
~) बेयाघ्रपदयगोच्राय सांक्ततिप्रवराय च। 
च्यपुत्ताय ददान्येतत् सलिलं भौ्मवम्भे ॥* 
( वथा, महाभारते। ४।६।९११। 

-वधिष्ठिरस्यासमदं एरा सखा 
वयात्रपद्य; एनरस्ि षिप्रः॥* )} 

वैयासकिः, पु, (यासस्याप्रद्यम् ।*यासवरड्निषा- 
देति।*४।१।६७ इत्यस्य काशिकोक्चा 

ण. थकणादेश्रख । न याभ्यामिति रेच्। ) 
दअासस्याप्यम्। इति सग्धवबोधवयाकरयम् ॥ 
(बथा, भागवति । १०।९। १४। 

“रवं निशभ्य श्गुनन्दन साधुवादं 
बयासकिःस भगवानथ वि्णरातम्। 

प्र्यच्ये छषाचरितं कलिकल्मषघ्नं 

अादत्तुमारभत भागवतप्रधानः 1") 
वेवालिकः, चि, ( यासेन छंतः। यास + ठन । 

लत रेच्।) व्ासह्ठतसंदितादिः। इति 
ओओभागवतम् ॥ 

बेट, चि, (गु दौयते काचम् । “दुषटादिश्यो- 
ए ।” ५।१।६.७। इति अण । नयभ्वामिद्येच् |) 

प्रातभव;। इति सिद्वान्तकौसुदौ ॥ 

> # 

वराग्य 

बैर, लो, (वौरस्य कम्प भावो वा। बौर + ।) 
विरोधः। शव्यमरः;॥ ( यथा, भागवते । ८। 
ॐ । ३६. । 
५ बडवररेषु भूतेष मो ितेष्वाह्ममायया 1* ) 
तस्य ससुत्यानं पश्च । स्तौतम् ९ यथा छण- 

श्िशुपालयोः। वास्तुजम् २ यथा कौरव- 
पाण्डवानाम् | वाग्जम् ३. यथा द्रोण्डपदयोः । 
सापन्म् 8 यथा खषिकमार्नारयो;। अप- 

राधजम् ५ यथा प्ूजनौव्रह्मदत्तयोः। इति 
महाभारतम् ॥ 

वरैरक्तं, जौ, (विरक्तस्य भावः। विरक्त + च्यर् ।) 
विरक्तता । वषिरक्तशन्दाद्धावार्थं श्णप्रद्ययेन 
निष्यन्नमिषदम् ॥ 

वेरङ्गिकः, चि, ( विरङ्गं निद्यमहंतीति। “हेदा- 
दिभ्यो निम् ।*५।१।६४। इति ठभ ।) 
विरागादह; । इति हेमचन्रः 

वोरनिर्यातनं, कौ, (वेरस्य निर्यातनम्।.) छताप- 
कारस्य प्र्यपकारः। त्राव; । व्ैरश॒ि; र् 
प्रतीकारः ३ । इव्यमरः॥ 

व्रैरप्रतिक्रिया, स्तौ, ( परेरस्द प्रतिक्रिया।) तेर 
निर्यातनम् । इति हेमचन्द्रः 

पैरशुठिः, स्तर, (वरस्य शुद्धिः ।) वैरनिर्यातनम् । 
दव्यमरः 

कैरागिकः, त्ति, (विरागं निव्मद्देतीति। विराग + 
ठञ् । ) विरागाद्धे;। इति सिद्ठान्तकौसुदौ ॥ 

्ैरागौ, [न् ] चि, ( विरागस्य भावो तरैरागम् । 
तदस्या्लोति षनि;ः।) पिषयेच्छारह्ितः। 
बेराग्ययुक्तः। यथा, 
“सनकश्च सनन्दश्च ठतौयश्च सनातनः । 
खनतमारो व्रैरागौ चतु; पच्च ख च ॥* 

इति ब्रह्परैवत्तं ब्रह्मखण्डे २४ अध्याय; ॥ 
वेराग्यं, ( षिसगस्य भावः। विराम+ 

ष्यज्.। ) विषयतुच्छधौ;। यथा, 
ज्ञानवेराग्ययोभक्तिप्रवेशायोपयोगिता। 

ईषत् प्रथममेवेति नाङ्गत्रस चितं तयोः ॥ 

यदुभे चित्तकादिन्यद्ेतू प्रायः सतां मते । 
सङ्गमारखभावैयं भक्तिखहतुरौ (रता ॥” 
यथा खुकादशस्कन्पे। 
^तस्मान्मदधक्तियुक्तस्य योगिनो पे मदाल्मनः। 
जज्ञानं न च बेराग्यं प्राय; अयो भषैदड ॥* 

ष्ति॥ 

किन्तु ज्ञानविरक्ादिषाध्यं भक्चेव बिद्धयवि। ` 
यथा तच्रैव। 
“यत् कम्मभियत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् । 
योगेन दानघम्मय ्रयोभिरितरोरपि॥ 
सव्ये मद्भक्तियोगेन मदूभक्तो लभतेऽञ्जसा । 
खर्गापवमे मह्वाम कथख्डिद्यदि वाञ्छति ॥ 
खच्विसुदहतस्तच्र जनस्य भजने इरेः । 

विषयेष गरिष्टोएपि रागः प्रायो विलौयते ॥ 
चअनासक्तस्य विषयान् यथाद्ंसपयुञ्जतः। 
निरन्धः छष्यसखनन्धे युक्तं परे राग्यसुच्यते ॥ 
प्रापश्िकतया बुद्धया इरिसब्बन्धिवस्तुनः ॥ 



"च ̀" " चक्ब्वककृ कनक क 

वैरोचिः 
स॒सुच्चभिः परित्यागो वैराग्यं फलगु कथ्यते ॥* 

षति भक्तिरसाटतसिन्धौ पून्वभागे खाधन- 
लद्टरौ॥ 

वराटः, पु, इन््रगोपकेट;। इति हेमचन्द्रः 
विराटसब्बन्धिनि, चि॥ (क्तौ, विपाटपव्वे 
यथा, मद्ाभारते। १।२।१५७। 

«खार ण्येयन्ततः पै वैराटन्तदनन्तरम् ॥* 
विराटकन्यायां सौ । यथा, तत्रैव । १।९।५८ । 
५ वअभिमन्योखवरैराचया पञ वैवाहिकं स्छतम्॥* 
तथा च दवौभागवते। २।अ७।४। 

«अमिमन्योवरा भाथा तरैराटी चाति- 
सन्दर ॥* 

विस्तते च चि। वथा, महाभारते ।१३।७६।२१। 

^वेराटष्षटसुच्चाणं सब्वरनैरलङ तम् । 
प्रदायमरुतां लोकान् स राजन् प्रतिपरदाक्ते॥*) 

बैराच्या, स्त्री, जिनघोड्श्विदादेयन्तमंतदेवौ- 
विग्रेषः। इति हेमचन्रः 

वरातङ्कः, पर, अव्ननटत्तः। इति राजनिषेण्टः 

वरौ, [न्] पु, (बेरसस्यास्तौति। इनिः) शच्च; 

इग्यमरः ॥ ( यथा, मनौ । ४ । १३३ । 
^्ैरियं नोपसेवेत सद्धावघयेव वैरिणः ॥*) 
वौरखम्बन्धिनि, चि ॥ 

बरूपठ, ज्ञौ, ( विरूपस्य भावः। ) विरूपता । 
यथा,- 

“वेकरूप्यमङ्गेष कशानिपातो 
मौर तथा लच्पमणसन्रिषेशः । 
ख्तान् वधानहेति रूचवादौ 
्ाच्छषु दूतस्य वधो नदद; ॥* 

इति महानाटके ५ अङ्कः; ॥ 

( असाधारणत्वम् । यथा, महाभारते।५। 

४३ 91 
“जिदिश्य सम्यक् प्रवदन्ति वेदा- 
स्तं विश्ववरूप्यसुद्ाषरन्ति॥ 

विखटृश्रत्म् । यथा, तचरं । १२। २८४० ।२। 

रुतच्वान्नोन्यवेरूप्य वत्तते प्रतिङ्गलतः ॥*) 
वैरोचनः, पु, ( विरोचनस्यापद्यम् । विरोचन + 

अण् |) वुद्धः। वलिरालः। ( वथा, महा- 

भारते । ३।२८।१७॥ 

«वच प्रैरोचने दोषानिमान् विहयचमा- 
वताम् ॥*) 

अिपुच्र;ः। दख्धयपुच्;ः। सिह्वगणः। इति 
शन्द्रन्नावलौ1 

क्रेरौचननिकेवनं, क्तौ, ( परैरोचनस्यम वलेनिके- 
तनम् । ) पातालम् । इति हलायुधः ॥ 

तं रौचनिः, पु, (विरो चनस्याषव्यम् । विरोचन + 
इज्. ।) वुङ;ः। बक्तिराजः। (ययाः वि्णु- 

परादादिकरि श्र वणेनस्तोचे । १। 
«याभ्यां वैरो चनीन््रौ युगपदपि विपत्खं परो 

रेकधाम ॥*) 

खयपुत्त; | इति मेदिनी ॥ 

व्ेरोन्विः, प, बाणैः । यथा । वैरोषिजलि- 
नन्दनः दति शन्दरन्नावलौ ॥ 

५९८ 

वैवसव 
व्ैरोह्ारः, प, ( कैरस्योद्वारः। ) छतापकारस्य 

प्र्यपकरारः। यथा,-- 
“प्रतिकारः प्रतीकारो वैरनिर्यातनं तथा । 
निर्यातनं वरण हवैरोडारो निगयते 1" 

इति शब्दरन्नावलौ ॥ 

वैलचण्यं, क्ती, ( विलचणस्य भावः । विलचण + 
ष्यज् ।) विल्तणत्वम् । विलच्तणस्य भाव 

इत्ययं षार प्र्ययेन निष्यन्नमिदम् । (वथा, 
भागवते । १०।५५ । २६ । 

“अवधार शतै रौषरेलच्त रेन योषितः 
विभिन्नत्वम् । यथा, मनौ क्षकः । १ । ८५ । 
चेतादिष्वपि युगापचाररूपेण धम्मभवेल- 

त्रयम् ॥” ) 

वैल, ज्ञो, ( विच्वस्परेदम् । अण् । ) विल्वफलम् । 
्व्यमरटौका॥ विखवखब्बन्धिनि, चरि॥ ( वधा, 

मनौ । २।४५। 
«न्रा्चयो व्रैखपालाश्रौ चच्ियो वाट- 

खादिरौ १) 
वेवधिकः; चि, ( विवधेन धान्यतण्डलादिना यव- 

इरति । «विभाषा विवधबौवधात् ।* 8।४। 
९७ । इति ठक् ¦) विवधेन धान्यतण्डलादिना 

चयवदरति वः: । परसारि इति भाषा । (वधा, 

राजतरङ्गिणयाम् । ६ । ३०८। 

^वल् गाभिधा व्रैवधिकौ वल् गामठमकारयत्॥*) 

वत्पायः। वार्ताः २। दव्यमरभरतौ॥ 
वार्तोवहः ९। इति शब्दरत्रावलौ ॥ 

ववर्य, कगौ, ) विवयंस्य भावः । ) विवयेता। 
विव्यंस्य भाव इव्यय वायप्रद्ययेन निष्यन्न- 
मिदम् + ( यथा, कथास रित्यागरे ।९६।६५। 
«सा वातै केमागद्य तस्या प्वणैदायिनौ ॥* 
तत्त् स्यां सात्िकभावानामन्यतमम्। बधा, 

खाद्िद्यदपेये । ९।१६६। 
“स्तम्भः खेदोय रोमा; खरभङ्गोगय वैपथुः। 
तेवर मश्रुप्रलव इव्यौ साछ्विका; च्छता; ।*} 

वेवस्तः, पुं, (विवखतो५पद्यमिति। अण् ।) यमः । 

इद्यमरः; ॥ (यथा, ढहत्सं तायाम् ।६६।२३। 

«रुवं श्; सप्रतिदायनोभ्यं 

वरवस्वतस्यालयमभ्युपेति ॥* 

यथा च ऋग्वेदे । १०।१४।१। 
“प्रवतं संगमनं जनानां 
यमं राजानं इविषादुवस्य ॥” 

भवरैवश्वतं विवखतः दथस्य पचतम् ।*दति तदटू- 
भाष्ये घायण;॥ यथा च राजतरङ्गिखयाम्। 
४।९५१॥। ` 
^वनराजिश्यामलेन दिशं वेवखताद्धिताम् ॥*) 
रुद्रविशरोषः। इति जटाधरः ॥ शनिः। | 
मनु; । (वथा, रघुवंशे। ९।११। 

नव्रेव्वतो मनुनांम माननीयो मनीषिणाम् ॥*) 
वकनैमानोभ्यम् । अस्मिन्मन्वन्तरे वामनोए्व- 
तारः। परन्दरः इन्रः आदित्या वसवो 

द्रा विश्वेदेवा मरुणा; । अश्विनाटषभः। 
दद्याद्या देवा। कश्यप; अन्नः वशिष्टः 

वैवाहि 
विश्वाभिच्रः गोतमः जमदमिः भरदाजः रखते 

सप्तपेयः। इचुकः ब्ग; शर्यातिः दिष्टः टः 
करूषकः नरिष्यन्तः एषधः नाभागः; कतिः 

रतै मनुपत्तादश। इति ग्रीभागवतमतम् ॥#॥ 
चपरि चच। 

“सप्रमख् प्रवच्यामि यदेवखतसुच्यति । 
अच्रिसोव वशश्च कश्यपो गौतमस्तथा ॥ 
भरदाजस्तया योगौ विच्वामिचः प्रतापवान्। 
यमदसिश्च सपरते सांप्रतं ये महषयः 1 
साध्या विश्वाच रख्द्राश्च मरुतो वखवोट?श्विनौ । 
च््रादिद्याञ्च सरास्तदत् सप्र देवगणाः; खता 

इ्त्ताकुप्रसुखाश्चास्य दश्पत्ताः ख्छतासुषि। 

मन्वन्तरेषु सवषु सप्त सप्त महषयः ॥ 

छत्वा धम्भयवस्थानं प्रयान्ति परमं पदम् ॥* 
दति माद्य मन्न्तरालुकौत्तैनो नाम ६ अः ॥ 
पन्यच्च । 

ओीमाकष्डेव उवःच। 
“च्ादिद्या वसवो रद्राः साध्या विश्व मरद्- 

गणाः । 
भ्टगवोःङ्गिरसचखाष्टौ यच्च देवगणा; स्छता, ॥ 
अदिव्या वस्वो ददा विक्तेवाः कश्यपाल्मजाः। 
साध्याच्च मरुतो विश्वे धम्भपुत्ता गणास्तरयः ॥ 

गोस्तु गवः एत्राः द्यङ्गिरोटङ्गिरसः सुताः । 
खव सगस्तु मारौचो विज्ञेयः साप्रताधिपः। 
तैनखौ नाम चेन््रो?पि-महाल्मा यन्नभागसुक। 
अतीतानागताये च वैनतेये श्व साप्रतम् ॥ 

सं ते च्रिदशेन््रासतु विश्रेयास्तुल्यलत्तणाः । 
खसा तच्चा; कुलिगरिनः समवे रव पुरन्दराः ॥ 
मधघवन्तो इषा; स्वे इ्टङ्किणो गजगामिनः। 
तषि श्रतक्रतवः सलं भूताभिभवतेजखः ॥ 
धन्भायः काररोरेतेराधिप्यगुणान्विताः । 
भूतभव्यभवन्नाथाः श्टणु चैतत् चयं ह्विल ॥ 
भूर्लोकोप्यं खतो भूमिरन्तरौच्ं सुवः खछतम्। 
खराख्यश्च तथा ख्गस््रैलोक्यमिति गद्यते ॥ 
अच्रिद्धेव वशि कशापञ्च महाठृषिः। 

गौतमश्च भरहाजो विश्वामित्र कौशिकः ॥ 
तयैव पुच्चो भगवाटृचौकस्य महाह्मनः। 
जमदम्िश्च सप्रेते सनयो तथान्तरे ॥ 

इचुङकनेभगचेव श्ट; शर्यातिरेव च । 

नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोदिदट्रखववच। 
करूष एवश्च भूमिपा लोकविश्रुताः 
मनोंवश्तस्यते नव पचा; प्रकौर्तिताः॥ 
वरैवस्डतमिदं देवि ! कथितं ते मयान्तरम् । 
अजिन् श्रुते नरः सद्यः पटिति चैव सत्तम । 
सुच्यते पातकैः सर्वैः एणयष्च मददश्रतेः॥ 

इति माकण्डयपुराणे व वखखतमन्वन्तर समपप्रम्॥ 

वेवखतौ, सी, ( बवखतस्यम इयम् । अण् । ततो 
ङोप् । ) दन्चिणदिशा। इति राजनिर्धगटः ॥ 

तैवाह्िकः, पु, (विवादाङ्खवः। विवाद +-दभ ।) 
कन्धापुच्चयोः शुर; । षेयाद् इति वङ्गभाषा॥ 
खमूधी रति हिन्दीभाषा । (तत्पयः 1 सम्बन्धे 
२॥ यथा, कौतुकसव्भेखे । १। 
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^असन्नामसमानतासखसुतपवाद्िक- 
श्1ालक- 

्श्चकासुकरच्यया गतवतौ न्ाथा तदेषा मम", 

विबाइसम्बन्धिनि, जि । यथा,-- 

< पश्चमे सप्रमे तेव येषां पवाह्िकी करिया । 
ते च साम्ताभिनः सरे प्रतिताः शूद्रतां गताः ५५ 

इवयहाइतत्वम् ॥ 
चऋअपि च) 

“कन्धाभ्यश्छ पिटद्रयार्यं प्ैवाद्धिकं वसु । 
च्पुतच्तकस्य कन्या खवा धम्मजा पुचवह्रेत् 1” 

इति दायते देवलः ॥ 
(यथावच मनुः! २। ६७) 
^वरेवाष्िको विधिः ख्ौणां संस्कारो पदिक; 

स्तः ॥*) 

वेशम्यायनः, पु, (विश्म्यस्य गोचाप्यम् । “अश्वा 
दिभ्यः फमल. ।> &।१।११०) इति फल |) 
सनिवि्धेषः। यथा,-- 

“अथ शिष्यान् प्रजग्राह चतुरो वैद्पारगान्। 
जेमिनिष् सुमन्तु पै शम्यायनमेव चच ॥ 
चेलं तेषां चतुथ परमं मा महासनिः। 
ऋग्वेदश्रावकं पैलं जग!ह स महासुनिः। 
यजु जंदप्वक्तारं पेशम्यायनमेव च ॥* 

इति कौं ४६. अध्यायः ॥ 
सच्च वचवारकः। यथा, 
^जेमिनिञ्च सुमन्तु परै शम्यायन रव च । 
एुलखयः एुलहधेव पचेते वच्वारकाः \” 

+ इति पुराणम् ॥ 

वेशस्ं, जौ, ( विश्रसितुषेकाम्। विशसि 
“ऋतोभ्य्. ।* 8 । 8 । ४६ । इति च्ञ 1 तत्र 

^विश्रश्ितुरिङ्लोपञच्च।* इति काश्िकोक्या 
इटलोपः। ) अधिकारः) शस्त्राभावविशि- 

शत्वम् । विगतं शच्छं यच्र। विपूव्वश्च्छशरब्दा- 
दण प्र्ययेन॒निष्यन्नभिदम्। इति खिडान्त- 
कौसदौ॥ 

तैाखं, को, (विशारू रव , खाये अण् 1) धनु- 
विदां संस्थानभेद्ः;। यथा, 

स्यानान्यालोपएवे शाखप्रद्यलौएानि मलम् । 
समपादं 

इति हेमचन्द्र; ॥ 

( वथा, इरिर्व्॑े । ११० । ४8 । 

नवच्पातनिभं वेगं पातयित्वा ममोपरि । 

भूवः प्रहततैकामो मां वैश्राखेनाख्छितो 
मदहौम् ४ 

पुरविश्ेषः। यथा, कथाखरित्सलागरे । ६७।५। 

बश्राखाख्ये पुरे रान्न: एु्रावावां इदिमादकौ ॥*) 
व्राः, पु, ( विशाखा प्रयोजनमस्य । विशाखा 

+ ^विशाखाषाप्रादिति।* ५।१।९१०। 
दति अण ।) मन्धानदणः। (यथा, शिष्ुपाल- 

वधे २९।८। 

इततरकरदच्ा; च्िप्रवेशाखण्ले ॥ 

वेशाखौ पौयंमासी अख्विन्। “सादिन् 
पौसंमासीति।* ४।२।२१। इति अण । ) 
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इादशमासान्तगंतप्रथममासः । तत्पथायः। 
माधवः २, राधः३। दद्मरः॥ चाद्भस्द 
तस्य लक्तणम् । 

^विश्चाखातारकायुक्ता बेशाखौ पूथिमा भवेत् । 

खावेश्ाखौ वचर मातेस दशाखः प्रकौभितः॥ 

इति शब्दरन्रावलौ ॥ 

शतु मेषस्णरविकः सौरः । तच जातफलम् । 
पुमान् विनौतो हिजङेवभक्तो 

धममस्य कर्ता सुजनस्य भत्ता। 

शुणाभिरामोग्य जगत्प्रियः स्यात् 

वैश्राखमासे खलु जन्म यस्य ॥* 
ति कोष्टोप्रदीपः॥ #॥ 

अथ वेशाखलछलयम् । तत्र पद्मपुराणम् । 
^तुलामकरमेषेषु प्रातःखानं विधौयते) 

इविष्यं ब्रह्मच महापातकनाशनम् \* 
वेष्यवाग्डति । 
“गवामहरप्रखतानां लक्तं द्वा तु यतु फलम् ।. 
तत् फलं लभते राजन् मेषि ज्ञात्वा तु जाद्भ- 

वौम् ॥* 

पितामदः। 

मकार्जिकस्यतु यत् खानं माधे मासि विशेषतः, 
छच्छादिनियमानाख् चादमानप्रमाण्तः ॥* 

पाभ्यां कार्निकादिद्धाने सौरचान््रयोल्निकर्पे- 
नानुष्ानम्। तच चादमपि हिविधम्। तथा 

च्व विष्णः। 

षदे वा प्रौणंमासौं वा प्रारभ्य स्ञानमाचरेत्। 
एण्यान्यदहानि चिं शर्त मकरस्ये दिवाकरे ॥ 
दशं दर्श्रान्तयागसम्बन्धिनीं धतिपदमारभ्य 
चिंशत्तिथिम् । नारायगोषाध्यायस्तु दश्रंपोरे- 
मासौति पूवैदिनसङ्स्पपरमिति। तच्च सौर- 
छ्य राश्यल्लखः काथय;॥ 

“संक्रान्तिविद्िते काय्य संक्रान्ति; पररि 

कौततिता। 
मासोष्लेख्येतरस्िन् रविराश्िस्थितिस्तया ॥» 

दूति गारुडात् ॥#॥ 

ततश्चारुणोदयकाले मच्जनं. ऊत्वाचम्य उदड- 

सखः ॐ तत् सदिद अद्य वैश्राखे मासि 
च्छसुकपच्चे असुकतिथाषारभ्य मेषस्थरविं यावत् 

प्र्द्ं यत्ुकगोचः ओरीच्मुकदेवश्रमेना म्रीविष्य- 

प्रौतिकामः; प्रातःखानमद्ं करिष्ये । इति। 

गङ्गायान्तु आदवप्रखतगवौलच्चदानजन्यफलखम- 
फलप्राप्निकामो विष्॒प्रौतिकामो वा इति 
सङ्कर्प यथोक्तविधिना ख्ञायात्। परतिदिन- 
सङ्ल्पे तु आरभ्य मेषस्थरविं थावत् प्रद्यह- 
भिति न वक्तं किन्तु मासौव्यनन्तरं मेष- 

राशिष्यरवौ इयधिकं वक्तयम् । चान्द्रं तु 
मास्यनन्तरं शुक्तपरत्चे प्रतिपदि तिधावारभ्य 

दशे पयेन्तमिदयृहनौयम् । प्रतिदिनखङ्कल्पे 
त्वारभ्य प्र्यदमिद्यन्तं न वक्तयम् । रवं छष्य- 
प्रतिपदारम्मे ऊ्नौयम्। रवं मासान्तरे 
चोडनौयम्। सङ्ल्पाकरथे पलदानिमाद 
भविष्यपुराणम् । 
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^सङ्कल्पेन विना राजन् यत्किखित् कुरुते नरः} 

फलखखाल्पाण्यकं तस्य धममस्य चयो भवेत् ॥*ॐ 
मद्ाणेवे । 

भ्यो ददाति हि मेषादौ शक्तनम्बषटान्वितन् । 
पि्ुबुदिश्व विप्रेभ्यः सब्धपापैः प्रसचयते ॥ 
विप्रेभ्यः पाकां छतं पि्भ्यो विषै शुभम् ।* 
पिदभ्यः पिदधृलदिष्य। अत्र षिष्छुरइस्यम्। 
“अयने कोटिगुणितं लक्तँ विष्णुपदौड च । 
षएश्रोतिसहसखन्तु षड्शौग्यासुदाद्तम् ॥ 
श्रतमिन्दरच्तये पुण्यं खदखन्तु दिनच्चये । 

विषुवे शतसाहखमा-का-मा-वेष्वनन्तकम् ॥» 
इति मद्यपुराणोक्तप्रतसइब्रगुणिततत्कम्म फल- 
जनकत्वेन विवश्चणौयत्वान्मेषादाविद्यपि विषुव- 
संक्रान्तिपुरयकालपरम् । अन्धथा कालहय- 

कल्पनापत्तेः। यवद्ारोऽ्पि तथा ॥ # ॥ संक्र- 
मगणपुण्यकालस्तु दिनसंक्रमणे छत्रं दिनम् । 

«षड ग्रौतिसखेग्तौते उत्ते च विषठुवदये । 
भविष्यत्ययने पुरयमतौते चोत्तरायणे ॥* 

इ्तितु एुण्यतरकालपर दिनटत्तो्तरायणादि 

विद्ितविंश्तिदणडादौनां राचिप्रविषट्भाग- 
स्यापि एयत्वम् । राजरिवंक्रमे तु दखन्धून- 
प्रथमयामह्याभ्यन्तरे तदिवसौयश्चेषयामदयं 

पुण्यम् । दरूइयाल्मकमध्यरात्रे तदिवकोय- ` 

तिधेरभेदे तु तदिवसौवश्रोषथामदइयं पुख्यम् । 
भेदेतु तददिवसौयश्चेषयामह्वयं पुण्यं परदिव- 
सौयादययामहयष्च । ति्यभेदभेदयोदेच्छिखायने 
तदिवसौयश्नेषयामहयम् । उत्तरायै पर- 

दिवसौयग्रोषयामह्यम् । दण्डाधिकश्नोषाहं- 
राचिसंकरमओे परदिनाद्ययामहयम्। सन्या 

संक्रमे तु दिनदख्छ दिनस्य राचिदखे राचे- 
व्यवस्यति ॥#॥ सक्रान्त्यां सरानमावश्यकम्। 
अनिशटसंक्रम्ये तु तद्दोषश्ान््यं धुसतरवौज 
खलिलेव सन्दौषिधिजलेन च खानं विष्यापूजनं 
तन्छन्रजपः । संक्रान्तिकाल रश्व स््रौतेलमांस- 

वच्यम् । इन्द्र दये५मावास्यायाम्। दिन चये तिथि- 
चये । आ-कामा-तेषु आषाएकातिकमाष- 
वेशाखपौणेमासौोषु ॥ #॥ ततः छतच्ागादिः 
प्राङ्सुख.उदङसखं ब्राह्यं गन्ध पुष्याभ्यां पूज- 
यिता जलघटान्वितशक्तखच ललघटान्वित 

शक्तभ्यो नम; इति पूजयित्वा ब्राञ्चणइस्ते जलं 
दत्वा घटं सं प्रोच्य वामहस्तं यषा ङशज्य- 

तिलजलान्वादाय ॐ तत् खदिद्चाये न्धम् 
अद्यासके मास्यसुकपचेएसुकतिथौ महा विषुव 
संक्रान्तयां असुकगोचस्य पितुरस्कदेवश्चम्भशः 

सखपापविसुक्तिकामः रतान् जलघदटाल्वित 

श्क्तन् विष्णदेवताकान् असुकगोच्नाय अस्चक 
देवश्म्भये ब्राह्मणाय तुभ्यमद्ं संप्रददानौति 
न्नाञ्चणद्स्ते जलं दद्यात् बा्षणस्तु दचिय 
इस्ततलमध्यभागासेयतौर्यन योमिद्नेन ख~ 
दौला खस्तौटोक्रा गायन्नौ कामस्तुतिख् पठेत् । 
जलघटान्विता; शक्तवो विष्छुदेवताकाः। इति 

वदेत् । ततो दच्िणं दद्यात् । यथा ॐ अदय- 
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दादि छतेतत् जलवटान्वितशक्तुदानकम्भेणः 
प्राना द्तच्तिणां किथ्वित् काश्चनसल्यं त्राय 
खाय! द्टानौति। ततः अच्छद्रावधारणम् । 

ब्रःखगशविपोषानुपदेष्धैे यथासम्भवगोचनान्न 
न्राऋ्षगायेति विग्चेषः। तच्च ब्राञ्चंणासन्निधाने 

- तुभ्यमिति न देयम् । भूमौ व्याग॑जलपचचेषः। 
खवमन्यचापि सम्यद्दे इति वाक्ये विशेषः । 

सत्पा्ताभावै तक्सत््े४पि तत्तत्कामो विषणप्रौति- 

कामो वा विष्णवे दत्ता ब्राक्णाय पञ्चात् 

प्रतिपादयेत् । 

“दवे द्च्वातु दानानि देवै द्वातु दच्तिगाम् । 

तत् सवे ज्राक्षशे दद्यादन्धथा निष्फलं भवेत् ॥” 
इति मल्छद्छक्तात् ॥ 

दत्वेद्यत्र देयानौति वाराह्ोये पाठः; ॥ #॥ 
^पश्राखे यो घटं पूं सभोच्यं प दिजन्ने । 
ददाग्यसुक्ता राजेन्द्रस याति परमां गतिम् ॥ 

अत्रापि यथायोग्यं संपून्य पूव्वेवद् वाक्येन मनो- 
रथफलाधिंना सभोन्यवटो देयः ॥५॥ च्छति: । 

“मेषादौ शक्तवो देया वारिपूर्णा च गगरी ॥” 
तच्रापि यथायोग्यं संपून्य पूम्नवत् वाक्यं छत्व 
पठेत् 

“ॐ रष घम्भषटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवालकः । 
अस्य प्रदानात् ख्फला मम सन्तु मनोरथा; \* 

इति मन््रलिङ्गान्मनोरथफलतवं सेयम् ॥*॥ 
छसलचिन्तामणौ। 
मधर निग्ब पत्राभ्यां योपि मेषगते रवौ । 

अपि रोषान्ितस्तस्य तचचकः किं करिष्यति॥ 

उत्तरार्धेतु। 
५ नेषस्ये च विधौ तन्न नास्यङ्गे विषजं भयम् ॥” 

, इति संवतखरप्रदौपे प्राठः । 
तत मेषस्थरविद्थितिकाले मद्रं निम्बपच- 

इयष् भच्चयेत् \ # ॥ भदिष्य। 

भ्या शुक्ला नरशादूलवेशाखे मासि व तिथि 

द्रतौया खाच्या ख्याता गौर््वाखेरप्रि बन्दिता॥ 

योभस्यां ददाति करकान् वारिवाजसमन्नितान्। 

ख याति पुरुषो वीर लोकान् वे हेममालिनः ॥* 
वाजमन्रम्। हेममालिनः ख्य । ततो जलान्न- 

खमन्वितकरकदाएने छथलोकगमनं फलम् । 

द्ानानु्ानं पूर्वत् ॥ # ॥ ब्रह्मपूराणम् । 

^देश्राखे शुक्ञप्रचचे तु तौयायां छतं बुगम्। 

कािके शुक्षपन्चे च चेता च नवमेमडनि॥ 

अथ भाद्रप्रदे मालि चयोदश्यान्तु इापरम्। 

माचेतु पौयेमास्यान्तु घोरं कलियुगं छतम् ॥ 
युगारम्भास्तु तिष्यो बुगादास्तन विष्ताः 

सच व्रेश्ाखादयः पौयेमास्यन्ता शव तथेव 

तिधिलव्याभिषानात्ं। सस्यव्राचित्वे काके 

नवमेए्नौति सिद्धौ शुक्लप्कः इति यथे 
श्यात् 1#॥ आसां प्रशंखामाहइ विष्णुपुराणम् । 

«र्ता युगादा; कथिता; परायै. 
रनन्तपुगयास्तिययश्चतसखः; । 

उपक्नवे चन्द्रमसो रवेच्ि- 

व्वप्यदटकाखप्ययनहये च ॥ 
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पानौयमप्यत्र तिरो मिश्रं 
दद्यात् पद्भ्यः प्रणतो मनुष्यः । 
श्राह छतं तेन समा; सष्हसं 

रस्यमेतत् पितरो वदन्ति ॥* 

उपक्चये यष्टशे ॥ # ॥ देवौपुराणम्। 
श्युगा्ा वषैषृह्धिख सप्रमौ पाश्चैतौप्रिथा। 
रवेरुदयमौश्चन्ते न तत्र निचियुग्मता ।*४। 
अत्तयदटतौयामधिशछत्य ब्रह्मपुराणम् । 

«तस्यां कार्यो यव्रैहोमो यवैविष्ण' समच्ैयेत् | 
यवान् दद्यात् हविलातिभ्यः प्रयतः प्राग्रयेद्- 

यवान् ॥ 
पूजयेच्छङ्करः गङ्गां केलासश्च हिमालयम् । 
भगौरथष्च ¶ृपतिं सागराणां सुखावहम् ॥*#1 

स्कान्दे । 

नदेशाखस्य सिति पचे ढतौया यसं श्विता । 
तच्र मां लेपयेद्रनयेल पनैरतिश्रोभनै; ॥» 
मां जगन्नाथम् ॥ # ॥ अन्धत्रापि। 

तथा च जगत्नराथस्लानमधिलवय भविष्ये । 
५खं वत्धर फलं राजन् नवभ्यां काके तथा । 

, मन्वादौ च युगादौ च माखच्रयफलं भवैत् ॥*# 
मन्वादयस्तु भदिष्यमात्स्ययोः । 
अशयुकशुक्ञनवमौ दादौ कार्तिको तथा|. 

दतौया चेत्रमासस्य यथा भादपश्स्यच॥ 

फालगुनस्याप्यमावास्या पौषस्येकादश्नौ तथा। 
्ाघाए्स्यापि दशमो तथा माघस्य सप्रमौ॥ 
श्ावगस्यारटमौ छक्छा तथाषाए़ष्ड पूणिंमा । 
कालिको प्रालगुनौ रेतो च्येडो पचदश्यौ 

सिताः ॥ 

मन्वम्तरादयच्छेता दं ततस्याशच्चयकारिकाः ॥” 
अमावास्यारटमौयतिरिक्ताः शक्ताः उपक्रमोष- 
संदारयोः शुक्ात्वकौतैनात् ॥ # ३ नारदौये। 
न्वेशाखे शुक्तपचचेतु दादश्रौ त्रष्यत्री तिथिः। 
तस्परा शौ तलतोयेन खापयेत् केशर वं शुचिः ॥" 
ष्यं पिपौतकड़ादण्यौ। नात्र युम्मादरापे्चा। 
तत्र विष्पूजने उपवासोत्तरविधानात् \॥*॥ 
अथ यवान्नश्नाह्म् । तत्र वरश्राखमशुकप्चे कुज 
श्रनिशुक्रेतरवारे गन्दारिक्ताज्योदश्ौतरतिथौ 
जग्मचन्द्रारमचन्रजन्मतियिजन्सनन्तच्रचयपन्त- 

मलताराचयेतरेषु पञ्चफल गुनौ पून्वभाद्रपदपूल्व 
घापएामघाभरण्यद्चषागरंतरनचचेदु यवश्माहं 
कर्मैष्यम् | तच्छेषभोजनन्तु रखताडगनिषिडायां 

विषुवसंक्रान्तौ अच्यटतौयायाष्च विोषत 
कैयम्। ैशाखाकरणे | 
आषापशुक्पचे च इरिश्रयनेतरज कनेयम् 

षति छशं्तत्वम् ॥#॥#।\ अथय वशाख- 

माङाल्पम् । 
५ये कािकव्रतपरा चे माघपरिजिषशिताः। 
चे वरैशाखव्रतासक्तास्तेषां तुष्टः खदा इरिः ॥ 
सर्ववषामेषं मासानां तरे्ाखः; प्रवरः सटतः । 
पुरा इरिसुखे राम् श्चुतमेतच्र संशयः ॥ 
स्र खानं जपो होमः रां दानादि यत् 

छतम् । 

= 

वशाखः 

तत् सज भूपनिश्रेष्ठ सत्यमत्तयसुश्यते ॥ 
रकल; स्रलीर्थानि स्वं यक्ता; सद्च्तिश।;, 
भूष प्रे्राखमासाद्र कोचंशेनापि नो समाः ॥ 
मेरतुल्यानि हैमानि खच्छदानानि चैकतः । 
रखुकतः सवयदा भूप माधवो माधवप्रियः 

असंख्थानि च प्रापानि वहुजन्माल्लितानि च। 
निमेषाह्वन राजेनद्र विलयं यान्ति माधवे ॥ 

वैश्राखमागतं इष्टा पिद्रणासुत्यवो भवेत् 
पुत्तो जियममाचय असभ्यमुद्वरिष्यति ॥ 

अगतं माधवं इषा कम्यन्तं पापसश्चयाः। 
असाकं नाशकालोग्यं भूपते भ्रवमागतः 

वश्राखं परमं मासं माधवस्यति हइ पियम्। 

नियमेन समाचथ न भूयो जायते नरः 
मनसा रुखरेट्यस्तु नियमं माधवोडधवम् । 
पूयति पातकैः सर्वैः शक्रेण च मोदते ॥ 
वचसा यो वदेदृभूपव्प्राखं माधवप्रयम् । 
अहं समाचरिष्यानमि ख गच्छ्ेदू ब्रह्मणः पुरम्! 
य; समाचरतेभूप नियमेन तु माधवम्) 
ख विष्णो रूपमाखाद्य विष्णुना सह मोदते ॥ 
जियनेन समाय रकादमपि भूपत। 

पितरस्तारितासतेन यास्यन्ति परम गतिम् ॥ 

तस्मिन् सत्वा विशुद्धात्मा दम्भमावृलथ वव्नितः। 

दश्वितान् लभते कामान् ग्रीविष्णोदेयितो भवैत्+ 
ब्रह्म्नो वा छतन्नो वा मित्रप्नस्त्रौविधातकः। 

जियन्नेन नथेन्मासं ख सुक्तः स्धपातकात् ॥ 

पातकानामेकमेव प्रायश्चित्तं विदु्न्वधाः। 
सन्यैपापससद्तौ नाच काणा विचारणा ॥ 
वेशाखस्ञायिनो लोका, गरीविष्णसेवनोतसुका 

पापं न तेषां मतिमन्निद्ध लोके परत्र च ॥ 

ख््स्वदानं विधिवत् सन्बेदा परिश्रोधनम्। 
चाश्रायण्् विधिमा छच्छरं तेातिरच्छरकम् ॥ 

परयच्तेचाभिगमनं सपापप्रणाशनम् । 
देवताभ्यश्चैनं तैव तयेवातिधिसेवगम् ॥ 
कशापि चैर्गाचरितं वाद्मुगःकायकम्भभिः। 
शंप्राप्यतितु कुवयेग्यु माधवे नियमं नराः ॥ 

समाचरन्ति ये मासं माश्चवं शतवबुहयः। 
खदा प्रौतिमनास्तेषां करी्ष्णो देवकौसुतः ॥ 

यानारौ विधवा भूलवा माधवे नियमं चरेत् । 
कुलायुतशदसख्ण्तु नयते परमं पदम् । 
पुचचेषापौह किं काथं येन माच्वरितं ¶ृप। 
केश्राखं पुच्च्रतकात् नारौ धन्धा इरिप्रिया॥ 
थो माधवैठशैयेद्राजन् गोविन्दं गोपवक्लभम्। 
ग तस्म विद्यते संसा पूजगस्य फलस्य च ॥ 
वैष्वस्य तु धम्भस्य पारः गन्तु" यदो च्छ सि । 
नरेन्द्र माधवं मासं नियतेन समाचर ॥ 
किं करिष्यति सस्येन योगेन नरनायक। 
सक्तिमिच्छसि चेद्रालन् माधवं माधवैरचैय॥ 

अभश्चसम्भवं राजन् कुप्रतिय्हसम्भवम् । 
तत्पापं संचयं याति माघवै नियमे कते ॥ 
रथै यदि रिपु जेतु त्वमिच्छसि नराधिप। 

नियमेन तदा विष्यो; पियं माघवमाचर ॥ 

यदि सांसारिकं दुःखं इनतुमि्छषि भूमिप । 



वैशिकः 
तदा नियममास्थाय माधे माधवं भज॥ 

राज्यभोगांख्च पिपुलान् पुत्चतमिच्रादिसम्पदम्। 

यदिच्छसि तदा विष्यो; प्रियं माधवमाचर। 

व्क्तुमिच्छसि राजेन्द्र जन्मण्द्युजराद्कम्। 
भयं यद् तदा विष्णोः प्रियं माधवमाचर॥ 

मर्नाचरितो मासो माधवः पापबुद्धिभि;। 
नरकान्न निवर्भैन्ते दग्धा; कोपाथ्िना इरेः 1 

न मशाखसमो मासो विग्धेषः केश्रवप्रियः। 
व्रतेन चिपेट्यस्तुतं विद्याच्रिकषाढ्मल। 
यतिञ्च विधवा चेव विशरेवैण वनाश्रमी । 
परेश्राखे नरकं याति द्यशत्वा नियमं नरः ॥ 
तस्माद्राजन् प्रयत्नेन् कुरु त्वं माधवव्रतम् । 
यस्याचरगमाच्रेण इरिस्तुषटो भविष्यति ॥ 
तावहजेन्ति पुग्यानि खगे मयं रसातले । 
यावन्नायाति राजेन्द्र माधवो माघवपियः॥ 
चणुमाचन्तु यत्किखिदटूयो ददाति च माध्वे। 
काले वा यदि वाकाले कोटिकोटिगुणं भवेत् ॥ 
वथोदधौनां राजप ¦ चयो नवोपपद्यते । 

तथव माधवे मासि न श्तयं पापपुण्ययोः ॥ 
नाचारि धम्भाचरणेन माधवं 

नाराधितो वैः पुरुषप्रधानः। 
वेने शता भूप कथा सुरार. 
स्तेष ठया जन्त नराधमानाम् ॥ 

न पौडयन्ति यहइराच्चसा गणा 

यत्ताः पिश्चाचोरगभरूतदानवाः। 
यो माधवे माखि नरेद्रवथ 

भव सुरारेव्रतमाचरन्ति इ॥ 
इ्तिपाद्मोत्तरखण वेशाखमाहाल्मयकथने १६८ 
अध्यायः ॥ 

वैश्रार्वो, च्छी, ( विश्राखया युक्ता पौखंमासी। 
नच्च युक्तः कालः; ।”४।२।३। इद्यय । 

लतो सौप् ।) वेशांखमासस्य पूणिमा। यथा 

^ विश्राखातारकादयुक्ता वेश्चाखो पूणिमा 

भवेत्|” 
इति श्न्दरन्नावलौ॥ 

तच तपणपलम् । वरशाखोसुपक्रम्य यमः । 

^गौरान् बा यदिवा छष्णान् तिलान् चौरेण 
संयुतान् । 

परौवतां धन्मेराजेति पिन् रेवां तपेयेत् । 
यावव्नौवज्लतं पापरं तत्त्तणादेव नश्यति । 
अन्दायुतश्च तिदधत्तु खगेलोके न संशयः |” 

इति तिश्यादितत्म् ॥#॥ 

रक्तपुननंवा। इति राजनिषेण्टः ॥ (वसुदेवस्य 
सो गामन्धतमा । यचा, इरिवंशचे । ३५।२। 
^ बश्राखौ च तथाभद्रा सुनामा चेव 

परष्ठमा ॥*) 
वश्चिकः, पु, ( वैषेन जौवतोति। वैश + ^वेतना- 

दिभ्यो जौवति |” 8।७।१२ । इति ठक ।) 
च्रिविधनायकान्तगतनायकविश्ेषः। वथा 
श्टद्गे1रस्य उभयसाध्यलात्रायकोएपि निरूप्यति। 
स च चिविध;। पतिर्पपतिनेशरिकच्च। बह 
वैश्याभोगोपरसिको बेशक; । यचा, 
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^काष्डौकलक्तणितकोमलनाभिकान्तिं 

पारावतध्वनिविचिचितकण्डपालिम्। 

उद्धान्तलोचनतचकोरमनङ्गरङ्ग- 

माशाखहे कमपि वारविलासवत्या; ॥*#॥ 

वरैश्रिकस्लत्तममध्यमाधममेदात् चिविधः। दयिता- 
अमप्रकोपे अपि उपचारपरायणः उत्तमः 

यथा,-- 
^चच्चुःप्रान्तसुदोच्य पच्यमलदश्रः शोणारविन्द्- 

भियं 

नोचैधेख्पति न सितं वितनुते रक्ञाति वौ 
नवा 

तल्पो पान्तसुपेद्य किन्तु पलकम्नाजत्कपोलदुतिः 
कान्तः केवलमानतेन शिरसा सक्ताख्लजं 

गुम्फति ॥*#॥ 
प्रियायाः प्रकोपे यः; प्रकोपमनचुरागं वान 
प्रकटयति चेष्या मनोभावं यह्नाति ख मध्यमः। 
यया,- 
“चास्यं यद्यपि हास्यवच्नितमिदं लास्येन छनं 

वचो 
नें शरणसरोदकान्तिरुचिरे कापि ्णं 

स्थौयते । 
मालाया; करगोद्यमो न कविकारम्भः कुचा- 

म्मोजयो- 

रघप; कुन्तलधोरणोषु सतनो; सायन्तनो 
इश्यते ॥*५॥ 

भयक्चपालव्नाशरून्धः कामक्रौड्ायामलतलछबा- 
छ्विचारोग्धमः। यया,- 

“उद्यति छदि मैव यस्य लच्नां 
नच्च कर्णान च कोऽपि भौतिल्रः। 
वकुलसुकुलकोषकोमलां मां 
पुनरपि तस्य करेण सातयेधाः ॥*#॥ 

मानौ चतुरः शठ रख्वान्तभेवति । मानौ यथा, 
“बाह्याक्रतपरायखं तव वचो वच्ोपनेयं मनः 
श्ुला वाचमिमामपास्य विनयं याजाद्वहिः 

प्रस्थिते। 
प्रातवैक्रविलोकने परिद्तालापे विटत्तानने 

प्रायश्च नियतं पतन्ति छपा वामभुवो 
उद्य; ५४ 

वाक्चेष्टायङ्गासमागमश्तुर; । वचनयङ्खय- 
समागमो यथा,- 

“५तमोजटाले इरिदन्तराले 

काले निश्ायास्तव निगंतायाः। 
तटे नदौनां निकटे वनानां 
घटेत श्रातोदरि ! कः सहायः ॥* 

चैटायङ्गसमागमो यथा,- 

“कान्ते कनकलजम्बौरं करे कमपि कुति। 
अगारलिखिते भानौ बिन्द्रमिन्दरस॒खो ददौ ॥» 

५ इति रसमञ्जरी । 
( वैण सम्बन्धिनि, चि। यथा, चच्छकटिके। 

१९ अङ्के । 
«ऋतं सामवेदं णितमथ कलां वशिकं 

इस्तिशिचां 

वैशेषि 
त्राता शवप्रासादात् यपगततिमिरे चचुषी 

चोप्रलभ्य ॥“) 
कें, करौ, ( विशिष्टस्य भावः।) विशिटलम्। 

तत्त सम्बन्धपदाथः । विश्निटधौनिवामक इति 

य।वत्। यथा। ^“विशिद्वगिरेद्याद्यभ्यपगम- 

वाद्; ।*इति शिरोमणिः \ दणसंयोगवान इति 

श्यान्दबोधो न पिश्िद्पैश्रिष्टावगादो। खक 
कपोतन्ाचेमेव ततृस्डौकारात्। इति भावः। 
शति जागदौग्रौौ सामान्यलचखणा॥ # ॥ 

(अखाधारणत्वम् । यथा, महाभारते । १३। 
१५६ । ४२ । 

“चष लोकेष तावच्च प्रथिष्ट प्रतिपतस्यसे। 
सुप्रियः खलोकस्य भविष्यसि जनारन ॥*) 

वशचषिकः, पु, (विश्नषं वेत्ति अधौतेवा। विष्रष+ 
ठक् । ) कणादसुनिज्लतदशंनश्राच्त्रवेत्ता। तत्- 
पथायः। व्यौलुक्चः २। इति हेमचन्द्रः ॥ 
(विश्रेषमधिललव् छतो यन्य । विश्रष + “वधि 
स्यते मरन्थे। ” ४ ।३। ८७ । इति ठक |) 
कणादसुनिक्लतदश्रनश्ाख्वविष्रोष;। खपु विश्रोष 
पद्ाथनिरूपकम्रन्थः। अस्य मतं नायदशेनमत- 

तुच्छम् । अज्र जगतः कारयं पररमाशुपग्यन्तं 

निरूपितम् ॥ # \ इइ खलु निखिलपर ्चावन्- 
निखगंप्रतिङ्कलवेदनौयतया निखिलालमसंवेदन- 
सिहं दुःखं जिहासतस्तद्वानोपायं जिन्नासुः 
परमेश्वरसाच्चात्तारसुपायमाकलयति। 
“यदा चम्मेवदाकाशं वेदयन्तो मानवा; । 
लदा शिवमविन्नाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥* 
इ्यादिदषवननिचयप्रामाण्यात् । परमेखरस्य 

खाच्चात्कारञख्च अवण्मननभावनाभि्भावनौयः। 
यदाद) 

“च्ागमेनानुमानेन ध्यानाभ्याखवलेन च । 
चिधा प्रकल्ययन् प्रज्वा लभते योगसुत्तमम् ॥* 

इ्ति॥ 

तच्र मननमनुमानाघौनम् । अनुमानश्च याभ्भि- 

च्ानाघौोनम् । यापिक्ञानश् पदाथ विवेकषा- 
पेचम् । अतः परदाेषट्कम् “अथातो धम 
अास्ययास्यामः।“ दव्यादिकायां दशलत्तण्यां 
कगभच्चेण भगवता व्यवस्थापि। तच्राड्िकड्या- 

मके प्रथमेऽध्याये खमवेताद्ेषपदायेकथनम- 
कारि) तत्रापि प्रथमाद्धिके जातिमच्निरूपयम्। 

दितौयाद्धिके च्ातिविश्रेषयोनिंरूपणम् । 
अाद्धिकदयात्मके हितौये श्रूतदिकाललच्तणम् । 

सच्रापि प्रथमा द्धिके भूतविश्रेषलच्णम् । ह्वितौये 
दिक्नालप्रतिपादनम् । आअद्धिकदइयाल्मके ढतौये 
ऋअत्मान्तःकरणलचणम् । तत्राप्या्मलचयं 
परथमे । ह्ितौये अन्तःकरणलत्तणम् | व्पा्भिक- 

इययुक्तं चतुथं श्रौरतदुपयोगिविषेचनम् । 
सच्तापि प्रथमे तदुपयोगिविवेचनम्। इितौचे 

श्रौरविवेचनम् । अद्धिकटह्वयवति पश्चमे कमभ- 
प्रतिपादनम् । तच्रापि प्रथमे शरौरसम्बन्धि-. 
कम्मचिन्तनम्। चआद्धिकदयशालिनि घष् 
श्रौतधमनिरूपणम् । तच्रापि प्रथमे दानप्रति- 



वैश्यः 
हधम्भविवेकः। दितौये चातुराश्रम्योतित- 
धम्भनरू्पणम् ¦ तथाविधे सप्नमे गुणसमवाय- 
ध्रतिपाद्नम्। तच्रापि प्रथमे बद्धिनिरपेच्तगुण- 

प्रतिपादनम् । दितौये तत्छापेच्तगुखप्रतिपाद्नं 

समवायप्रतिपाद्नश्च। अष्टमे निब्विकल्यक- 

सविकल्कप्रव्यत्तप्रमाणचिन्तनम् । नवमे बुदह्धि- 

बिश्येषप्रतिपादनम् । दशमे अनुमानप्रतिपाद्- 

नम्। तत्र उद्शो लच्तणं परौच्ता चेति 

चिविधास्य शास्त्रस्य प्रत्तः । इति वैशधेिक- 

ग्रन्थविवरणम्॥ # ॥ 

(न्यायमते अ्मादिगतपारिभाषिकगुणः। यया, 

भाषापरिच्छेदे। 
^बुहपादिषट्कं दान्ताः; सेदः सांसिहिको- 

द्व; । 

च्यटष्टभावना शब्दा अमौ व्ेगरोषिका गुणा, ॥* 
विक्मेष ख्व । ^विनयाद्भ्यषक् 1” ५।8। 
३४। इति खा्य'ठक्॥ असाधारणे, चि। 
यथा, महाभारते । अ।५।१५। 
यगपत्रतु ते शक्या कत्त सव्ने पररःखरा। 

ख्कण्वतु कतैयो यस्मिन् वरेगरेधिका गुणाः ४५) 
वैश्यः, पु, (विश् + व्यन् ।) ब्रह्मो रदे्रजातटढतौय- 

वणे; । ( यथा, ऋग्बदे । १०।६।१२। 
५ज्नाद्षणोटस्य सुखमासौद्राद् राजन्यः छत; । 

ऊरू तदस्य यदेश्यः पद्धयां मूढो अजयत ॥) 
तत््थाय;। ऊर; २ ऊर्जः; ३ अथः ४ 

भूमिष्यक् ५ विट् ६। इत्यमर; ॥ दिजः अ। 

इति जटाधरः ॥ भूमिजोवौ८। इतिश्न्द 
रन्नावलौ ॥ वदतत ६ वाक्तिकः १० बकः 
११ पथिकः १२ । इति राजनिषंण्टः;\ क्ष्- 

ज्गौपे अस्य सन्ना ऊउायनः। शाद्मलङ्गौपे 
बसुन्धरः। कुश्दौपे अभिदक्तः। करौ खहोपे 
दविणः। श्राकङ्धौपे दानव्रतः। पुष्करह्वौपे 

सर्व रकवशा;। इति भागवतमतम् + अस्य 
प्ास््रनिरूपितघम्भाच््रयः । अध्ययनम् १ यज- 

नम् २रानम ३। चतखो जौविकाः। छषिः १ 
शोरश्चणम् २ बाणिच्यम् ३ कुश्ौदम् ४। 

च्पस्याश्रमाच्यः। ब्रह्यचयम् \ गादेख्याम् र 
चानप्र्यम् ३॥ तस्य लचणादियेया, 
^वि्रद्याश्ु पश्ुभ्यञ्च छष्यादानरचिः शुचिः 

वेदाध्ययवखम्पन्नः ख बेश्रय इति खंन्नितः 

कैश्यस्य च प्रवच्छामि यो घर्मो वेदसम्मतः । 
दानमध्ययनं श्रौ चं यद्जख धनसष्चयः॥ 
पालये पशून् तरशर: पिद ममच्ने यन् । 
लिकम्भ तद्धवैदन्यत् कम्म यत् सख समाचरेत् \ 

स्च्चयाख दि तेषां वं महत् सुखमवाश्नुवात्। 

प्रजापति देभपाय खषा परिददे प्रजाः 

ब्राद्यशेभ्यश्च राञ्चं च खलाः परिददे प्रजाः 

लस्य इत्ति प्रवच्छामि यच्च तस्योपजौवनम् ॥ 

षस मेका पिवेद्धेनुः शताच्च मिथुनं भवेत् । 
लब्ध(च सप्रमं भागं तथा इद करैकलच्खुरे ॥ 
स्यानं सम्बोजानि खषा सांवत्सरो शतिः । 

चन्द परेशस्य कामः स्यात्न रचयं परशरूनिति। 

५२३ 

वेश्टे 
गशचेय रघति नान्येन रत्चितययाः कथन ॥* 

ति पाद्म खगेखद्डे वशे विभागः २६ अ; ॥ 
अन्यच्च । 

“दानमध्ययनं यज्ञो धन्भः च चियवरे श्रयो; । 
दणडस्तया च न्रियस्य छ भिरगेशःस्य रस्यति ॥ 

स्थानमैन्द्रं च्तच्तियाणां सं गामेव्वपलायिनाम्। 

वैश्यानां मारतं स्थानं खधमनमनुवतैताम् ॥” 
इति गार्ड ४६ अध्यायः ॥ 

( बेश्यसम्बन्धिनि, तचि। यथा, महाभारते । 
१२। ६२ । 9 । 

“च्ात्ताणिव्रेश्यानि च सेवमानः 

श्यौद्राणि कर्म्माणि च्व ब्राह्मणः खन् । 
असिल्लोके निन्दितो मन्दचेताः 
परे च्च लोकं निरयं प्रयाति ॥*) 

वैश्या, च्लौ, ( वेश्रा+ टाप् । ) वैश्यातिस््र । 
तत्प्रायः । अयौ २ अथा ३्। इति जटा- 

घर: ॥ ( यथा, मनौ । < । ३८२ । 
“देशात् चच्ियां गुप वैश्यां वा चत्िवो 

व्रजेत् ॥”) 
व्ेश्चवणः, पु, ( विश्रवणस्यापद्यम् । ^ वादिभ्यो- 

भरण ।*8। १, १९२. । इति अण् ।) कुवेर; । 
इत्यमरः; ॥ ( वचा, महाभारते । २।१०।२। 

^तप्रस्ा निभ्निता राजन् खयं वरेश्चवशेन 
सा ॥* 

शिवः। यथा, महाभारते । १३। १७। १०३। 

धन्वन्त रिर्धंमकेतुः स्कन्दो वश्रवणस्तथा ॥*) 
वश्चवगालयः, पु, ( बेश्रवणस्यालयः ।) वटडतच्तः 

इति हेमचन्रः॥ (यथा, देवीभागवते। 9 । 

३० । ८१ । 
“अन्ती वन्दनौया तु निधिरवैश्रवणालये ॥*) 
कुवेरपुरौ च॥ 

वैश्रवखावासः, पु, ( प्रश्रवणस्यावाखः।) वट- 
नै च्चः । इति जटाधरः ॥ कुवेरणडष्॥ 

बेश्रवणोदवः, पर, ( वैश्रवणस्योदयो यस्िन् । ) 
वटदच्तः । इति रत्नमाला ॥ 

वैश्वदेवः, पू, (वि शवदेवस्यएथम् । विश्ठदेव + अण् ।) 
विश्वदेवसब्बन्विहोमादिः। यथा,- 

त्रह्मोवाचच । 

°वर शदेवं प्रवच्यामि होमलक्षणसुत्तमम् । 

पथुचचण्मनिं पथुच्य। क्रवयादमसिं प्रिणोमि 
दूरं बमराच्यं गच्छतु रिप्रवाहः। इहैवाय- 
मितरो जातवैदा देवेभ्यो इयं वतु प्रजानन् । 

ॐ पाक वश्वानर इदमाखनम् । अवनौगभे- 
संस्कत; तेजोरूपा मडहात्र्षत्रसडत्ताच्छिष 

वश्वानर प्रतिवोधवयामि। वेशखानरोएत्र उभयं 
प्रायातु परावतः! अमिन; सष्यतौरपष्ट्ट 

दिवि एषोम्मिः एथियां एषो विश्वा ओषघौ- 
राविवेश्। वैश्वानरः स्सा एषटोएमिः ख 
बोएनिः खं दिवा सब्भखाततु नक्तं ॐ प्रजापतये 
खाहा । सोमाय खादहा। हदस्यतये खाहा। 

असौषोमाभ्यां खादा। इन्रास्रौभ्यां खादा। 

द्यावाणएटयिवौभ्यां खाद्ा ! धनन्तरये खाहा । 

[4 

नखान 

इन्द्राय खाद्ा। विभ्यो देवेभ्य; खाद] । 

भू; खाद । सुवः स्वाहा । स्वः खहा भभव 

स्व; खाद । देवछतस्यनसोप्वयजनमसि 

खा । मनुव्यलतस्यनसोएवयलनमसि स्वादहा। 

पिढल्लतस्यनसोढवयलनमसि खदा । याह्य 
छतस्यैनसोगवयजनमसि खाद एनस रनर 
एवयजनमसि खादा। यचाद्मे विदांचकार 

यच्ाविददांस्तस्य सम्भस्यैनसो?बयजनमसि 
खाह्ा। अस्ये खिरिलते खादा। खययाय 

स्वादा। प्रजापतये स्वाहा । वनस्प्रतये खाइ 

अद्ध: सखवाहा। आषधिवनवष्यतिभ्यः खाद । 
ग्डाय खाहा। दैददेवताभ्यः खाद्ा। वासतु- 

देवताभ्यः खाहा। इन्द्राय खादहा। इन्द्र 

पुरुषेभ्यः खहा । यमाय खाहइा। यमपुरुषेभ्यः 

स्वाहा । वरूणाय खाह्ा। वरुणपुरुषेभ्यः 

खाद्धा। सोमाय सखाद्ा। सोमपुरुषेभ्य 
स्वाहा । बरह्मयो साहा । रद्मपुरुषेभ्यः खादहा। 

विश्वस्यो देवेभ्य; खाहा। सर्केभ्यो भूतेभ्य 
स्वाहा {दिवाराच्रिभ्यः खाहा। रच्तान्यः 

खहा । खा पदिभ्य; खादहा। वैभरूताः 

प्रचरन्ति द्वा चरन्ति दिवाचरमिच्छन्तो 

भवनस्य मध्ये तेभ्यो बलिं पुष्टिकामो ददामि। 
मयि पुष्टिं एुटिपतिदेदातु। श्वचाण्डालप्रतित- 
वायसेभ्यः ।” इति गारुड वेशदेववि ध; २१६ 
अध्यायः ॥ # + तस्य प्रयोगो यथा । पूत्राभि- 
सखः शुविरुपवोतो कुशदस्तः कुशासनोपविष्टः 
कत्ता एताक्तं दुग्धाक्तं तैलाक्तं ललाक्तं अन्नं 
आमान्नं वा पलं जलं वा जुह्यात् । य्या जले 
ॐ भरू; खाहा। ॐ भुव; खाहा। ॐ खः 
खादय । ॐ भूर्भवः खः खादा। ॐ देव- 

कछतस्यनसोग्वयजनमसि खाहइा। ॐ पिद- 
छषतस्यनसोए्वयजनमसि खाद । ॐ मनुष्य- 

छतस्यनसोएवयलनमसि खाद । ॐ आलम 
जछ्ञतद्येनसोवयजनमलि खदा । ॐ यदिवा 
श्व नक्त्येनश्चलम तस्यावयजनमसि खाद्ा। 
ॐ यत् खपन्तश्च लायतद्नखलम तस्याव- 
यजनमसि खादहा। ॐ यदिद्धांसश्ाविद्वांस- 

द्ोनश्चलम तस्यावयलनमखि खाइ । ॐ एनसः 

खनसोपवयजनमसि खाइ । ॐ अम्य खिण्टि- 

छते खाद्ा । दग्यनेन चुहतात्। इति प्र 
देवकमभ। दइव्याद्धिकप्रयोगतत््वम् ॥ १.६ 

( विश्वदेव णव । खां अण् । गणदेवताविषेषः 
बन्धुभिरलछलतविवादद्यीव पेश्वदेवलोकप्रापिः 
यथा, मनौ । ४। १८३ । 
4यामयोग्खरसां लोक वे्वदेवस्य बान्धवाः । 
सम्बन्धिनो यपां लोके एथिद्यां माढमातुलौ ॥* 
विश्वदे दसब्बन्धिनि, चि। यथा, महाभारते, 

१२। ३०१ ।८। 
५*च्ासुरान् विषयान् ज्रात्वा बेच्वदेवांस्तथेव 

च्व ॥*) 

वश्वानर, पु, ( विश्वश्चासौ नरस्ति। “नरे 
संज्ञायाम् ।५*६।३।९२६. इति दौषे; । ततो 



वैष्णव" 
विच्वानर रुव । खां अण्। यदा, ^विश्ान् 
रान् इतो लोकात् लोकान्तरं नयति। इद्- 
स्येन विश्वानर जेष्टल्ेन सम्यदन्ते वा 
कर्म्माेप्रशेढत्येन सम्यादिनोऽस्छ रश्वागरः। 
(अन्येषामपि इश्यते ६।३।१३०। इति 

दौधंः। अपि वा विश्वान् जम्तन् व्यरः। ऋ 
गतौ इयस्य कान्द सत्वात् पटाद्च् उपपदषिभ- 
क्ञ्चालुक् । सन्धि भूतानि अर; प्रद्यत 

प्रतिगतः प्रविष्टति वश्वानर; प्राण;। तैन 

अन्धमानलात् तस्याप्य वरेश्वागरः॥” दति 
निषरटटौ कायां दैवराणयच्वा ।५।१। ) अभिः । 

( वथा, गौतायाम् । १५।१४॥। 

न्द्ं प्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाभितः। 
पराणापानसमायुक्तः पचाभ्यन्रं चतुखिघम् ॥*) 

चिचकटचः। इवमर;॥ असेस्तन्नामकारणं 
यया,-- 
"वथापिददिवोरत्पेरे डं प्रठेकश्ोरषुना। 
भूलकार्थेष्वभूतेन देवलोके तु खिना॥ 
तिष्टध्वमपि कालान्ते लयं लाविश्रतु इतम् । 

्ररोरायि पुनर्भवं कभैयो>डमिति कन्चित् ॥ 
खतगाष् तथा तुभ्य दद्धि नामानि वोभधुना। 
अमिरजेानरो नाम प्राणापानौ तथाश्विनौ ॥ 
भविष्यति तथा गौरौ दिमदरोलसता तथा । 
एथिद्यादिगणस्सेष गजवक्रो भविष्यति ।॥ 

रौरधातवस्छेते नानाभूतानि खव तु। 
अषङ्ारस्तया स्कन्दः का्तिकयो भविष्यति ॥ 

इति वाराहे अादिन्ेतायां महातपोपाख्यान- 
„ मामाध्यायः ॥ 
वश्ौ, सौ, उत्तराषापएानच्तचभ् ! रतिद्ेमचखः ॥ 
चेषम्यं, छौ, ( विषम + भाषे ष्य. । ) विषमलम्। 

विषमश्ब्दात् भावै ष्ाप्रद्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

{ बतोन्नतत्वम् । यथा, महाभारते । \९। 

५६. ।११४। 

खमर्तां वसुधायाश्च ख खभ्यगुद्पादयत् । 

वषम्यं इ पर भूमेरालौदिति च जः शतम् ॥ 
तारतम्यम् । यथा, महाभारते ।६।२००८।२१। 

<सडच्च पलप वभ्यं ढश्यतै कम्यखम्धि \५ 
द्ःखम् । यथा, तच्ेवः। १} ९१।९०। 
^वरेषभ्यं परमं प्राभो दुःखिनो गतचेनलः । 

ट भर्ता तेणद्धं निवेदं वचनं डितमाल्ममः १५) 
वषयिकः, जि, विषय सम्बन्धौ । विषयश्नब्दात् ष्विक- 

प्रदययेन निष्यः ॥ ( यथा, वाशि्दपेशे । ३। 
४०। 

“यश्चाकिन् सृखाभावोभक्तस्तस् वेषयिक- 
सुखपरत्वान्न विरोधः ।” ) 

वेश्टतं, जौ, होमभख। दति हेमचचः ॥ 
वेदं, जो, ( वि + “म्चिगभिनमिदहनिविश्यशां 

ठद्िच्च ।“ उणा 8 । १५६ । इति दन् 

उदधि । ) पिशटपम् । इव्यणादिकोषः।॥ लौः 
वायुः । विष्णः । इति सं चिप्रखारोणादिटत्ति; ॥ 

व्यव, कौ, ( विष्णोरिदम्। विष्णु + अण् । ) 
छोभभख इति द्यन्द्रन्रावलौ । (मङापुराण- 

अथ परव्यवसम्मानगमा दालम् । 

५२४ 

वेष्णवः 
विशेषः । वथा, देवौभागव्ते। ३।१।८। 
५ज्योविंग्रतिखाइसरं वेव्यवं परमाद्भुतम् ॥५) 
विष्णुखब्बन्धिनि, चि ॥ ( यथा, रषु; ।११।८५। 

गां मतस्य तव धाम 

कोपितो हवि मया दिडच्चुणा ॥* ) 
वेष्णवः, पै, ( विष्णद् बता अस्य । अण् । ) विष्ण 

मन््ोपासक्ञः । विष्णभक्तः । तत्प्रायः । काण 

२ हारः ३ । तस्य लच्तगं यधा.- 

सहौतविषण दौत्ताको विष्णसेवापरो नरः 
वववश्चात्र संयाद्यः स्कान्दादाक्तानुखारतः ॥ 
सथा च स्कान्द । 

परमापदमापन्नो चवा खसुपस्िते । 
नेका यजेदयस्तु यस्य दौचास्ति परष्छवौ ॥ 
समाल्मा सव्जौवे्ु निजाचाराद्विक्लतः 

विष्णपिं वाखिलाचारः ख हि वेष्यव उच्यते ॥ 
इति ग्रीहरिभक्तिविलासे १२ विलाखः॥ #॥ 
अथ श्रीरष्यवनिन्दादिदोषः। स्कान्दे माकंखय- 
भगौरयसं वादे । ४ 

भ्यो हि भागवतं लोकसुपद्टासं करृपोत्तमः। 

करोति तस्य नशन्ति अम्मय श्रःसुता: ५५४ 
छथ वव्यवखमाममविधि;। तेजोद्रवियपश्च- 
राच) 

न्योष्यवो वरेष्यवं इष्टा दखवत् प्रयमेद्सुवि। 
उभयोरम्तरा विष्णः शद चक्रगदाघरः ॥*#॥ 

अथ वेष्यवसन्सानननिव्ता। स्कान्दे गरीमाक॑- 
खयभगौरयसंवादे । 

“इष्टा भागवतं दूरात् संखे योन याति दि। 

न क्नाति इरिस्त्य पूजां दादश वापिंकौम् 1“ 
अथ पर षवस्तुति; । च्छान्दे | 
“धन्योहं सतछ्योभचं यद्ययं रदमागताः। 
इ्ेभं दथेनं.ननं परेव्यवानां यथा इरे; ॥५५॥ 
अथ रेष्यवाभिगसमनमाशाल्माम्। खछान्टे 
ओीमाकंखेयभगौरयसं वादे । 
“खंसुखं ब्रणमानस्य वेष्वानां गराधिप। 

पदे पदे यश्नषलं प्राहुः पौराणिका हिज; ॥१ 
„वे व्यवस्तु लिमा शालमयम् । तचेव । 

प्र्च्ंवा परो वायः पशंखति वेष्यवम् । 
जद्मदा मदपः सयौ गुरगामौ खदा इथाम् । 
सच्यते पातकात् सदयो विष्छरा वृपोत्तम ॥** 

तच्ेषाग्डत- 
खारोह्वारे। 
५अह्वया दसमन्नच्च पेव्यवापिषठु जोति । 
सदच्रं मेखुखा तुल्यं भवते च दिने दिनि ॥**॥ 

थय वेष्यवश्राख्लमाहालमम् । स्ञान्टे ग्रीन 
भारद्संवादे। 

शव्ेश्यवानि च श्चाच्ात्ि चे ् सलन्ति पठन्ति च। 
घन्धास्ते मानवा लोके तेष शष्यः प्रसौदति ॥” 
शति च्व ओीहरिभक्तिविलासे १० विलासः; + 

तस्य लच्ण्माङल्मयादि यथा,- 

^पलसन्वानर षिता विष्छभक्ताख वरषावाः । 
मत्प्रौतिभक्तिकामास्ते सवदा सकम्भसु ॥ 
गुदवक्रारिष्णमन््ो यस्य कणं प्रवेच्छति । 

वैष्णवः 
चेवन्मक्तं वेशावन्तं वेदा; सव्व वदन्ति श्च 

परुषाणां शतं पूव्च पठकष्छश्रतं परम्) 

मातामहस्य त शतं मातरं माटमातरम् ॥ 
भगिर्मं भातरष्येव भागिनेयश्च मातुलम् } 

# „8 खशुरदेव गुरुप गुरोः सनम् ॥ 
गुद ज्नानदातारं मिज्रख सषचारिणम्। 
भ्टद्यं शिष्यं तया चैेरटौं प्रजाः साश्रमसन्रिधौ + 

उद्वरेदाह्मना सद्धं मकरयगमाच्रतः । 
मन््रयदगमाचरेल जीवन्मत्तो भवेन्नरः ॥ 
तस्य संस्यधेमाचरेण पूतं तोच भारतम् । 
स्यैव पादरजसा ष्य; पूता वसुन्धरा ॥ 

पादोदकन्चतं स्थानं तौधेनेव भवेन् प्रवम् ॥ 

ति ब्रचवरव्ते प्रलतिखख्छे = अध्यायः ॥ # + 
अपिच) 

श्रीशिव उवाच । 
%श्रिवमस्तु च साधनां वेषावानां सतामिद। 
अवव्यवानामसतामशिवञ्च पदे पटे 

ददाति वेष्यवेभ्यश्चयो ट्;खं मच्छितो जनः। 
ओ्रोशष्यस्य च संन विघ्नस्तस्य पदे पटे ॥ 

चअपष्यवानां इदयं न छि शुद्धं सदा मलम् । 
ग्रीजव्यमन्तसरणं मनोगैनल्यकारणम् ॥ 
भियते छदयसन्थिश्ि्यन्ते सव्धसंप्रायाः। 

विष्णमन््रोपासनया चौयते कम्म व रणाम् ॥ 

चे ब्राह्यणा वेष्यवाञ्च स्वतन््ा; परमं पदम्। 
यान्त्यन्योपाखकाचान्धे; साद्व प्रलतेलंये ॥ 
वर्णानां ब्राह्यणाः श्रेष्टाः साधवो त्रैव यदि। 
विष्यमन््रविद्ोनेभ्यो हिजेभ्यः पचतो वर; ॥ 

परिपक्षाञच्चा[विपका पष्यवाः साधवश्च ते। 
सन्ततं प्रसिता श्व विष्यचक्रं सुदश्रंनम् ॥ 

यथा वङौ गुष्कटशं भरौभूतं भविष्यति । 
वथा पापं पौ ष्ययेषु तैलस्वि् इताश्रनात् ॥ 
गुखवक्रादिष्यमन््ो यस्य कणे प्रवेच्ति । 

तं वैष्णवं महापूतं प्रवदन्ति मनौ विशः ॥ 

प्रशं खितं पिद्टणाख् श्रतं मातामदस्य च 
खसोदर ख जननौसुद्धरन्त्येव पव्यवा; ॥ 
गयायां प्रषछदानेन प्रदाः पिखडभोलिनम्। 

ससुद्रन्ति पखाच्च ववावाश्च शतं शतम् ॥ 

मन््रयदकमाजेण जोवन्मक्तो भवेन्नरः । 
यमस्तखाब्छहाभौतो वनतेयाद्ययोरनः ॥ 
जिष्ययन्त्येव तौर्थानि गङ्गादौनि च भारते। 
छष्यमन्तोपासकाच स्येमाचेण वाक्पते ॥ 
पापानि पापिनां तौ यावन्ति प्रभवन्ति चच । 
नश्रान्ति सानि सब्धाखि यष्यवस्यश्माच्तः ॥ 
छष्णमन््नोपासकानां रजसा पादप्रदमयोः। 
सदो सुक्ता पातकेभ्यो इष्टा पूता वसुन्धरा ॥ 

वायुश्च वरणो वद्धिः खग्यः; स्वे एनाति च । . 

ते पूता वव्यवानां सयेमाच्नेय लौलया ॥ 
चदं ब्रह्मा च गरष साक्तो घम्यश्च कम्भणाम्। 
र्ते राच वाच्छन्ति वष्यवानां समागमम् ॥ 
पलं कम्भागुसारेण सर्वषां भारते भवेत् । 
न भवैत्तदुववयवे च सिहघान्यं यथाङ्कुरम् ॥ 
इन्ति तेषां कम्मे पून्व भक्ताना भक्तवत्सलः 
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छपयः स्वपदं तेभ्यो ददाद्येव कपानिधिः ।* 
इति ब्र्मपवत्तं परलतिखरे ५० अध्यायः 
्पन्यच्च । 

ओरीभगवानुवाच। 

“अहं प्राणा व्रष्यवानां मम प्राणा वषावा;। 

तानेवरशशियो शपो ममाद्धनां स ह्दिंखकः ॥ 
एचान् पौचान् कलच राजल्छं विधाय च। 
ध्यायन्ते सन्ततं येमांकोमे तेभ्यः परः; प्रियः॥ 

पराभक्ताजुमे प्राणान च लच्छरीने श्रङ्रः। 
न भारतौ नच व्रह्मा न दुर्गां न गशेच्छरः॥ 
नब्राह्मगनवेदाश्चनवैदजननौ सुराः । 
नगोपौनवच् गोपालान राधा प्राणतः प्रिया 

इथवं कथितं खवँ सद्यं सारष् वास्तवम् । 
न प्रशंसापररं तेषांते च प्राणाधिकाः पिया; ॥ 
मां हिषन्ति चये ए ज्ानदौनाश्च वख्विताः। 
स्वात्मानच्च न जानन्तिति यान्ति निरयं ्िरम्॥ 
ये हिषन्ति च सद्धक्तान् प्राणानामधिकपियान्। 

तेषां शास्तादं तूणष्च पर निरयं श्विरम् ॥ 
प्रभवोएहश्च सर्व्वेषामीश्रः परिपालकः । 
तथापि न खतन््रोणं मक्ताधौनो दिवानिश्म्॥ 

गोलोके वाथ वरैङ्ष्छे द्िसजच्च चतुर्मलम् । 
 सूपमाच्रमिदं सै प्राणा मे भक्तसन्रिधौ। 

यद्धक्तं भक्तदत्तश्च भक्त णौयश्च तन्सम । 

अभव्य द्र्मन्धेन दत्तच्चेदन्टतोपमम् ॥* 
ति ब्रह्मवर्ते गरीलघा जन्मखण्ड २५ अध्याय; ॥ 
चऋपिच। 

^सन्नान् कामान् परित्यज्य दृषटभक्ति्च साधयेत् 

ख रणवव्षावाचारः कामसङ्ुरप वव्नितः ॥* 
इव्याचारमेद्तन्त्रम् ॥ #॥ 

श्यपरण् 1 
“रजखलायाः संभोगे कम्मे च भारते । 
त्वयोक्तश्च भवेत् पापं नाच खरे च सुन्दरि! 
कम्मेचेते चतत् कम यर्दोक्तं शुभागुभम् ॥ 

न भवेटूवेवष्यवानाष् ज्वलतां ब्रह्मतेजसा ॥ 

यथा प्रदौपवद्धौ च शुष्काणि च णानि च। 
भवन्ति भौभूतावि तथा पापानि वरैष्छवै 
बद्भिङयव्राङ्यगभ्यरूजोयान् व्रैषाव; सदा । 
रचितो विष्णचक्रेय खतन््ो मत्तकुञ्जरः 
न विष्वारो न भोगख् वैष्यावानां खकम्मणाम्। 
लिखितं खाज्ि कौथम्यं कुर प्रश्र' ठदस्य्रतिम्॥ 
परसा सरव जानन्ति चन्द्रवंश वेव्यवान्। 
देवमन्यं न सेवन्ते चन्द्रवंशया इरि विना ॥ 

इति अ्र्षपीवक्तं रीञञष्यवन्मखरूे ६ अध्यादः + 
अपिच) 

खत उवाच) 
स्थ वैगद्यानाथ सोभमेधेन भूचतिः। 
जक्षणेभ्यो ददौ दानं नानारूपमनेकधा॥ 
जगाम व्रेव्णवं लोकं कायो जगतौपतिः । 
विष्णना सद धर्म्मात्मा नियमेव प्रवरत॑ते। 
शुतत्ते समाख्यातं चरितं तस्य भूपतेः । 

येयो पे व्यवदषो सनेधम्नौदिष्कुतः । 
एथुना पुच्ततौर्यैन पविचोमगात् पर पदम् ॥ 
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सतुपुच्चं परमं तौ प्राप्य स्यन्ति पूथजाः। 
पितापि ऋणसुक्तः स्यात् जाते पच्च महाह्मनि 

वरैष्यवो यदि पत्तः स्यात् सतारयति पूथजान्। 
पिद्टनधत्तना वं शास्तारयन्ततिपावनाः ॥ 

इति पाद्म शरूमिखश्ड ९२० अध्यायः ॥#॥ 
अथ त्रेय वधम्नेततकरयपच्वविधपूजे। यथा,-- 

ग्रीपाद्यवाच। 

श्वरेवयवानाच्च यहम कन्नापि तस्य तदद् । 

यतृ छतवा माजवा, सबब भवाम्भोधौ तरन्ति व्रै॥ 
ईश्वर उवाच । 

अथ हारण् शुद्धि वैष्यवानामिद्ोच्यते। 
गदहोपसर्पणष्येव तथानुगमनं हरे; 1 
भ्रा प्रदचिण्ेव पादयोः शोधनं एनः ॥१।९ 
पूना पत्रपुष्याणां भक्रीवोत्तोलनं इरेः । 
करयो; सबैशुह्धौ नामियं शुद्धि विलिख्यते ।३।8} 
तन्नामकौततैनद्धेव गुखानापेव कीनम् । 
भक्या ग्रीक्रवणदेवस्य वच्वसः शुद्धिरिष्यते ।॥५॥ 

तत्कथाश्रवणघैव तस्योल्धवनिरभै रणम् । 
आओोत्योर्गेचयोद्धेव गुहि; सम्यनिदो च्यते । ९ । 

७।८।६॥ 
पादोदकश्च निग्भाल्यं माक्लानामपि धारणम्। 
च्यते शिरसः सुद्धि; प्रणतस्य रे; एनः ॥१०॥ 

आघ्राणं गन्ध पुष्यादे निर्माल्यस्य तपोधने । 
विशः स्यादनन्तस्व प्राणस्यापि विधौयते।११। 

र १२॥ 

तच पुष्यादिकं यच्च कछणाधादयुगापितम्। 

तदेव पावनं लोके तद्धि सनव विशोधयेत् ॥#॥ 
पूणा च पञ्चधा प्रोक्ता तासां भेदान् उशुष्व 

मे। 

अभिगमनसपादानं योगः खाध्याय र्व श्व ॥ 

इषा; पश्चप्रकाराच्चैः क्रमेण कथयथासिति, 
तज्नाभिगमनं नाम देवतास्थावमाजैनम् ॥ 

उपकेपननिर्म्माल्यदू रौकरणमेव च । १। 
उपादानं नाम गन्पुष्यादिष्वयनं यथा॥२॥ 

षष्ट नाम हि चेादैः पूजन यथाथेतः ।९। 
खाध्यायो मन््रराजस्य अथंसन्धानतो जपः ॥ 
खक्तस्तोजादिपाठश्च इरेः संकौैनं तथा । 
तच्रामश्ाख्ाभ्यासचख खाध्यायः परि कौ (तितः॥ 

४॥ 
योगो नाम सुदेवस्य चाह्मने येव भावना ।५। 
इति परश्प्रकाराच्यीः कथितास्तव सुव्रते +” 

षति पाद्मो पातालखच्छे १० अध्यनयः ॥#॥ 
अथ वेषावानां खादाखादम्। 

“सायं प्रातदिनातीनां श्वदटयक्तमश्रनं तथा । 
विष्यभक्तावशिरेन दिनपापात् प्रसुच्यते ॥ 
अन्नं त्र्या रसो विषाः खादयत्राम चोष्रन् । 

र्वंन्ञावातु यो सरक्ते सोभब्रदोतरेन लिप्यते ॥ | 
अलाबु वन्तलाकारं मखरष्च सवल्कलम् । 

तालं शुकतन्तु वारत्ताकुः न खादरष्यवो जनः 
वटाश्त्थाकंपचेषु कुम्भो तिन््रकपन्रयो; । 
कोविदारकदब्बे च न भरः ॥ 
पवये वणेयेच्छकतु दधि भाद्रपदे यथैव् । 

{->-प 
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इग्धन्तु अआश्िने मासि कारके चामिषं 

त्यजेत् ॥ 
दुग्धमन्र्च जब्बौरं यदिष्णोरनिषैदितम् । 
बौजपूरष्च श्राकच्च प्रद्यच्चलवशन्तथा ॥ 

यदि टेवाच सष्यन्ते तद! तन्नामकं रेत् | 
कलायं कङ्ुधान्धानि शाक दिलमोचिकाम्। 
षट्किाकालश्चाकश्च सुस्तकं क्रसुकं तथा ॥ 
लये सैन्धवं प्रोत्तं वचा च दधिखपिषौ । 
पयोभ्नुद्धतसारख्च पनसाभ्बरे हरौ तकौ ॥ 
पिप्पलो नैरकच्चोव नागरङ्गकतिन्तिडै । 

कदलोलवलौधाच्रौफलान्धगुडमे चवम् । 
अतलपकां सुन्ञौत इविष्येषु प्रचत्तते ॥५ 

इति पाद्म पातालखच्छं १९ अध्यायः |#} 

अथ प्रे्ावल्गविशरोषादिः । 
५माहा्मयमय भक्तानां यत् काथं यच लच्- 

णम् । 
करणौयं हरेविप्र सावधानमनाः ष्टण 
इरिरेव सदा सेय्यो नान्धो यस्य महाल्मनः । 

लोकस्य जगदाराध्यो हरिभक्तः स उच्यते ।. 
अनन्धनिम्भाल्य्जो भक्तास्तेःनन्धमानखा; । 
गोविन्दोपाख्काये तु निद्यं देवान्तरं विना॥ 
अनन्यधिषणो?नन्यद्दयोनन्यसेवकः । 
कैवलं इरिसेयङ्ग स भक्त; परिक तितः ॥ 

सत्व सत्वाश्रयं सत्वगुणं सेवेत केशवम् । 
योढनन्धत्वेने मनसा सात्वतः खसुदाद्तः ॥ 
सव्यदेवान् परिग्यव्य निद्यं भगवदाश्रयः। 
रतक्लदौवसेवायां स भागवत ख्यते ॥ 

विद्धाय काम्यकमादौन् भजेदेकाकिनं हरिम्। 
ख्यं सत्वगुणोपेतो भक्रया तं सात्वतं विदु; ॥ 

सुङ्न्दपादसेवार्यां तच्नामश्चवओेएपि च। 

कौतैने च रतो भक्तो नाः स्यात् सरणे 
रेः ॥ 

बन्दगाचैनयोभक्तिरनिशं दास्यसस्ययोः । 
रतिराल्मापेशे यस्य उएनग्तस्य सात्वत; ॥ 
सयः कौतैनौयच्च तथ्य; पूज्य रव च । 
यस्येको विष्छराराध्यो वेष्यवः ससुदाद्तः 
यथालब्योएपि सन्तुष्ट; समचित्तो जितैन्छियः 

इरिपादाश्रयो लोके विप्राः साधुरजिन्दकः ॥ 
निकरः सदयः शान्तो दम्भाडङ्कारव चितः । 
निरपेक्षो सनिवौँंतरागः साधरि होष्यते ॥ 
सोभमोहमदक्रोधकामादिरद्ितः सखौ । 
छव्णार्धिश्ररथः साधुः सदिष्ण समदश्रंनः # 

यदिष्णपासना नित्यं विशयस्यश्वरो सने । 

पूच्यो यस्येकविष्छ; स्यादिष्टो लोके ख षश्यवः। 
इरेः समावताराणां मल्छादौनासपाष्काः 

वन्मा अनन्धा्धरेवावास्ते न संश्रयः ॥ 
दिष्टो रघुनाथस्तु बलिं हो वामनो इरिः ¦ 
रुतम्मन््ो वरा हादिवांसुदेवः ख पेष्यवः ॥ 
विष्योरुपासको दाखस्तन्मन्तर स्तदा श्यः । 
समार्ेष्यवं लोके विष्णुसेवापरायखम् ॥ 
खाभ्वौ यथः पतिं बारौ नान्धं जागातितं 

ष्िकि। 
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जगदीशं ठथानन्यो यदि विष्णु" ख पावः ॥ 
समचित्तो सुनिः पूतो गोविन्द्चरणाश्रयः। 

समेभूतदयः कर्णो विवैकौ साधुरुत्तमः॥ 
छव्ापितप्रागश्रौरवद्िः 
श्ान्तेन्द्ियस््रौसुतसम्पयदादिः। 
च्ासक्तचित्तः अवणादिभक्ति- 

श्वस्येह सादु: सततं इरेः ॥ 
छष्णाश्रयः छष्यकयानुरक्तः 
छष्णरमन्त्रच्छतिपूजनौयः। 
छषव्णानिशध्यानमनाखनन्यो 

योव ख साधुरम॑निवय काष्णेः ॥ 
यस्येषटं गरीभागवतं शास्त्रं गरीभगवान् इरि; 

भगवव्या समं लच्छया भक्रया भागवतश्च सः; ॥ 
ये छषाश्रवणाद्राहा ये तदुच्छदटभोजिनः। 
चे क्व्योपासका लोका दाखाक्ते परि- 

कौत्तिताः ॥* 
इति पाद्मो उत्तरण ६६ अध्यायः ।#॥ 

अपि च। 

ब्रह्मोवाच । 

“अहो ध्यातरैरपि ष्थातु' देपखं न हि शक्यसे । 
श तवं प्रेषावदेदेषु विष्टलौदयद्ुतं महत् ॥ 

चयमाचमपि ख(मिंस्तुरे वयि न किं भवेत् । 
सत्वं वेवावखङ्गेन मसौ यद्धुतं मदत् ॥ 

के वेष्वा; केटभारे) किंवा तेषा लक्षणम् । 
कथं ्याश्चते सव्व तन्मे कथय केशव ॥ 

भगवानुवाच) 
वेष्यवानां लचणानि कल्पकोटिशतैरपि । 
सम्यग्व्तं न शक्रोमि संचेपात् शु सत्तम ॥ 
संखारो वेव्यवाधौनो देवा वष्यवपालिता; 

अड्च ववदवाधौनस्तसात् श्रष्टाख्च वेष्वा; 

चखमाचमपि जरञ्मन् विहाय वेष्यवं जनम्) 
तिष्ठामि नादहमन्धच परैव्यवो मम बान्धव; ॥ 

कामक्रोधविष्टौन। ये हं खादम्भविवष्निताः । 
लोभमोहविद्ोनाश्चते जेया वेष्वा जनाः 
च्मल्छरा दयायुक्ताः ख्यभरलद्ितषिणः 

सन्योक्तिभाषिणश्ेव ज्ञेयास्ते वप्यवा जना; ॥ 

पिह्टभक्ता माठभक्ता जातिपोषणतत्पराः 

धर्म्मोपरैशिनो ये च सेयास्ते प्रेष्छवा जनः; ॥ 
मानं ये च पश्यन्ति ताष्च माख मद्धेश्धरम् । 

कुन्ति पूनामतिचेत्तंया्ते पव्यवा जना; ॥ 
वेदविद्यानुरक्ताये हविनमक्तिरताः खदा। 
नपुसकाः परच्छौषु सेयास्ते देव्यवा जनाः ॥ 
खक दशौव्रतं ये च भक्तिभावेन कुञ्ते। 

मायन्ति मम नामानि सेयासते वेव्यवा जनाः ॥ 
देवायतनकर्तारस्तुलसौमाच्यधारिणः। 
ुद्राचधारिणो वे च शेयास्ते वरेव्यवा जनाः ॥ 
मत्पादसलिकेयधां सिक्तानि मस्तकानि पर । 
मम नेषेद्यमय्मन्ति यास्ते परेषावा जनाः ॥ 
हचक्रगदापदरङ्कितानि मायुः । 
जद्यन् येषां शरौराि चेयास्ते वेष्यवा चना, 
कणयोख्व श्रौषषु तुलसौपच्रप्त्तमम्। 

खततं इश्यते येषां जेयास्ते वष्यवा जना; ॥ 

१२९६ 
ॐ 

वैष्णवः 

तुलसौगशटलख्द्धिख तिलकानि नयन्ति ये । 
तुलसीकाषटपदे च विधेया वरैषावा जना; ॥ 
गङ्गा्ञानपराये च गङ्गानामपरायणाः। 
गङ्गामादाम्रवक्तारो विच्चेधास्स च परेवावा, ॥ 
धाच्ौफलसखजो येषां गलेषु कमलासन । 
यजन्ति ये च तत्पतरैित्तेयास्तो च प्ेष्यवाः ॥ 
श्रालय्ामश्िला येषां दे वसति समदा। 

श्रास्ं भागवतदेव चेयासत प्रेणवा जना; ॥ 
सन्माजेयन्तिये निद्यं मम स्थानानि स्दा। 

दौपं यच्छन्ति तत्रैव स्थास्त प्रेषावा जना, 
प्रौख मन्मन्दिरः ये च कुते नृतनं पुनः 
तत्रायनञ्च श्रोभाष् ज्नेयास्ते वेववा जनगा;॥ 
अभयं ये च यच्छन्ति भौरुभ्यखतुरानन। 

विद्यादानख्च विप्रभ्यो सयात पैवावा चना; ॥ 
च्ुत्तट प्रमौ डितेभ्यश्च ये य च्छन्तय नमस्व च । 
ष्य रोगिश्रुश्मषां ज्ञेयास्ते वेष्वा जना; 

अआरामकारिणोये च पिप्यलारोपिणोप्पिच। 
भोखेवां चे च कुवन्ति जेयास्ते तेवावा जना; ॥ 
अद्यन्तभक्ता ये ब्रह्मन् पिटयज्चं प्रङक्ते। 
कुव्बेन्ति दौनशश्रषां चेयाक्ते वेवावा जनाः ॥ 

सङ्ागरमकरनौरः कन्धादानप्रदाञ्चये) 

खेवन्ते खगुरौ ये च सेयास्ते वेष्वा जना; ॥ ` 
सेवन्ते व्येष्ठांभगिरनौं च्येषटं मातरमेव च । 
परनिन्दा न कुवन्ति स्ेयास्ते वरषा जना; ॥ 
देवखं ब्रा्चणद्रयं परस्व चतुम्मख । 

पश्यन्ति विषवदूये च सेयास् वेषयवा जना, ॥ 
पाष्णसङ्गरदह्िता; शिवभक्तिपरायणाः; । 

चतुद शौब्रतरता यास्ते वेष्वा जना; ॥ 
बहुनात्र गिसुक्तेन भाषितेन पुनः एनः । 
मद्ये च कुव्वेन्ति जेवास्ते वव्यवा जनाः ॥ 
वैष्यवेष गुणाः सनं टोषलेशो न विद्धते । 
तस्माचतुर्मख तलश् वेष्यवो भव सान्यतम् ॥ 
खमाराधय मां नियं कियायोमैः प्रजापते 
खव्वेमेव सुभद्रं ते भविष्यति न संशयः 
भूयः पूवस्थितमिव खन्यतां सकलं जगत् । 
इटयक्तान्तहंधे देवस्तत्रैव जगद्धर: ॥ 
ततस्तु पूवद ब्रह्मा ष्वान् सकलं जगत् । 

क्रियायोगे हेरि यष्टा जगाम परमं पदम् ॥ 
चे प्रठन्ति ममाध्यायं भक्वा नारायशाय्रतः। 

खन्वेपापविनिम्मक्ता अन्ते यान्ति इरे; पदम् ॥* 
इति पराद्धे क्रियायोगखारे २ अध्यायः ५४॥ 

कालिङ्ग उवाच) 

रेण कथितो रहस्यः प्रमो मम। 

१. शयोर्योभभूत् संवादस्त' ब्रवौमिते॥ 
` खपुरुषमभिवौच्य पाशहस्त 

बदति यमः; किल तस्य कं खे । 
परिषर मधघुखदनप्रपन्रान् 

प्रशरहमन्धकृां न वरश्यवानाम् ॥” 
षति श्रीविष्णुपुराणे ठतो यमगौतं 9 
अध्यायः; ।#॥ अपिच । 

णानि तुललसौदधलादूये चिन्वन्ति नरोत्तमाः । 
विशन्ति बुलसौं ये च वि्नेयासते च प्रेष्यवा;॥ 

{प 

वेष्णवा 

^“कम्भचयायि कर्म्माणि यतः साधुरिः 
, खयम् । 

मन्ये न भौतिको देहो पेष्यवस्य जगत्तये 1» 
इति कल्किपुराये ३० अध्यायः ॥ 

वैष्णवाचमनं, ज्ञो, ( वेष्यवस्याचमनम् । ) विष्णु 
पूजादिपूनवकेयकच्रेरं स्कारकाङ्ग--ॐकारा दि- 
नमोपन्तचतुचयेन्ततत्तत्नामोचारणपूमकचिर्नल- 
परानादि । यथा,- 

५^चिःपाने केश्रवं नारायखं माधवमप्यय। 

प्रच्तालने इयोः पाण्योर्गोविन्द' विष्यमप्यभौ ॥ 
मधुखदनमेकश्च माव्नेनेढन्यं चिषिक्रमम् । 

उन्माच्नेनेपप्यधरयोन्ामनग्रीधराबुभौ । 
प्रशालने एनः पाणयो बोकर प्रादयो; \ 
पद्मनामं प्रोचे तु डु दामोदरं ततः 

वादेवं से सङ्कषें प्रदुलमिद्युभौ । 
नासयोनच्रयुगलेएनिरद्ं पुरुषोत्तमम् ॥ 

अधोचजं कृसिं इ कणंयोर्नाभितोभथ्यतम् } 
जनादनष्च दये उपेन्द्रं मस्तके ततः 

दचतु इरि वादौवामे श्यं यथाविधि। 
नमोएन्तञ्च चतु्येन्तमाचामेत् क्रमतो जपन् ॥ 
पश्रक्तः केवलं ट्त सपषयेत् कण तथाच वाक्। 
न्वं तालभनं वापि दच्विणश्नवशस्य्य वे ॥ 

तथा च वाक् इति यतस्त्रथेव वचचनमल्ि। 
छर्व्वौतालभनं वापीति माकंख्छेयपुराणवचन- 
मतो न पौनरुक्तम् । इति ग्रोहरिभक्तिविलासे 
इ विलासः ॥ 

नि 

वेश्यवाचारः, प, ( वेव्यवानामाचारः । ) विष्णु 
भक्तानामाचरणम् । यथा+- 
“अथाचारा बहूविधाः शिष्टाचारानुसारतः। 
ओपष्यवानां कततैव्या लिस्थन्ते+च समासत; ॥» 
अथाचाराः गविष्णुपुराशे खओौवखगरसंवादे 
रुहस्थाचारकथनारम्मे । 
“देक्गोत्राञ्चणान् सिहान् टदा चाथांसया- 

चैयेत् । 
हिकालख् नमेत् सन्यामसौनु पचरेत्तथा ॥ 

खदानुपदते व्र प्रशस्ता तथौ षधीः; । 
गारुडानि च रत्नानि विश्टयात् प्रयतो नर;॥ 

प्रसिहामलकेश्रञ्च सुगन्धिश्वारवेशष्टेक् । 

किष्डित् प्ररखं न रेत् नाक्पमप्यप्रिवं वदेत् । 
प्रियश्च नाव्रतं ब्रूयान्रान्यदोषाजुदौर्येत् । 
नान्याश्रयं तथा वैरं रोचयेत् पएरुषैश्वरः 4 
न दुदधयानमारोदेत्.कुलच्छायां न श्रयेत् । 
विद्धश्पतितोन्सत्तवडपरैरातिकौटकः ॥ 
अन्धकौवन्धकौभचचुद्राठृतकयेः सद 

वथात्िययश्चौलेख परिवादरतः शठ; 4 
बधो मेचौ न कव्वींत मेकः पन्धानमाञ्रयेत्। 
नावगादेव्नलौघस्य वेगमग्रे जनेश्वर ॥ 
प्रोप्तं वेष्स न विश्ेब्रारोडेच्छिखरं तरोः । 
म कुाद्न्तसङ्ख्पे न छष्णोयाच नासिकाम् । 
माखंढतसखो जम्भेत् खासकाखौ विवच्नेयेत् । 
नोचेत् सशब्दष्च न सुष्धेत् पवनं तः; ॥ 
नखान्न वादये्छिन्याच्रदटयं न मदौ लिखेत् । 



ॐ 

वष्णवा 

न सश्च भक्वयेह्लोद्ात्र एङ्ञौयादविचत्तणः॥ 
च्योतोष्यमेध्याश्स्तानि नाभिवौशैत च प्रभो । 
न इङ्कुथाच्छवं चेव शवगन्धो हि सोमजः 

चचतुष्यथं चे्यतरू शसशानोपवनानि च। 

दुर्ष्ौसन्निकषैश्च वव्नेयेन्निशि सव्येदा 
पूज्यदेवह्जच्यो तिष्कायां नातिक्रमेद् बधः । 

नेकः गन्याटवौं गच्छेत्न च न्धं रदं व्रजेत् । 

केशास्थिकण्डकामेष्यवलिभसतुषांस्तथा । 
खानाद्ौ घरण चेव दूरतः परिवच्नेयेत् ॥ 
भानादानाश्रयेत् काचिन्न जिच्छं रो चयेद्ुधः । 
उपसरपेत्र च वयालांच्िरं तिष्धेत्र चोत्थितः ॥ 
यथष्भोजकांचेव तथा दैवपराङसुखान् । 
वर्या्रमक्रियातौतान् दूरतः परिवच्नेयेत् ॥ 
च्यतौवलागरखप्नौ तडत् स्थानासने बुधः 
न सेवेत तथा श्यां यायामख् नरे खर् ॥ 
दंद्टरिशः श्द्गिणव प्राञ्चो दूरेण वच्नेयेत् । 
च्यवश्यायश्च राजेनद्र पुरोवातातपौ सथा ॥ 
न स्ञायान्न खपेन्नमो न चवोपस्यरेद् वधः 

सक्तकच्छश्च नाच मेदेवादचैख वच्जयेत् ॥ 
ने कवस्त्र; प्रवत्तत दिजवाष्नके जपे ॥” #॥ 

किष । 

म् च निधंनयेत् केश्ान्नाचामेन्रेव चोत्थितः 
पादेन नाक्रमेत् पादं न पूच्याभिखं गयेत् ॥ 
च्यपरथं नेव गद्देवागारचतुष्यथान् । 
मङ्गल्यपूज्यां खच तथा विपररौताच्न दच्विणाम् ॥ 

सोमारकासयम्बवायनां पृण्यानाख्च न संसुखम्। 
कुयात् छौ वनविण्जखसुत सगंख् पण्डितः ॥ 

विष्न्न तये त्त् पन्थानं नावग्डनयेत् । 
ञ्ज्म विण्रचरक्तानि सव्येदटेव न लङ्ग्येत् ॥ 

श्द्मषटौदनकोत्सगों नान्नकाले प्र्रस्यते। 
बलिमङ्गललप्यादौ म होमे न महाजने ॥ 
योधितो नाकमन्धेत ब चासां विश्वसेद् बुधः । 
म चेवेषौं भवेत्तास नाधिङुश्ात् कदाचन ॥ 
मङ्गल्य पएष्यरनान्यपून्याननभिवाद्य चः। 

ज निष्क्रामेत् रहात प्राञ्च; सदाचारपरो नरः ॥ 

आकालगन्वितादौ तु पमैखश्रौ चकादिदु । 
अनध्यायं बधः कुश्ादुपरागादिके तथा ॥ 
र्षातपादिके च्छच दण्डौ राज्राटवौष् च। 

्ररौरज्ाण्कामो वे खोपानतृकः खदा ब्रचेत् 
जो न तिथक् दूरं वा निरौ चन् पटेद्बुधः। 
गमाचरं महौष्ठ नरो मच्छेहिलोकयन् ॥*#॥ 
किष्। 

५प्ियस॒क्तं छितं प्रेतदिति मत्वा ग तददेत् । 
खयस्तद्रहितं' वाच्यं यदप्य्न्तमभ्रियम् ॥ 
पराणिनासुपकाराय यदेवैङ्क परत्र च्व । 

कम्भखा मनसा वाचा वदेव मतिमान् 
भखेत् ५” # ॥ 

इद्द्रारदौये खदाच्वारप्रसङ्गे । 

“असावहमिति ब्रूयाद्धिलो वे हभिवादने । 
श्राद्वं बतं जपं दानं देवताभ्यश्चैनं तथा ॥ 
यन्नष्च तपेणष्योव न्तं नाभिवादयेत् । 
सथा खानं प्रञुन्वेन्तं घावन्तमशुि्तथा ॥ 

५२७ 
[> 

वष्णवा 

सेन्नानख्च शयानश्च अभ्यक्तशिरसन्तथा । 

भिच्चाच्रधारिथं तैव रमन्तं जलमध्यगम् ॥ 
छंताभिवादनो यो न कुथ्यात् प्र्यभिवादनम्। 

नाभिवाद्यः स विक्तेयो यथा शूरूयेव खः ॥*४ 
माकरूढयपुराओे मद्ालखालकवंसंवादे । 
५च्सत्रलापमकृतं वाक्पारष्यश्च वष्नेयेत् । 
असच्छास्त्रमसहवादमसतसेवाख्च पुत्तक ॥ 

केश प्रसाधनादशंदश्यंनं दन्तधावनम् । 
पूचैक्ञ रव कायाय देवतानाष्च तपैणम् ॥ 
उदक्यादश्रनं स्यं वर्जेत् संभाषणं तथा। 
न चाभोक्छं शिरःखानं कुान्निष्कारणं नरः॥ 
श्रिरःखलातच्च तलेन नाङ्गं किञ्डिदपिस्प्शेत् | 
पन्था देयो ब्राह्मणानां राज्ञो द्ःखातुरस्य च्च ॥ 

विद्याधिकस्य गुकिण्या भाराततस्य महौयखः । 

षकान्यवधिराणाष्च मत्तस्योन्मत्तकस्य च ॥ 

पच्या; छतवरस्य वालस्य पतितस्य च । 
उपानहश् माच्यानि ४तान्यन्येने धारयेत् ॥ 
उपवौतमलष्कारं करकद्ेव व्जथेत् । 
न चिप्रवाहजङ्खख प्राज्जस्तिरेत् कदाचन ॥ 
न चापि विचिषेत् पादौ वाससौ न च धूमयेत्। 
सर्खोमत्तयसनिनो विरूपान् मायिनस्तया ॥ 
न्यनाङ्गानधर्मांखेव नोपद्ासेन्र दूषयेत् । 

परस्य दखं नोदूयच्छेत् शिचा एुत्तशिष्ययोः। 
मानुलेपनमादद्यादस्नातः खातक कश्वित् । 
न चापि रक्तवासा; स्याचिच्रवाखधरोऽ्पि वा) 

च्तुरकम्माणि चान्ते च स्त्रौसम्भोगे च एुच्चक । 
खयौत तेलवान् प्राचः कटभूमिसपेय च । 
युगपव्नलमसिष् विश्टयान्न विचच्चणः ॥* 

कटब्डमिं श्य श्रानम् । 

^«“माचनच्चौत घयन्तौँ गां जलं नाञ्जलिना 
पिवेत् ॥* 

धयन्तौं पिवन्तोम् । 

«श्रौ चकालेषु सर्ववेु गुरष्वश्पेषु वा एनः । 
म विलम्बेत श्रौचाथे न सुडेनानसं घमेत् ॥ 
व्ि्रषो मधिकादयाख् इर्षङ्गाददोषिणः। 
अजा श्ौ सुखतो मेध्यौ न गोग्यतृ खस्य चागनम् ॥ 
मातुः प्रख्वने मेध्यं शङ्गः फलप्रातने । 

उदक्या प्रौश्िलां ख खतिकान्धावसायिनः 
स्यदः खायोत शौचा तयेव न्डतद्धारियः । 
नारंस्यङुाख्ि स्ख खात; सुध्यति मानवः 
आचन्येवतु निः खों गामालभ्याकंमोच्छवा 
न चाकलपेत् जनं हिष्ट वौरदहौनां तथा च्ियम्।॥ 
देवतातिधिसच्छास्छय श्न लिहध7दिभिगन्द कैः । 
छत्व तु खश्रंनालापं शुहपदरकावलोकनात्॥ 
च्वलोक्य तथोदक्यामन्यजान् प्रतितं शठम् । 

विधम्निखतिकाषक्छविवस््ान्त्यावखायिनः ॥ 
्धतनि्यांतकाद्धोव परदाररताश्च ये । 
खुलदेव {ह कतय प्रातः शोघनमाल्मनः १५४) 
किच) 

“यश्चापि कुवैलो माल्मा चुगुखामेति पचक । 
खत् करैव्यमशङ्गेन यन्न गोप्य' महाजने ॥४॥ 

भविष्योत्तरे ्रोढष्णयुधिष्िरखंवादे। 

[> 

वष्णवा 

“उपाखति नये पूना हिला; सन्धां न परशि" 
माम्। 

ख स्तान् धान्निको राजा मूदकम्भणि योज- 
येत् ॥ 

दूरादावसयान्सृचं दूरात् पादावसेचनम् । 

उच्छिषोत्व्ननं शूप सदा काथं ितेषिणा 
उच्छ न स्यरच्छौष सव्व प्राणास्तदाश्रयाः। 
केशयहान् प्रहारांश्च शिरस्येतानि वच्जयेत् ॥ 

न पािभ्यासुभाभ्यान्तु कद्याच्जातु व धिरः 

फिष्च। 

उखवाधिनीं गुधिणोष दद्धं बालातुरौ तथा । 
भोजयेत् संस तात्नन प्रथमं चरमं रौ ॥ 
अघं ख केवलं सुङक्तं बद्व गोवाहनादिके। 
यो सेखक्तो पाश्वे पेचतामप्रदाय च ॥ 

वल्नेयेद्धि शक्त राचौ धाना वासरे ॥* 
किख । 
“सखजख्च गावकपत ग वद्िर्घारयौत च । 
रुहे पारावता धन्धा शुकाश्च वडकारिकाः ५५ 

कौम्नं यासगौतायाम् । 
नट्यं वायदिषा शाकं खलं बा जलमेववा। 
परस्यापषरन् जन्तुनेरकं प्रतिपद्यते ॥ 
न राज्ञः प्रतिरक्ञोयान्न शूद्रात् पतितादपि। 
नान्यसादूयाचकल्च निन्दिता ष्णं येद् बु; 
निद्यं याचनको म स्यात् पुगस्तत्रैव षाष्येत् । 
प्राणानपदर्येष याचकस्तस्य दुम्भतिः ॥ 

म देवद्रयद्ारौ स्याहिश्रेषैय दिनोत्तमाः। 
ज़्द्सखष् नपदरेदाप्दयपि कदाचन ॥ 

न विषं विषभियाडतरेञ्खं विषसु्यतै । 
देवखं वापि यतेन सदा परिडरेत्ततः ॥ 

ज घमस््रापदेशेन पापं कत्वा व्रतं चरेत् । 
रतेन पापं प्रच्छाद्य छन्न च्लोमद्रदम्भगम् ॥ 
प्रे चेढश्ो विप्रो गर्त ज्र्मवादिभि;। 
देवद्रोहादट्गुखब्रोहदः कोटिकोटिगुणाधिकः ॥ 

चचानापवादो नाल्िक्यं त्ञात् कोटिगुणा- 
धिकम् ॥*#॥ 

किश्च। 

हिमवदिन्ययोमंये पूनेपश्चिमयो, शुभम् । 

सक्ष खस॒द्योे थं नान्यन्न निवखेदिन; 
छष्णो वा यज्र चरति न्दगो निरं खभावतः। 

एण्याश्च विश्वा मदास्लच वा निवशेदिजः } 

अहं क्रोश्रा्रदो करलं वच्ने यित्वा दिवो त्तमा; ॥* 
किच्च) 
*वअखिना म्ना शैव खणिणेन विशेषतः 
इारेण स्तम्भाय षड्भिः परक्तििभिद्यति ॥ 
प्ररसेचे चरन्तौ गां न चाचन्तौत कस्यचित् । 

न खपरितेणं वा नेश्रापं न चाभिकम् ॥ 
परी कथयेद्धिदान् शर श्िगं वा कथश्चन । 
तिथिं पचस ग त्र याज्नचजणि विनिददिेत् ॥ 
म रैवगुश्विप्राणां दौयमानन्तु वारयेत् । 

निन्दयेदरयो गुरून् श्वान वेदं वा खोट इयम् ४ 
कूपको दिः तं एं रौर पथ्यते गरः । 
वृष्णोभ्याेत निन्दायां न ब्रुयात् किचिडुत्तदम्॥ 



वैष्णवा 
कर्णो पिघाय गन्तव्यं न चैनमवलोकथेत् । 
वव्नथेद् वं रहस्यष् प्रेषां गदयेद् बुधः ॥ 

विवादं खजनः; सादन कुद कद्ाचन। 

न पापं पापिनां ब्रूयाद्पापं वा दिनोत्तमाः 
नेचेतोद्यन्तमादिव्य शिनं वानिमित्ततः। 

नास्तं यान्तं न वारिस्थं नोपद्टषटं न मध्यगम् ॥ 

तिरोष्ितं वाखसावा न दशान्तरगामिनम्। 

नसां स्त्रियं पुमांसं वा पुरौषं खचमेव वा ॥ 

पतितयङ्गचाखालानु च्छष्टाच्रावलोकथेत् । 

न युक्तबन्धनाङ्गां वा नोग्मत्तं मत्तमेव वा॥ 

स्यशोत्र भोजने प्रौं तरेनामी चेत मेदतीम् । 
च्तुवन्तौं चम्भमाणां वा नासखनस्थां यथासुखम् ॥ 

नोट्के चात्मनो रूपंन कुलं खभरमेव वा। 

न गूद्राय मतिं दद्यात् क्षर पायस द्धि ।॥ 

नोच्छिष्टं वा एतमु न च छष्णाजिनं इविः। 
न कुग्यात् कस्यचित् पौडां सुतं शिष्यश्च ताड़- 

येत् ॥ 

नाद्मानमवमन्धेत टेन्ध' यतेन वच्येत् । 
नच शिष्यान्न सत् कुखाच्नात्मानं शंस्येद् बुधः ॥ 

न नद्याश्च नदौ ब्रयात् पते न पतम् । 

च्ावसेत्तन नवापि यस्त्यजेत् सवाखिनम् ॥ 

च्िरोग्भ्यङ्गावश्थिषटेन तेलेनाङ्गन लेपयेत् । 

रोमाणि च र्डस्यानिखानिखानिच न 

सेत १ 
न पाजिपाद् वाङने्रचापलानि समाश्रयेत् । 

नाभिहन्याव्जलं पद्धयां पाणिनि न कदाचन ॥ 

न घातयेदिचिकिाभिः फलानि न फलेन च। 
न स्वेचछभाषयं {त्न कर्वे पदासनम् ॥ 
नोल्यङ्गे म चयेद्धच्यान् गा खंवेशयेन्र इ । 
नाच; क्रौड धावैत स््ीभिर्व्वादं ग चाश्वरेत्॥ 
न दन्तेनेखलोमानि दिन्यात् सुप्र न वोधयेत् । 
न बालातपमाखेवेत् प्रतधूमं विवच्जंयेत् ॥ 

नैकः सुप्यात् न्ये खयं नोपान्ौ बद्ेत्। 
नाकारणाह्का निष्धौवेच्र वाड्भ्यां नदौ तरेत् ॥ 
ज पादचालनं कुयात् पादेनेव कदाचन । 
नापौ प्रतापयेत् पादौ न कांस धावयेददुध्ः॥ 
नाभिप्रतारयेदेवान् ब्राक्चणान् गामधापिवा। 

नद्शरेत् पाणिनो्छष्टो विप्रगोत्रा्षणा- 
= नलान् ॥ 

न चेवाब्रं पदा उपि न दैवप्रतिमां खशरेत् । 
गोत्तरेदगुपस्पश्य खवन्तौं नो यतिक्रमेत् ॥ 

च्ेधं उत्तं नेव दछिन्द्ान्नापसु छौवनसुतद्टलेत् । 
न चाणिं लङ्गयेहौमान् नोपदध्याटघः कच्चित् ॥ 

न सैवं पादतः कुशात् तिलबद्धं निशि यजेत् । 
ज कूपमवरोदहेत नाचत्तौताश्ुचिः कचित् ॥ 
चप न प्रत्तिपेदमिं नाद्धिः प्रशमयेत्तथा । 
इद्धन्भरयमात्तिवान खयं श्रावयेत् परान् ॥ 
चऋपगयमथय पण्यं वा विक्रयं न प्रयोजयेत् । 

एुण्यस्थानोदकस्थाने सौमान्तं वा छधैन्न तु ॥ 
न भिन्द्यात् पून्वसमयं सद्योपेतं कदाचन । 
प्रस्यर परभून् याल्लान् पथिणोनवच 

योधव ॥ 

४८ 
ॐ 
वष्यावा 

कारयिता खकमाणि कर्न बिहान न 
वश्येत् । 

वदिगेन्धश्च कुदारपवेश्च विवज्येत् ॥ 
नेकश्चरेत् सभां विप्रः समवायश्च वच्लेयेत् । 
म बौोजयेद्धा वस्छ्ेण न देवायतने खपेत् । 
नामिगोब्राद्चणादौनामन्तरेख व्रजेत् कश्चित् । 
नाक्रामेत् कामतन्कायां ब्राद्षणानां गवामपि॥ 

ख्वान्तु नाक्रामयेच्छायां पतितादरीने सोगिभि;। 
वजयेन्मालनौरेण' वस्तरखानघटोदकम् ॥ 
नाश्नौयात् पयसा तक्रं न बौनान्यपवौजयेत् ॥ 
विवतृखायाश्च गोत्तीरमौदं वा निदेशस्य् च। 
अविकं सन्धिनौचौरमपेयं मनुरत्रवौत् ॥ 

इन्तकारमधायय वा भिच्ांवा शक्तितो दिजः 
दद्यादतिथये निद्यं बुध्येत परमेश्रम् ॥ 

भिक्तामाङर्मासमाच्रमयंप ताचतुगैगम् । 
पुष्कलं इन्तकारन्तु तच्चतुगं णमिष्यति ॥ 

माकंश्डये। 

“भोजनं इन्तकारं वाअयप भि्षामयापिवा। 
अदत्वातु न भोक्तययं वधा विभवमाल्मनः ॥५# 
काशौखर। 
^ नै बोत्कवट सने५श्रौयान्ना सौ वस्त शुष्वि विषेत् ॥ 
श्राह त्वा पर श्रा योबौयात् ज्ञानवजिवः । 
दातु; खराह्वफलं नालि भोक्ता किंल्विषयेग्- 

भवेत् ॥ 

नोत्पाटयेक्लोमनखं दशनेन कदाचन । 
करज; करज च्छद करेरोव विवच्थैयेत् ॥ 
अपहारे न गन्तयं स्ववेष्सपरवेश्सनोः । 
उत्कोचदयतदेवाथद्रयं दूरात् परि्यजेत् ॥ 

निष्टौवनञ्च श्माणं एहात् दूरे विनिःचिपेत् । 
उडव्य पष्चन्छत्पिष्डान् स्ञायात् परजलाश्रये । 

अनुद्य च तत्कर्त॑रेनसः स्यत्तरौयभाक् ॥ 
जाद । 
“यस्तु पाणितके सुख्क्तं यस्तु फुत्कार संयुलम् । 
प्रताङ्कलिभियस्तु तस्य गोमांखवच्च तत् ॥* 
अच्र्छतौ। 
“^न्धनाधिकस्तनौ या गौर्याचवामच्च चारिणौ । 
तथो दुग्धं न होतव्यः न पात्य कट्ाचन ॥ 

अना गा्रो महिष्यश्च यामेध्यमपि भक्षयेत् । 
दे कथये च तदुर्धं गोमश्च विवच्नेयेत् ॥ 
ङ्गुल्या दन्तकाष्टश्च प्र्यच्चलबगन्तथा । 
खटत्तिकाप्रा्नद्येव तुल्यं मोमांखभच्चसे; ॥* 
चअच्रापवादो मदुष्छतौ। 
^सासुदरं सेन्धवद्योव लवणे पर माद् सते । 
प्रयच्च अपिते खाद्य निषैधरवन्यगो चरः ॥* 
अचिच्छतौ । 
«दिवा कपित्यच्छाया च निशायां दधिभो- 

जनम् । 
कार्पासं दन्तकाडख शक्रादपि इरेत् धियस् \* 
विष्णच्छतौ च। 
कपिलाया; पय; पौला शूद्रस्तु नरकं व्रजेत् । 

होमेषं पिवैद्िप्रो विघ्रः स्यादभ्यया पशुः 
-पारष्कतं एनं तत्ताष्लोक्तमन्धथा । 

वैहासि 
` यद्र लिखितं किञ्वित्तत् चन्तय' महाल्मभिः॥ 
पचाराचेडशाः सन्ति परेएपि बदला: सताम्। 
तै लोकशास््रतो श्चेया अपेच्या यदि वेष्यते; + 
निद्यत्वमेषां माहाल्मयमप्यच्र लिखितात् पुरा। 

सखद्ाचारस्यनिव्यत्ान्माहाल्मयाच् सुसिद्धयति॥ 

दति ओरीहरिभक्तिविलासे तिव्यक्व्यसखमापनो 
भाम ११ विलास; ॥ 

केवात्रौ, स्तौ, ( विष्णोरियम्। विष्णु + अश । 
च्ियां डौप् । ) विष्णुशक्तिः । यथा,-- 
^रुषा चिश्रक्तिरदिष्टा नयखिडान्तगाभिनौ। 
खषा खता परा खष्टिः साकी ब्रऋ्मसं {हिता ॥ 

रपेव छष्णा तमलि रौद्रौ देवौ प्रकौिता॥ 
अष्टादश यथा कोच्छो वष्ण्या मेद उच्यते। 
या विष्यो राजसौ शक्ति; पालिनी चेव 

ग्ैष्यवौ ॥* 

दूति वाराद्धे जिश्रक्तिमादाल्मयनापाध्यावः॥ 

चअपिष्व। 

“ग्रहचक्रगद्ाधारौ विष्णुमाता तथारिद्ा। 
, विष्णुरूपाथवा देवो वरषयवो तैन गौयते ॥ 

इति देवौपुराथे ४५ अध्यायः ॥ 
चखपरद्च। 
५^विष्णभक्ता विष्णरूपा विष्णो; शक्तिस्वरूपिरे। 
ष्टौ च विष्णुना खषा वैव्यवौ तेन कौत्तिता॥५ 

इति ब्रह्मवरवततं प्रहतिखख ५४ अध्यायः 
दुर्गा। इति शन्दरन्रावलौ॥ गङ्गा । यथा, 

पद्य एराणम् । 
“विष्यो; प्राद्प्रतासि वेव्णवौ विष्णपूजिता। 
पाहि नसनसस्तसादाजन्ममरणान्तिकात् ॥ 

इत्यादि अद्भिकाचारतत्व ख्ञानाथगङ्गाबाइन- 

मन्त्रः ॥ अन्यच्च । 
^विष्णुपादप्रदधतासि बरैवयवौनामधारिणी । 
सवच रच्च मां निदं गङ्गा चिपथगामिनौ ॥* 

इति गङ्गाकवन्वम् ॥ 

अपराजिता । षति श्॒ब्दचचिका॥ शतावरी । 
इति राजनिषंग्टः ॥ तुलसौ । इति श्न्द- 
माला॥ 

वरेखारिखः, पु, ( विशेषेण सरतीति विखारौ मव्य 
सरव । “विखारियो मद्छ।*५।४।१६। 
इति अण । ) मत्छः । इव्यमरः ॥ 

पेखचनं, लौ, ( विश्चेषैण चचयतौति विद्धचनम् । 

तदेव । खाय अण् । ) नाये परुषस्य ख्वौवेश- 
धारणम् । इति केचित् ॥ 

येहाथः, चि, (विशेषेण क्गोयते इति । वि + इ + 
ख्यत् । विदा ख । खाये अश् । ) परि 
इासेन लालनौयः। श्यालसब्बन्यादि । इव्य- 

व्ननमिश्; ॥ यथा,- 

“यथा बाखेषु नारोषु वैष्र तथेव च। 
सङ्गरेषु निपातैष्ठ तथापदयखनेष च। 

दृतं नीक्तपूरने मे तेन सेन खं ब्र ॥» 
इति महाभारते उद् योगपर्ये ॥ 

वेद्धासिकः, पु, ( विद्ाख+ठ्क। ) विद्धासं 

करोति यः। भष इति स्यात; । तत्मथाय;। 



बोदालः 
वासन्तिकः २ केलिकिलः ३ विदूषक; 8 

प्रहासौ५ प्रौतिदः ६। इति देमचन्धः। 

( थथा, नैषधे । १६ । ६४ । 
५दूरारूएस्तिमिरनलधेवांडवश्ित्रभानु- 
भानुस्ताम्यद्नरडवनीके लिप हा सिकोभ्यम्॥") 

बोटा, स्त्री, दासी । यथा,-- 

न्पोटावोटाचचेटौचदासौ च कुट- 
इारिका॥ 

इति हेमचन्द्रः ॥ 

बोडः, पै, गुवाकः । इति श्ब्दरन्नावलौ ॥ जटा- 
धरे भूरिप्रयोगे च कोड इति पाठः॥ 

बोडः, पु, गोनखसखपेः । वोड़ा इति भाषा । यथा। 
गोनासो मणडल बोडः। इति भरत्टत- 

विक्रमादिद्यः॥ मद्छयविद्रेषः । इति मेदिनौ॥ 

बोधौ, च्वौ, पणचतुर्थाशः । दति मेदिनौ ॥ वृडि 
इति भाषा॥ 

बोपयः, चि, बदधातोस्तदयप्रद्ययेन निष्यत्रमेतत् । 
वहनौोयः। वाद्यः । इति सुग्धबोधवयाकरणम् ॥ 

( यथा, हरिवंशे । 9५ । << । 

“बोएा पुङ्गवेनेव धुःखदा रणहधेनि \* 
प्ररिणेतच्यः । यथा, मद्ाभारते ।१२।४४।४५। 

“न चेतेभ्यः प्रदाता न वोएथा तथाविधा ॥*)} 
वोषएरा, [ऋ] प, ( ब्डतौति। वदह+दढच्। 

“सद्धिवदोरोदवणेस्य ।*६।३।११२1 इति 
अकारस््ौकारः । ) भारिकः । ( वथा, भाग- 
वति ।५।१०।२। 

^विषमगतां खशिविकां रहूगण उपधाय 
परुषानधिवदत आद हे वोपएटारः साध्वति- 

क्रामत॥*) ख; । प्ररिथेता। इति श्न्द- 

रत्रावलौ॥ ( यथा, मनु; । < । २०४। 

“अन्यां चेद्शेयिववान्या बोः कन्या प्रदौयते । 

उभेते णकशुल्कन वदहेदिव्यत्रवौभ्मुः॥“) 
छतः । इति मेदिनो + अनदन् । ऋषभः। 

इति राजनिधैण्टः;॥ (वथा, महाभारते। 

११ ।२६।५। 

«तपोर्थीयं ब्राह्यणो धत्ते गर्म 
गौर््वोप्रारं धावितारं तुरङ्गो ॥* 

वनकरैरि, चि । यथा, कुमारे । १।१५। 
नभागौरधौनिभोरग्रौकराणां 
बो स॒ह; कभ्यितदेवदार; ॥” ) 

बोः, प, सनिविश्नेषः । यया, 
«सनकश्च सनन्द्ख् ढतोयञ्च सनातनः 

कपिलश्चासुरिश्चेव वोः पश्चशिखस्तथा । 
संते टक्षिमायान्तु महतेनाग्बुना चदा ५” 

श्त्धाद्धिकाच्वारतत्वम् ॥ 

वोण्टः, पु, इन्तम् । इति शब्दरत्रावलौ ॥ वोढा 

इति भाषा ॥ किन्तु लिणिकरप्रमादपाठोभ्यम्। 

यच्छ सलयन्धे । 
न्वधा्बोंट इति श्यते उन्तं प्रसवबन्धनम् ॥“ 

बोदः, चि, आद्र; । श्ति त्रिकाणड्रोषः ॥ 

बोदालः, पु, (दोद्ः द्धेः खन् यअलतौति। अल + 
चच |) मद्यविश्रेष;। षोयाल्ि इति भाषा। 
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वोलकः, पू, लेखक 

बौ(नौ)हं, 
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वौषट् 
तत्पायः । ससद र पाठौनः३ वदा- 
लकः &। इति शब्दरत्नावली ॥ 

वोरकः, प, शेखकः। इति चिकार्डपरोषः ॥ 

वोरटः, पु, कुन्दपुष्यम् । इति चिकारखप्रोषः ॥ 

वोरपङ्टौ, च्छ, मन्दरा। इति शब्दमाला । माद्र 
दति भाषा॥ 

वोरवः, प, धान्यविश्रेषः। वोरो इति भाषा। 
अस्य गुणाः । 
्वोरवस्तु बुध; प्रोक्तस्छिटोषस्य प्रकोपणः। 

मधुरश्चान्बपाकच् ब्रहि; पित्तकरो गुरः ॥” 
इति रानवक्षभः॥ 

बोरुखानः, प. पाटलवर्णाश्वः । इति हेमचन्द्रः ॥ 

बोलं, कलौ, ( बोलयति प्रायशो निमसखं भवतौति 

इल + अच् । यदा,वा गतौ पिज्ादिलात् ऊलच् ।) 
सखनामस्यातबणिगद्र्यम् । तत्परायः। रक्ता- 

पम् र सुणडम् ३ सुरसम् 8 पिखकम्५ विषम् ६ 

निरञोहम् 9 वरम् < पिष्टम् ६ सौरभम् १० 
रक्तगन्धकम् १६ रसगन्धम् १२ महागन्धम् ९३ 
विश्वम् १४ श्ुभगन्धम् ९५ विश्वगन्धम् १६ 

गन्धरसम् १ व्रणारि; १८। अस्य गुणाः। 

५“वोलश्ख कटु तिक्तोष्णा कषायं रक्तदोषगुत् । 
कफपित्तामयान् इन्ति प्रदरादिरुजापदम् ॥* 

इति राजनिचेर्ट; ॥ 

तंत्पदायगुणा, । 
न्वोलं गन्धरसः प्राणपिखगोपरसाः समाः । 

बोलं रक्तदरं शीतं मेध्यं दौपनपाचनम्॥ 

मधुरं कट तिक्तश्च यं खेदचिदोषजित्। 
ज्वरापसारफुष्टघ्रं गर्माश्रयविशुदठत् \* 

इति भावप्रकाशः ॥ 

बोलः, प, ( वातीति । वा+ऊलच् । ) रखगन्व; । 

द्त्यमरः;॥ 
। इति शब्दर ावलौ ॥ 

वोक्ञाषहः, प, अश्वविश्रेषः । यथा, 

^ वोक्ञाइस्तयमेव स्यात् पाणकेशरवालधिः ।” 
इति हेमचन्द्रः ॥ 

बोद्दत्यं, कौ, यानपाच्रम्। दति हेमचसः+ 

जाष्टाज इति भाषा 

(बेन छतम् । बु + अण् ।) बुड़- 

कतनिरौश्वरश्रास्त्रम्। तत् सव्व; शाच््रकं 

खख्छितं अतरवामराद्यम् । जिनधमः । यथा, 

“ततो इष्यति; शक्रमकरोटूबलद पितम् । 

यद्शचान्तिविधानेन पौष्िकेन च कम्मणा ॥ 

गत्वाय मोहयामास राजपुच्चान् दृदस्यतिः। 
जिनधम्मं समास्थाय वेदवादं ख वेदवित् ॥ 
वेदच्रयौपरिभ्रटांखकार धिषणाधिपः। 

वेद् वाद्यान् प्ररिन्नाय हेतुवादखमन्वितान् । 

लजचान शक्रो वेण समधमवद्धिष्कतान् ॥ 
इति माद्य सोमवं्ाहकौततैनं माम २४ अः 

बह्व खम्बन्धिनि, नि ॥ 

बौषट्, ट, (उद्यतेएनेन हविरिति । बद + डल 
कात् डौषट् ।) देवहविद्ानमन्वः । तत्पायः । 
खहा २ रौषट् ९ वषट् ४ खश्चा५। य 

व्यग्रः 

मरः ॥ रते प्च शब्दा रेवद्विटनि वद्ि- 
सखहतौ वधैन्ते । देवाय इविधो दानं देव- 
इविदह्नम् । तच दैवा इन्द्रादयः अन्न पितरो 
देवता इति स्छतेस्ते५पि देवा विदान एत्यनेन 

रखते मन्त्रा ति खचितम् । अमन््ते खायेव 

इवि्भ जमिति र्ुः। खाहाययं मन्रभेदे 
च्तियां खाडहासियोषितोति कोषान्तरम् । खादहा 

दन्धादि। श्रौषट् तालयादि खद्धेन्यमध्यम् । 
वौषट् वषट्दयं शष्न्यमध्यम् । स्वधा दन््ादि । 
इन्द्राय ख्वाद्ा। इद्यादिप्रयोगः। एति भरतः ॥ 

अंशकः, पु, ( विगतोप्णो विभागो यस्य। 

हेदादिना प्रायो विभागानहेतादस्य तथा- 
त्वम् ।) पयतः । इति निकाण्डश्नेषः । 

ंखकः, प, (वि + + चं च + णल् ।) धूः । इति 
देमच्न्द्रः ॥ 

ंसितः, चि, ( वि+अंख+क्तः।) प्रतारितः, 
इति चिकाखगरेषः॥ 

क्तः, चि, ( वि+ अन्न थाप्नौ + क्तः।) प्राज्नः 
इ्द्यमर;।॥ स्फटः। इति मेदिनौ॥ (यया, 
साह्िव्यदपये।३।१। 

^ विभाकैनानुभावेन यक्त; सद्धारिखणा तथा। 

रसनामेवि र्यादि; स्थायौ भावः सचेतसाम् ॥) 
प, विष्णुः । यथा,-- 

^ क्तो बायुरधोच्चजः ।” 
षति तस्य खडइखनामस्तोचम् ॥ 

यत्तडष्टाधेः, प, ( यत्तं स्फटं यथा स्यात् तथा 
इष्टो्यो येन । ) साची । तत्प्रायः । प्रयच्च 
९। इति लिकाणरेषः। 

चअक्तरूपः, पु, (यक्तं रूपं यस्य ।) विष्ण; । यचा, 
“+चअटश्यो यक्तरूपञ्च सहस्णिद्नन्तजित् 1” 

षति तस्य खहइसनामस्तोचम् ॥ 

सयषटरूपयुक्तं, चि ॥ 
अयक्तिः, श्लौ, ( यन्यतेएनयेति। वि+अञ्न+ 

क्तिन् ।) एथगाल्मिका । इत्यमर; ॥ जनः । दति 

हेमचन्द्रः । खषटता च ॥ ( यथा, रघुः; ।१।१०। 
^तं खन्त; खओोतुमद्न्ति सदसदाक्तिदेतवः। 
खः संलच्तेऽद्यमौ विशु; श्यामिकापि 

बा ॥* 

भूतमाच्रम् । यथा, गौतायाम् । < । १८ 
“+अथक्ताद््क्तय; सर्व्वाः प्रभवन्यदरागमे ॥* 

५+दअक्तवञ्चराचराणि भूतानि।” दति तदनो 
कायां खामौ। न्यायग्राच्लोक्तस्तततत्पदाधे;। 
यथा, ादिद्यदपेशे। २।२५। 
५+सामथेम्नौ चितौ देशः कालो यक्ति; खरादयः। 
 श्न्दाेस्यानवचछंदे विगर षद्छतिदेतवः ॥*) 

यः, चि, ( विशदं अगतोति। अग+कस्े- 

चरेति साधु; । ) द्यासक्तः। (यधा, महा- 

निर्न्वाणतन्त्र । ३ । १२४ । 
^ जुच्छा धनाजेने ययाः सदा चश्चलमानसाः ॥”) 

च्ाङुलः। इव्यमरः + ( यथा, कुमारे ।७।२। 
ग्रैवा्िकैः कौतुकसं विधाने- 
हे णहे ययपरन्धििवगंम् ॥ 



1 

सखम्भूमः । इति श्रीषरस्बामौ ॥ यथा, भाग- 
वते ।३।२१६।५)। 

५^तं यश्चक्रं दितिजाधमेन 
स्वपाषेदसुस्मेन विसब्नेमागम् ॥*) 

धु, । यथा, 

प्रयो निग्रहो ययो नेकष्ङ्गो गदायजः। 
षति तस्य सदसनामस्तोचम् ॥ 

अङ्गः, प, ( विछतानि अङ्गानि यस्य। ) मेकः। 

ति मेदिनो 1 ( विकृतानि अङ्गानि वसनात् \) 
सुखरोग विशेष; । तस्य लक्षणं यया, 

^ क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पिन्तेन संयुतः । 

सखमागम्य सदसा मणडलं विद्धजव्यतः । 
गौरनं तगुकं श्यावं सुखे यद्धं तमादिशेत् ॥” 

इति माधघवकरः; 1४1 

तशय चिकिल्धा। 

^बटाङ्रा मरा प्रलेपाहाङ्गनाश्नः। 
चङ्ग मज्जिषटया केपः प्रश्रो मधुयुक्तया ॥ 
अथवा लेपनं शस्तं शशस्य रुधिरेण च। 
जालतौफलस्य लेपस्तु इरेहाङ्गखख नोलिकाम् ॥ 
वटस्य पाखपच्नाणि मालतौ रक्तचन्दनम् । - 

कु' कालोयकं लोध्रं रभिरलंपं प्रयोजयेत् । 
इति भावप्रकाशः 

( चि, विगतं व्यङ्गं यस्य।) छौनाङ्गः। इति 
मेदिनौ ॥ (यथा, महाभारते ।९।१६। २०) 

“यद्येनमपि मातच्छं मामिवाखछ विभेदनात् । 
न करिष्यस्यनङ्ग वा ङ्ख वापि यश्खिवम् \) 

अश्यः, चि, यन्ननया बोध्योः । यथा.- 
^वाच्योऽर्यो>भिधधया बोध्यो लच्यो लच्चखया मतः। 

अञ्चो यञ्जनया ताः स्यस्तिखः शब्दस्य शक्तयः॥ 
ति साहिव्यद्पथे २ परिच्छदः 

आच, धि याजं । सम्बन्ध । इति कविकश्पदुमः 
(तुद्ा०-कृुटा०-पर०-खक०-सेट् ।) अाजण्डलः । 
ष्च, विचति खतं खलः। इलयति इव्यथः । 
चअविचौत् विवपाच। इति दुर्गादासः ॥ 

अजः, पु, ( यजनेनेति। वि+न + “गोचर- 
खञ्चरेति।*९।३। ११६. । इति चम् । 

वनादजेवेयषणपोरिति चौभावो ग भवति।) 
जनम्! विपूर्न्वाजधातोरल् प्रययेन निष्यन्न- 
मिदम् ॥ 

अजन, कौ, ( यजलखनेनेति ! वि + अल + खयट् । 
ध्वा यौ।'२।४।५० इति पञ्चे बौमावो गास्ति |) 
तालडन्तकम् । इत्यमर; ॥ पाखा इति भाषा। 

( यथा, ऋतुखं हारे । ९।८। 

“खचन्द्नाग्वद्यजनोद्धवानिनेः 
खद्धारर्याश्स्िनमखलापेये; । 
खवल्लज्नौकाकलिगौतनिस्वने; 
प्रबुध्यते सप्र द्वाद मन्मथः ॥*) 

चस्य सामान्यगुखः। च्छांदादढण्णाचम्भ- 
अमनाश्रिलम् ॥ तालद्यजनगुणः | चिदोषश्म- 

मत्वम् । लघुत्वश्च । वंग्रयलनगुणः। रूच्त- 
त्वम् । उष्छत्म्। वाय॒पित्तकारित्वष्।॥ वैच 

उच्छमय्रपुच्छ्जनगुः। चिदोषनाध्िवम् ॥ 

४५२० 

व्यक््नना 
बालयजनगुणः। तेजस्करत्वम्। मध्चिकादि 

निषारकत्वश्च । इति राजवल्लभः ॥ 

चञ्चकः, पै, ( यगक्तौति। वि+चन्ज+ खल । ) 

अभिनयः) द्व्यमरः॥ रे इङ्तक्रोधादि- 
भावाभियश्नके। यनक्तौति अञ्जकः अन् 
चनि गति ज्ये खकः । चाङ्गिकसाश्विक- 

वान्विकाषहायमेदात् बाञ्मकश्तुविधः। अभि- 

सखं नोयते अर्थोप्नेन इति अभिनयः।नौन 
प्रापे अन् । इस्तादिभिः शच्छघातादिखचन- 
मभिनयः। चटाद्याकारखचकं करादिषंस्थान- 
-मभिनयः इ्यन्धेम्पि | इति भरतः ॥ वबयञ्जनया 

प्रतिपादकः । ( यथा, साश्दित्यदपेये ।२।३१। 
मअभिधादितज्रयोपाधिपरे शि यान्तिविधो मतः । 
शब्दोऽपि वाचकस्तहल चको वाञ्जकस्तया ॥” 
प्रकाशक, चि। यथा, मनु; । २। ६८। 

«+उत्पत्तिवयरञ्जकः पुण्यः कम्भयोगं निबोधत ॥*) 

अनञ्ननं, जौ, ( यज्यते ज्रच्यते अत्नादि संयोज्यते- 
मनेनेति । वि + अन्म +ल्युट् ।) अद्नोपकरणम् । 
तत्तु खपशाकादि। एति राजनिषेगटः ॥ तत्प- 
श्ायः। तेमनम् २ निदानम् ३। इद्यमरः॥ 

वेम: ४ । इति श्न्दरतावलौ ॥ (यथा, ऋग्वेदे । 
=| ६७।२। 
भानो भर यज्जगं गामश्रमभ्यज्जमम् ॥*) 

स्य गुणाः । 

“चङञ्जनं श्ाकमत्थास्यं इदां टष्यञ्च एटटिद्म्। 
दरथ्येण येन येनेह अञ्जनं मतस्यमासयोः । 

सस्य तस्य तयोञ्ेलदृगुणदोै विभावयेत् ॥” 
इस्ति राजवल्लभः ॥ 

वअञ्जनविशनोषगुणाः वत्तच्छब्टे द्र्याः॥#॥ 
चदम् | (यञ्जगा। यथा, साह्िव्यदपंमे ।३।५६। 
+ वाच्यलवादिकं तस्य वच्छ वञ्जनरूपणे ॥) 
श्छ) ( यथा, महाभारते । १।९५८। ३8४ 

“कृत र्व परिक्तु तं श्रच्याम्यं खयम् । 

वालमश्रौप्रवयसमजातद्यञ्ननाछतिम् ।*) 

अवयवः । टिनिम्। इति मेदिनौ॥ स्तौपुसयो- 

रशुढदेणः। खतु उपस्थः। अद्वंमाचकम् 
खतु ककारादिच्कारान्तवणेः। इति धरणिः 
( यथा, साह्ियदपये । १०। ६४०। 
“स्ये एयगर्याथाः खर्म नसं हतेः । 
कमे तेने वाट त्तियमकं विनिगदति ॥) 

चञ्नना, च्छौ, (वि + अञ्ज +खिच् + युच् । टाप्।) 

शब्दस्य ठति विश्येषः । तस्या लचगं यथा,-- 
^विरताखखभिघाद्यासु ययार्थो बोष्यते५परः । 
खा ठत्तियङ्नना नाम शब्दस्यार्ादिकस्य च ॥” 
शन्दवद्धिकम्भणां विरभ्य द्ापाराभाव दति 

मयेनाभिधा लच्तखा तातृपयाख्ासु तिखष 

इत्ति ॒ख' खमय बोधयित्वा उपच्तौणासु 
अयान्धोभर्यों बोध्यते ख! शन्दस्याथस्य प्रकति- 
प्र्ययादेख ठत्तिवयेन्नन-ध्वनन-गमन-प्र्यायना- 
दिथपदेश्विषया ्यञ्जना नाम। तन्न। 

^अभिधालक्तणाग््ला शब्दस्य यञ्नना दविधा १ 

अभिधान्लामाइ। 

व्य्जना 

“अनेका्ेस्य शब्दस्य संयोगादरोनियन्तिते । 
एकच येन्यधौ हेतुशञ्जना साभिधाश्रया ६४ 
चअदिश्ब्दादिप्रयोगादयः। उक्तं ि। 

«संयोगो विप्रयोगश्च साड चथ्ये विरोधिता । 
अथे; प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
खामथ्यमौन्वितौ देशः कालो क्तिः खरादयः। 
श्न्दाथेस्यानषच्छरदे विश्रेषख्छतिदेतवः; ।” 

दति ॥ 

सश्चक्रो इरिरिव्यच ्डचक्रसंयोगेन इरि- 
श्रन्दो विष्यनेवाभिधन्ते। अशद्धचक्रो हरिरिति 

तदहियोगेन तमेव । भौमाच्जनाविति अष्लगः 

पाेः। कर्णाव्लंनाविति कशं; छतपुच्चः। 
वन्दे भवच्छिदे इति स्थाशः श्िवः। खन 
जानाति दैव इति दैवो भवान्। कुपितो मकर- 

ध्वजः इति मकरध्वजः कामः। देवः एुरारि- 
रिति परारि; श्िवः। मधुना मत्तः पिक इतिः 
मधुवेखन्तः। पातु वो दयितासुखमिति सुखं 
सासुख्यम् । विभाति गगने चनद; इति चद, 

श्ण । निशि चिच्रभागुरिति चिच्रभावुरवह्िः। 
भाति रथाङ्गमिति नपुसकब्यक्रया रयाङ्खं चक्रम्। 

ष्वरस्तु वैद ख्व विरेषप्रतौतिशछत्न काद्य दति 
तस्य विषये नोदाद्तम्। इदञ्च केडप्यषदमाना 
अह; खरोप्पि काक्रादिरूपः काये विश्रष- 
प्रतौतिछदेव । उदात्तादिरूपोभ्पि सनेः 
पाठोक्तदिशा श्दङ्गारादिरसविश्रोषप्रतौतिलछलदे- 

वैति! ख्तद्विषये उदाइरणसुश्ितमेव इति 
तच्र तथाहि खरा; काक्रादथ उदात्तादयोवा 

वश्छरूपमेव विश्यषं प्र्यायवन्ति न खलु प्रण 
सोक्तमनेकाथंग्न्दस्मैकाधेनियनयरू्पं विश्च 
षम् । कि यदि यच कविदनेकाधंशन्दानां 
प्रकरणादिजियमाभावादनियन््ितयोरप्यथेयो- 
सनुरूपस्वरवशरप्रेकत्च नियमनं वाच्यं तदा 
लथाविधस्थले सषागङ्गोकारप्रसङ्गः ग च तथा 
च्तणवाहः दषनिरूपगप्रस्तावै कावामागे 
खरो न गरयते इति च नय इव्रलसुपजौवाानां 

मान्धानां बााख्यानेषु कटाच्चनि्यपेय । यादि- 
शन्दादेतावन्माच्रस्तनोव्यादौ इस्तादिचेष्टा- 

दिभिः स्तमादौनां कमलकोरकाटाकारत्वम् । 

शवमेकसितर्येणभिधया नियन्तिते या शन्द- 
स्यान्धायेवुद्धिेतुः शक्तिः सा अभिधाकला 
वज्ञना। यथा मम तातपादानां महापाज्- 

चतुदशभाषावारविलासिनोसुनङ्गमहाकवौ- 
श्रग्रीचन्रध्खरसान्विवियद्िकाणाम्। 
^दुर्मालङ्कितवियद्ो मनसिजं संमौलयंस्तेजसा 
प्रोदयद्राजकलो णहौतगरिमा विश्वगढतो 

भोगिभि;। 
नचचेश्रलतेचणो गिरिगुरौ माए खचि 

धारयन् । 
मामाक्रम्य पिभूूतिभूषिततन् राजय मावल्लभः ४” 
अचर प्रकरणेनाभिधया उमावक्षभश्न्दस्य 

उमानाच्नौ मद्ादेवौ तदक्ञभभाडुदेवश्पति- 

रूपय नियन्तिते यद्चनयेव गौरौवज्लभरूपो- ` 



व्यक्ञनना 

भयो बोध्यते । रवमन्यत् \ # \ लचणागला- 
माइ । 

“लक्षणोपास्यते यस्य छते तत्तु प्रयोजनम् । 
यया पर्याणयति सा स्याद्यमञ्जना लक्तणाश्रया॥* 

गङ्गायां घोष द््यादौ जलमयादयेबोषनादभि- 
धायं विरतायां तटाद्ययेबोधनाच्च लच्चणायां 
विरतायां यथा गशौतल्वपावनलादतिश्यादि- 

बंध्थिते खा लच्चणाग्ला यजञ्जना॥#॥ णवं 

शाब्दं यञ्चनासक्रा अर्थौः यज्ननामाइ। 
“वक्तबोडयवाक्यानामन्यसन्निधिवाच्ययोः। 

प्रस्तावकालदेशानां काकोख्ष्टादिकस्य च । 

वशिद्धयादन्यमथ या बोधयेत् साथेसम्भवा । 
वञ्जनादति संवध्यते । तन्न वक्तवाक्यप्रस्ताव- 

देशकालवेशिथा यथा मम। 
“कालो मधुः कुपित रष च पृष्यधन्वा 
धौरा वदन्ति रतिखेदहराः समौराः। 
केलोवनोयमपि वञ्जलङुञ्जमन्न- 

दूरे पतिः कथय किंकरगौयमदय ॥* 
अत्र र्तं देशं प्रति शीघ्रं प्रच्छत्रकासुकसलया 

प्रेष्यतामिति खख प्रति कथातचित् दयोद्यते ॥#॥ 
बोद्वग्वेशिदा यथा, 
«निः श्नोषच्यतचन्दनं स्तनतटं निम॑र्रागोभ्धरो 
नेच दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वौ तवैयं तुः 

भिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्चातपौडा- 

गने 

वापं ्ञातुमितो गताखि न पुनस्नस्याधमस्या- 

न्तिकम् ॥* 

चऋच्र तदन्तिकमेव गतासौति विपरौतलच्षणया 

लच्यं तस्य च रन्तुभिति वह्यं प्रतिपाद दूतौ- 
वेशिष्टयादू बोध्यते ॥ #॥ आअन्यसन्निधिवेथिखा 
यथा,- 

“डच निल णिप्षन्दाभिसिनौ पत्तम्मि रेद् 

बला । 

खिम्मल मरग् भाण परिट्ठिच्ा खंख 
सुत्तिव्व ॥” 

चत्र बलाकाया निष्यन्दत्येन विश्वस्ततवं तेनास्य 
देशस्य विजनत्वमतः सङ्केतस्थानमेतदिति 
कयापि सन्निह्ितप्रछन्नकासुक प्र्यच्यते। 

च्चेव स्थामनिजेनवरूपय्यश्च थेवा प्रयो 
जनम् । 

«मिन्नकष्छध्वनिधींर; काकुरि्यभिधौयते ॥ 

यक्त प्रकारायाः काकोभंदा आकारादिभ्यो 
ज्ातद्याः॥ #॥ रुतदशिष्धा यथा,-- 

गुरुपर तन््रतया वत 

दूरतरं देशसदतो गन्तुम् । 
च्लिकुलकोकिलललिते 

नेष्यति सखि ! सुरभिखमयेएसौ ॥ 
च्च नेव्यतौव्यपि तद्दि रुष्यदेव इति काज्ञा 
अन्यते । # ॥ चेष्टा शिदधा यथा,-- 
*सङ्कतकालमनसं विटं जात्वा विदग्धया । 

इसम्नत्रापिताक्ूतं लोलापद्भं निमौलितम् ॥* 
चन्र सन्या सङ्तकाल दति पद्मनिमोलमादि- 

५३९१ 
व्यतिरे 

चे्या कयात्तित् ोद्यते। रवं वक्रादौनां 
अस्तसमस्तानां वैखा बोहयम्॥ # । 
^चेधिध्यादियमर्थानां प्रयेकं चिविधा मता ॥» 
अर्थानां वाच्लच्य्ङ्गपलेन चिरूपतया खया 
ऋष्यनन्तरोक्ता यञ्जनाख्िविधाः । तच्च वाश्ा- 

चस्य यञ्नना यथा। कालो मधुरिद्यादि। 
लच्यायेस्ड यथा । निःगोष्युतचन्दनमिव्यादि ॥ 
द्यश्च ाथेस्य यथा । उ यि्वल श्व्यादि 11 
परक्नतिप्र्ययादिदथञ्ननन्तु प्रपश्यिष्यते। 

«शब्दबोध्यो यनक्धै; शन्दोप्यथन्तराअयः। 

ख्कस्य यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥” 
यतः न्दो थन्नकलेर्थान्तरमपेच्यते। अर्थो 

पि शब्दं तदेकस्य यञ्नकलेएन्यस्य सदहकारि- 
त्वमवश्यमङ्गोकरणौयम्। 

“अभिधादिच्रयोपाधित्रैशिष्टयाच्िविधो मतः। 

श न्दोएपि वाचकस्तट् वक्षचको यज्जकस्तथा ॥” 
अभिधोपाधिको वाचकः। लच्षणोपाधिको 
लत्तकः। अङ्नगोपाधिको यञ्जकः। कि्च। 

तात्पश्यास्यां डत्तिमा इः पदार्थान्वयवोधने । 
तात्यां तदयं वाक्यं तद्वोधकं परे ।॥ 

अभिघ्राया एकेकपदाथंगोधनविरमात् वाक्धार्धं 
रूपस्य पदान्यस्य बोधिका तात्पथा नाम 
उइत्तिस्तद्थंश्च तात्प येस्तद्वोधकष्च वाक्षमिग्य- 
भिदितान्दयवादिनां मतम् । इति खाहिद्यदपेथे 
वाक्यसररूपनिरू्पणो नाम इितौय; पररि 

च्छेदः ॥ 
अडम्बकः, पु, खर्छ; इत्यमरः; ॥ 

अतिकरः, पु, (वि + अति + छ +अप् ।) असनम्। 

( यथा, कथासरित्सागरे । 98 । ८६. । 

“अ्छिन् अतिकरे ठत्ते शच्चतामेव ते गतः ॥”) 
खअतिषङ्गः । इति मेदिनौ ॥ ( विनाशः । वथा, 
भागवते ।१९।७।३२॥। 

^ श्रजोपद्रवमालच्य लोकयतिकरष्च तम् । 

मतश्च वासुदेवस्य सं जद्धारा््लुनो इयम् ॥* 

मिश्रणम् । यथा, माचे। 8।५३। 

“अन्धोन्ध्यतिकर चारुभिविच्वितरे- 

रचसयन्रवमयिजन्ममिमेयुखेः \ ) 
तिक्रमः, पु, ( वि+अति+ कम + चम् ।) कम- 

विपरथयः। यथा,-- 

“खम्भ प्राङ्सुखो दाता महौता च उदङ्सखः। 
रुष एव विधिद्नि विवादे च यतिक्रमः॥* 

इद्यह1इतत्वम् ॥ 

अतिरिक्तः, चि, अतिरेकविशिष्टः। भिन्नः वि- 

ऋअति-पूञ्बरिचधातोः क्तप्रत्ययेन निष्यन्नमेतत् ॥ 
( अधिकः) यथा, कातन्रचतु्यस्य प्रयमा- 

विभक्तिलिङ्गाथेवचने द्यस्य पञ्ञौ । ^विशरेषै- 
खातिरिक्तोग्धिको अतिरिक्तः ॥”) ` 

अतिरेकः, पृ, (वि+अति+ रिच +म् ।) विना। 

चऋपभावः। यथा! यद्यतिरेकन्नानं यडत्पत्ति- 
प्रतिबन्धकं तत् तन्निखखयसाध्यम् ! इति परा- 

मश ्रन्ध; ।॥ ( यथा, कथाखरितृखामरे । ३९ । 
१६६ । 

व्यतीपा 
^न पतिद्यतिरेकेख सुख््ौयामपरा गति; ॥" ) 
अलङ्ारविश्रषः। यथा, 

अतिरेको विद्धेषञ्दु पमागोपरमेवयोः । 

भ्रला इ्वोत्रताः सन्तु किन्तु प्रशतिकोमलाः ॥ 

इति चच्रालोकः 
अतिषङ्गः, प, ( वि+अति+षञ्ज-+ षम् । ) प्रर 

च्यरमेलनम् । (यथा, महाभारते ।१२।१९०३।५। 
५चेनयोयेतिषङ्गेण जयः साधारयोफभवत् ॥” 
विनिमयः। यथा, भागवते । ५।१६।१३। 

“चन्धोन्यवियय तिषङ्गटद्- 
देराङुषन्धो विरम् मिथश्च ॥*) 

अतिष्ारः, पु, (वि+अति-+ + चमन ।) विनि 
मयः । यया.- 
भपरिदानं विनिमयो जेनेय; परिबभैनम् । 

 दअतिदारः परावतत वेमेयो विमयोएपि च ॥* 
ति हेम; ॥ 

( यथा, रहुः। ९२। ६९ । 

^विक्रम-वति्ारेण सामान्याभूटूहयोरपि । 
जयश्रीरन्तरावेदिमेत्तवारणयोररिव ॥* ) 

अतौतः, चि, (वि+अति+ई₹+क्तः।) अतौतः। 
गत; । यथा,-- 
५अ्राचे यतीते तु सं क्रान्तिं दभेषेत् । 
पूं बतादिकं क्थः परेदु; खानदागयोः ॥ 

ति तिथितक््े भौमपराक्रमौयम् ॥ 
अतौपातः, प, ( वि+अति+ पत + षम् । “उप 

सगेस्य घणोति।*६।३।१२२। इति उप- 
सगेस्य दौव॑; ।) महहोत्पातः। अपयानम् । 

इति मेदिनौ ॥ विष्कम्भादिसप्रविंश्रतियोगान्त- 
गेतसप्रदश्रयोगः। तत्र सर्कम्भवलेनं यथा, 
“निरं दिवसं विष्टिं ्तोपातश्च वरेटतिम्। 
केन्द्रं वापि शुनं पापाइमपि वजेयेत् ॥ 
परि षस्य चेद्ध शुभकम्भ ततः परम् । 
मणखदयाचातयोः षट च नव इषंयवच्योः। 
पै्टति्तिपातौ च समस्तौ परिवयंयेत् ॥५७॥ 
अस्य प्रतिप्रसवमाह भौमपराक्रमे। 
५न् विष्कम्भो नवा गणोन अतौपातवशटतौ। 
च्वन्द्रताराबले प्राप्रे दोषा गच्छन्त्यसंसुखाः॥ 
मवज्यङ्गारको विष्टः रतरखर दनं तथा । 

शअतोपातो न दूष्ये यस्ाकों द्िणे शितः.॥ 
अदि विध्ियितौप्रालौ दिनं वाप्यशुभं भवेत् । 
न्धतेडन्दतयोगेन भाखकरेण तसो यथा ॥* 

इति च्योतिस्तत्वम् ॥ # ॥ 

तच्च जातफ़लम् । 
“कठोरवाक्यः पिशुनखभावो 
गदातुरो माढड्ितो मबुष्य; । 
परस्य कायें शतपच्चपातो 
यस्य प्रतौ यतिपातयोमः ॥” 

इति कोष्टोप्रदौपः ॥ 

पारिभाषिकयोगषिग्रोषः। यथा, टदन्मदुः । 
नअवणान्िघनिषार्बानागरेवतमस्तके ¦ 

यद्यमा रविवारेण वअतौपातः ख उच्यते ६ 

तन्न गङ्गाख्ानफलं यथा । जश्षाख । 



व्यथितः 
^संकरान्तिषु यतौपाते यहे चन्द्रदधशरयोः। 
पुष्ये स्षावातु जादयां कुलकोटौः ससुद्धरेत् 1” 

इति प्रायञ्ित्ततत्वम् ॥ 

( यथा च भागवते । ४ । १२। ४८। 

^दिनित्तये यतोपाति संक्रमेएकंदिनेएपि वा। 
आवयेत् दधानानां तौ्ेपादप्रियाश्रयः १५) 

अयतौहारः, पै, (वि+अति+ + चभ । ^उप- 
सगंस्य घभोति।” €) ३ । १२२। शति 

दौषः । ) परीवक्तैः । इति जटाधरः ॥ परस्पर 
मेकजनातौवक्कियाकरणम्। यथा, केशाकेशि) 

द्ख्ाद्र्डि। इत्यादि । इनि याकरणम् ॥ 

वअल्ययः, पु, ( वरद्ययनमिति। वि+अति+डइ+ 

५एर च् ।**३।३।५९। इन्यच् ।) यतिक्रमः । तत्- 

प्रथायः | यल्यासः; २ विपग्याषः ३ विपथयः ४। 

श्दयसरः; ॥ ( यथा, भागवति । ७ । १० । 8४ । 

^प्रराषरेषां स्थानानां कालेन यद्यो महान्॥*) 

चल्यासः, पु, ( यद्यसनमिति। वि~+अति-+ 

अस् + घन । ) विपय;। दव्यमरः॥ (यधा, 

हरिव । २७। २६.। 

“माचरासि वश्विता भरे | चरुयदासद्ेतुना । 
भविष्यति डि एत्तसते करकमातिदारणः 1“ ) 

अथ,षमडदुःखे। चाले) भये इति कवि- 

कल्यटमः ॥ (भ्वा०-अल्म०-अक०-सेट् ।) दुःखं 

दुःखागुभवः। चालः कम्पनम् । ष, यथा। म, 

अथयति। ड, यथते लोकः दुःखमनुभवति । 
कम्यते विभेति वेवयधेः। केतित दुःखभयच्लन- 
योरिति पठित्वा भये चलनं भय चलनमिदयादुः। 
दुःखभवचलने इति पित्वा दुःखभययोख्लन- 

सुत् पादनमिति गोविन्दभटू; । शति दुर्गादासः ॥ 
थकः) चि, (अथयति प्रौड्यतोति। वब्ाथ+ 

णिच + खल् । ) वाथाकारौ । यथा,-- 
“ऋअदपत्यानं वाधकस्तु स्यामंस्पगरन्तुदः ॥ 

इति हेमचन्ध; ॥ 
( वथा, किरात) ९।४। 

“परिणामसुखे गरौयसि 
अथकेएखिन् वचसि चतौजसाम् । 
च्तिवौग्वतौव मेधे 

बदहुरण्पौयसि दश्यते गुणः ॥ ”) 
अथा, स्तौ, ( अथ~+-अड्। टाप्) ) दुःखम् । 

इव्मर; + ( यथा, उत्तरचरिते।९। 
^ दयां तथा सौख्यं यदि वा जानकौमपि। 
आराधनाय लोकानां स्तो नाल्तिमे यथा) 

वअथिबःः चि, (यथय+क्तः।) पौडतः। ( वथा, 
ऋतुमं हारे । ६ । १६ । 

“कान्ताननदुत्तिसषषामचविरौहतानां 

शोभां परां कुरवकदममन्न रौखाम् । 

इष्टा प्रिये हि पथिकस्य भवैत्र कस्य 
कण्टपेवाणनिकर यित हि चेतः ॥ ५) 

दुःखितः, चथा.-- 
“ततः प्र्चयितो बायो दितः श्रुतदूषणः। 
जरितः कन्यकामारं प्राप्रोग्दराच्तौत् यदहम् 1” 

दरति ओीभागवते बागयुद्धे ९२ अध्याय; ॥ 

धेर 

व्यभिचा 

अध,चअौयताड् | इति कविकच्यदुमः ॥ (दिवा०- 
पर०-सक०-अनिदट्।) य, विध्यति श्च" खूरः। 

व्यौ, यवात्पौत् ) कचित्तु दिभरौतस्यानिकारो- 
भूतथकारस्य व्धेवंकारो ष्ये; अन्य तु दन्त्य 
ष्ति मन्वानः; खनि विवाह्वतौव्यादइ। इति 

दुर्गादासः ॥ 

वाधः, प, (कधनमिति । वयध ताङ् + “वधजपो- 
रदुपसगे ।”३।३। ६९ । इत्यप् । ) वेधः। 
इत्यमरः ॥ ( वथा, सश्रुते।१।३। 

५विरावधो धमनौनां गभिंयया वयारति- 
स्तथा ॥*) 

वाध्यः, पु, ( धाय हितः । य+ यर्तु।) धनु- 
गणः । यथा,-- 

“वध्यस्तु प्रतिकायः स्याच्णोवाच्या भारवं 
५ गुणः ॥») 

शति जिकाखशरोषः॥ 
वध्वः, पै, ( विरो अध्वा। प्रादिसमासः) 

उपसर्गादध्वनः । इत् । ) कुल्षितपयः । तत्- 
प्रथायः;। दुरष्व; २ विपथः ३ कदध्वा ४ 

कापथः; ५ । इद्यमरः। कुपथः ६ असत्पथ; 9 
क्ल्िसब्मं ८। इति श्ब्दरनावलौ ॥ ( यथा, 
महाभारते । २।७०।२३। 

“तू प्र्यायनस् तान् कामं वध्वगतानपि ॥*)} 
वमप, क चये। इति कविकल्पदमः॥ ( चुरा०- 

पर०-अकण०-सेट् । ) अन्तःस्थादयुक्तः॥ क, 

व्रापयति। इति दुर्गादासः ॥ 
वमपदेशः, पृ, (वि+ अप+ दिश + घञ् ।) कपटः;। 

दति हेमचन्द्रः ॥ ( यथा, साद्िवयद्पंये । ३। 
१५५ । 
५“कापि कुन्तलसंवानखंयमवरपरेशतः । 

वाइन्दलं स्तनौ नाभिपङ्कजं दशंयेत् स्फुटम् 1) 
नाम। इति चिकाड्रोषः॥ वाक्यविद्रोषः। 
यथा,-- 

“वपराजेनाल्माभिलाषोक्तिवयपदेश् इतोखते ॥* 
इदयुच्जलनोलमणिः ॥ 

वपाक्लतिः, स्तौ, अपह्ूवः। अखोकारः। वि- 
अप-च्पाड् पृव्वलधातोः क्तिपव्ययेन निष्यन्नम् ॥ 

व्यभिचारः, पु, (वि+खमि+ चर + घञ् ।) 

कदाचारः । चषा चार; । यथा,- 
“कभिचारात्त भक्तः चौ लोके प्राप्नोति 

जिन्दयताम् । 

इदगालयोनिं प्राप्नोति - पापरोगेश् पौच्यते ॥» 
इति मानवे ५ अध्यायः १ 

दोषविश्येषः । तस्य लचणम् । साध्यतावच्छेदः 
कावच्छित्रप्रतियोगिताकाभाववदूठृत्तित्वं दि 
वपभिचारः;। इति ब्धिकरयधम्नावच्छत्ना- 
भावचिन्तामखि;॥ च विविधः; साधारणः १ 
असाधारणः २ अनुपसंहारी ३। तन्न विपक्त- 
इत्तिलं साधारणत्वम् । सबवसपन्चवाटत्तत्व- 
मखाधारयत्वम् । वाभरियद्ायुक्लेकघ्धप- 
संदहाराभावो यत्र सद्वतभिमतोभ्नुपसंहाथः। 

द्रति सद्यभिचरार्त्विन्तामणिः;॥ 

व्यभिचा 
व्यभिचारिणी, स्रौ, ( कभिचरतिया। वि+ 

ऋअभि+चर+णिनिः। डौप्।) परपुरष- 
गामिनौ । यथा, 

“हृताधिकार मलिनां पिखमाचोपसेविनौम् । 

परिभूतामधःश्ग्यां वाषयेद्धाभिचारिणौम् । 
सोमः ग्रौचं ददौ तासां गन्धैश्च शुभां गिरम्। 
पावकः स्यभचिलवं मेध्या प्रे योषितो द्यतः \” 

इति याज्ञवस्ते । १ । ७०-७१ ॥ 
षति तु स्त्रौसामान्धविषयम्। 

व्व्भिचाराडतौ गुह्मं दामो विधौयते । 
गभेभश्ैवधे तासां तथा मदति पातके ॥* 

इति गारुड ६५ अध्यायः॥ #॥ 
तस्याः परिव्यागादि यथा। इारौतः । गभिंणौ- 

धनधान्धचयकर वच्नेधेत् । यमः । 
मखच्छन्दगा दिया नारौ तसख्वासख््यागो 

विघौयते। 
न चेव च्तीवधः कार्यो न सेवाङ्गवियोजनम् \* 
इस्ति; । 

^दौनवर्णोपसुक्ताया याच्या वध्यापिवा 
भवेत् ॥” 

विशेषयति मिताक्षरायां ख्छतिः। 

गव्राञ्चणतच्तचयविश्ां भाथा; शूद्रेण सङ्गता; । 
प्रजास्ता विशुद्धान्ति प्रायश्चित्तेन नेतरा; ॥ 
रुतत् बलात्कारविषयम् । इदयुदाइतत््वम् ॥*#॥ 

तस्या; पुरयकम्माणि निष्लानि धनानधि- 

कारित्वष्व यथा। इरिवंगशौयपुणयकत्रतो- 
पास्याने । प 

^दागोपवासपुण्यानि सुछलतान्यप्यरुन्धति ! । 

निष्फपलान्धसतौनां हि पणयकानि तथा शुमे ॥* 

इन्मनुः । 
“पुत्ता शयनं भक्तः पालयन्तौ तरते स्थिता । 
पक्षयव दटात्तत् पिण्डं छतखरमंशं लमेत 

। १» ऋ 
मत्तः यनं पालयन्तो नान्यगामिनौ । इति 
दायतत््वम् ॥ 

वाभिचारौ, [न्] पै, ( वभिचरतोति। वि+ 
अभि+चर+णिनिः।) चतुच्िंशत्परकार- 
शृदङ्गारभावविग्ेषः) तद्यथा । नि्वदः २ 
म्लानिः श्रङ्या ३ अद्या 8 मदः ५ अमः&ई 

चऋअलस्यम्० टेन्यम्= चिन्ता ६ मोहः९० स्छतिः 
११९ शतिः १२ ब्रीडा १६ चपलता १९४ इषः १५ 
अवेगः; १६ जडता १७ ग्व; १८ विषादः १६ 

चआौत्सुक्यम् २० निद्रा ९९ अपसरः २२. 
सप्र: २३ विबोधः २४ अमर्षः २५ अवद्धित्थः२६ 
उग्रता २७ मति; २८ उपलम्भः २६ याधिः३० 

उन्मद; ९१ मरणम् ३२ चासः १३ वितकं;९२४। 
इति हेमचन्नः\ (अस्य लच्तणादिकं वथा, 
साहि्यदर्पे।३।१६८। 

^विश्रोषादाभिस्स्मेन चरन्तो अभिचारिणः । 
स्थाविन्युन्ससनिम्ेमास्तयस्जिंग्रच तद्विदा; ॥* 
कते इत्याह) 

मधोवंगां शिष्यस॒तगामिनौं पापवयसनास्क्तं 



व्थयितः 
<निदावेगरटेन्यच्ममदजङता यौय्यमोष्दौ 

षिबोधः 
खप्रापस्ारगन्वा मरण्मससतामर्ष॑नित्रा- 

वष्ित्या; } 

आओौत्सक्धोन्मादशङाः ्तिमतिख ता 
अाधिखचासलव्ला 

छ्वांयाविषादाः वटतिचपलताम्बानिचिग्ता 
वितर्का; ॥” 

रुतैषां लचणादिकं तयैव विशेषतो द्रश्यम् ॥ ) 
` चिःवाभिचारवि्ि्टः । (खमामेशच्युतः । 
कथाखरित्खागरे । १५।५१५ | 

<लब्धामि मन्त्रितासातिरसनाकं बान्यधा 

भवेत् । 

खामिखंभावनायाश्च भवेम वाभिचारिणः॥* 
अनित्यः! अगमापायौ। यथा, भागवते। 

९१९ । ३।३८। 
«नाह्ना जजान न मरिष्यति तघतिप्सौ 
ने च्यते सवनविद्कभिच्रारिणणं हि ॥*) 

बर, क नुदि। दति कविकल्पदहुमः। ( चुरा०- 
पर०-खक०-खेट् । ) अन्तःस्थादिषृक्तः। क, 
वपाययति । जदि प्रेरशे । इति दुर्गादाखः + 

बाय, ण गतौ । इति कविकल्पदुम; ॥ ( भ्वा०- 
उभ°-खक०-खेट । } भ, वयति वयत । इति 

 दुर्गादाखः ॥ 
वमव, तृक गतौ! व्वणो। इति कविकश्यदुमः! 
( अदन्तचुरा०-पर०-खक०-सेट् । ) वयवति । 
इति दुर्गादासः ॥ 

बयं, कौ, ( वाय गतौ + अच ¦ ) लम्ात् इादश- 
स्थानम् । यया,- 

“लं धनं भाद्टवन्ुपुतचच्रच्चकलचकाः। 

मरं धमकम्भायव्यया दादश्रराश्रयः +“ 
इति च्योतिस्त्लम् ॥ 

(कायति गच्छतौति। वाय गतौ + अच्! नन्वरे, 
जि । यथा, मनु;।१।१६। 

“खच्छाज्यो खत्तिमाच्राभ्व; संभवव्यवरयाद्- 
सवम् १) 

चायः, पु, (वि+दर+अच। ) अथेस्यापगमः। 
वित्तससचतुख्गं; ! इति श्न्दरब्रावलौ॥ खरद् 
इति पारस्यभाषा + { यथा, मनु; । ६ ।१९१। 

“अथस्य संयदे चेनां वाये चैव नियोजयेत् ॥* 
नागर; । वथा, भागवते । 9 ।१। ४६ । 

«ताविमौ वरै भगवतो इरेवंशराविद्धागतौ । 
भारवावाव च युवः लष्णौ यदुकुरूडहौ ॥* 
धरिव्यागः। दानम् । यथा, रघुः । १२। २३ । 

“अत्मानं सुतै तसात् रखुकनेत्नवायेन ख; ॥* 

डहस्यतिचारगतवर्प॑विश्रेष;। वथा, दषत्- 
खदह्ितायाम्।<। ३६। 

^पच्चमं बायसुश्न्ति शोभनं 

मन्सथप्रवकस॒त्यवाकुलम् ॥* 

नागविश्नेषः। यया, महाभारते ।१।५७।१६। 
“अमाइठः कामठकः सुषेणो मानसो वयः॥*) 

कमथितः; चि, ( वाय+ क्तः । ) शतवाय; । बमय- 
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व्यलीकः 
चरम्दादितप्र्येन व्मयधातोः क्तप्रद्ययेन वा 

जनिष्यन्नम् ॥ 

चयौ, [न्] चि, (कायोग्सयाक्लौति। वाय+ 
इनि; । ) वायघुक्तः । यथा,-- 

नद्रविखं परिमितमधिकवयिनं जनमाङ्घलौ- 

कुरति । 
चौशाचलसिव पौनस्तमजघमायाः कुलौ- 

नाया; ॥” 

इयुद्धटः ॥ 

वार्थे, चि, ( विगतोण्यो षसात् । ) निरेकम् । 
तत्प्रश्यायः। मोघम् २ विफलम् ३। इति 

जटाधरः ॥ ( यथा, कुमारे। ३। ७५। 

“प्न लात्मजापि पितुरच्छिरसोभिलाघं 
बधं समथ्यै ललितं वपुराल्मनश्च ॥* ) 

वमलौक, कलौ, (विशेषेण अलतौति। वि+ अल + 
4+चलौकाद्यश्)” उणा० 9 ! २५। इति 

कौकनप्रययेन निपातनात् साधुः) पौडायैः। 
इद्यमर; ॥ गतिविपरयेवः;। कामजापराधः। 

इति तङ्कौकायां भरतः ॥ वथा,-- 

भल त्रैव विजानाति परेणापलतं कथित् । 
छव्यच्ड संखरेदेतदस्त्यच्च न लस्यति ॥ 
बमलौकेषठ निरतो यः पथति कतनिश्चयः । 
गिद्य तिमान् विश्वत् परोष्धेएपिन च 

च्विपित् ॥ 

ऋतुकालेएभिगच्छेत अपाये ख्वकां च्तियम् । 
दडश्रासतु नरा भद्रे मम कम्भषरायणाः १४ 

इति बारादडे योनिग्भमो्चणना साध्याय; ॥ 

अप्रियम् । ( यथा, महाभारते । ३।६।६। 

नृ दितेन मम भारा सुष्धच्छयमपि किष्चन। 

व्लोकं छतपूर रे प्रा्चेनामितवृद्धिना ॥*) 
अकाथम् । परैल्छम् । इति मेदिनौ ॥ ( यथा, 
किराते! ३।१६.। 

न्यस्िन्ननैश्वय छतवालौ कः 
पराभवं प्राप्त इवान्तकोग्पि । 
धन्वन्धनुः कस्य रथे न छुग्यात् 

समो भयकप्रवणं व भौष्म;॥*) 

अपराधः) इति हेमचडः + (यचा, शश 

पालवचे ! ६ । ०५। 
भ सुटः चरसवालौकतत्र- 

सरसा सिवतः सयौवनोद्मा +” ) 

प्रतारणा । इति इलायुधः ॥ ( इःखम् । इति 

वैजयन्तौ ॥ यथा, कुमारे । ३।२५। 

“दिग् दच्विणा गन्धव सविन 
वालो कनिश्ासमिवोत्खसष्ले 1» ) 

तदति, नि ॥ ( यथा, भागवते । <।२२।य। 

“वदुत्तमः शोक भवान् ममेरितं 

वच्छ यलौकं सुरव मन्धते । 

करोम्यतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं 
पदं तयं कुर प्रध्यि मे निजम् ४”) . 

वालकः, पं, (वि+अल पथाप्रौ + कौकन् । ) 

नागरः । इति मेदिनी ॥ तत्य: । षिड्ग २ 

अटपञ्चः३२ कामकः विदूषकः ५ पौट- 

व्यवधिः 

केलि; ६ पौठमदं; 9 भङ्गिलः < छिदुर; ९ 
विटः १० । इति चिकाणश्नष,॥ 

वयवकलनं, ज्ञौ, (वि+अव+कल + स्नुट् । ) 

वियोग;ः। शौनः अङ्स्यान्तरकरणम् । 
वाकिकाटा एति भाषा! यथा,-- 
“अये बाते लौलावति ! मतिमति ¦ ब्रूहि 

सहितान् 

दिपश्दाचिंश्र्चिनवतिशताष्टाद्श्र्श्र। 
शतोपेतानेतानयुतवियुर्ताख्चापि बद् मे 

यदि वपक्तयक्तिवावकलनमा गख कुश्रला ६ 
इति लौलावतौः॥ 

वावकलितः, चि, ( वि+अव+कल~+-क्तः।) 
छत ववकलनः । वियो गित; । हौनितः। वाव 
कलने, ङ्गी । यथा। अथ सङुलितवावकलि- 
तयो; करणद्धचं इताम् । 

“काथं कमादात्क्रमतोग्यवाङ- 

योगो वथाष्यानकमन्तरं वा ॥" 
इति लौलादती ॥ 

व्वच्छत्, चि, (वि+-अव+दिद्+क्तः।) 
भिम् । यथा । भिज्जन्तु वावच्छित्रं विशेषितम्! 
इति चिकाखगषः॥ 

वाबच्छेदः, प, (वि + अव + छिद् + चन् ।) बाख 
सक्तिः। इति हेमचनः॥ एथकत्व च्च, (विरामः । 
जिदेत्तिः। यथा, भागवते! ४1 २६1६२) 

“जौवस्य न वावच्छदः स्या चेत्तत्तत्मतिक्रिया १) 
वावधा, चलौ, (वि + अव + धा +-“आतश्चोयसरे । 

इत्यङ्! टाप् । ) व्वधानम्। इत्यमरः 4 

यवधानं, जौ, (वि+अव+धा+स्टट् )) 
अ च्छाटनम्। तत्प्रश्चायः। तिरोधानम् २ 
अन्तदि; ३ अपवारणम् 8 दनम् ५ वावधाद 
च्यन्तद्धां 9 पिधानम् ८ स्यगनम् ९। इति 
देमचन््रः॥ वावधः १० अपिधानम् ११९१ 
षति एन्दरन्नावलौ ॥ (यया, रघुः । ९३१४३ ॥ 

«इष्टि विमानवावधानसुक्तां 

एणः व्ाच्विधि वभनिधत्ते ॥* 
भिदः \ यथा, भागवते । 81 २२। २७। 

«पराह्मनोवैद् वावधानकं पुरस्तात् 
खपे यथा पुरषस्तहिनाश \* 

विच्छेदः । यथा, शिशुपालवधे । ६. ५१ । 
«वपुरन्वलिप्त परिरम्भयुख- 

चवधानभौरकतया नं वधूः ॥* 
खमात्तिः । यथा, भागवते 8 । २६.। 9७ । 
न्यादन्धं न विन्देत वावधानेन कम्भेखाम् ६} 

ववधायकः, चि, ( कावदधातौति । वि + अव- 
धा+-खल् । ) वावधानकता । यथा। खेगे- 
कामो वेत सप्तङ्श्ावरा छदिकामा; ख्च- 
सुपासीरन्निति वैदे कामिनां कशलावशते- 

सतदगुपपर्ता ऋष्विवाापारान्तर्मावो ग काव 
धायकः । एति प्रायच्ित्तविवेकः ॥ 

वावधः, प, ( वि+अव+धा+ “उपसगे घोः 
किः ।*३।३।६२। इति किः ।) बयबधानम्। इति 

श्न्दरनावकौ ॥ (यथा, कषध रिते ।९।६६) 



व्यवसि 

व्वुवधाषपि वा विधोः कलां 

ग्टडचडानिलय न वेद् कः ४) 

कावसायः, पु, ( वि+व+सो+ षण्. |) उप- 
खोदिका । पेया इति पारस्यभाषा) यधाः- 

^करोति गाम गौतिद्धो अबलावभमितस्ततः। 
पथं पूगखदेद स्छादूयदिधेमेनसि स्थितम् ॥* 

षवि हितोपदेशे २ परिच्छेदः ॥ 

चऋअपिच्। 

न्ाहारो दिदुणः खों द्धि स्तासां चतुग णा । 

षड्गुणो दावसायच्च कामखाद्गुणः श्छतः ।* 
प इति चाण्क्धयश्रतकम् (| 

च्यरङ्ानम् | इति वावसायिद्यन्दाथेदशंनात् ॥ 

( यथा, रामायये। र \ ३० \ ४१। 

खन्या सदशं लते ! मस खस्य कुल च। 
वावसायमनुक्रान्ता कान्ते; तमविश्रोभनम् ४) 
जियः) वथा,- 

^ दवसाथाह्िका उुहिरेकेड ऊुरनन्दन । 

द्रा ह्यनन्ताश्च युह्धयोवादसायिनाम् ॥* 

दूति भगवदुगतायाम् २ अध्यायः 

वादसायालिकेति, रद देश्वदाराधवलचये 
कम्मयोगे वाव्ायाल्मिका परमेशरमन्रोव धुवं 
चरिष्यामोति निष्याह्मिका रङेव णकनिरेव 
शुहिभवति । अवददसायिनामौ श्राराधववडि- 
भखागां कामिनां कामभानन््ादनन्लाख्नच्रापि 

अनभफल-युखपलतवादि-प्रकारभेदादहशाखाचख 
शयो भदन्ति। दति वदङोकायां खाभ्यै। 
चष्यु; । वथाः 

५ वखायो अवस्यामः संस्थानः खयानदो प्रव; ॥* 

दति द्धाभारते वस्य सदस गामस्तोजे । ६३। 
१४६.।५५॥ (मङ्ादेवः) यया,ततरेव (६ १।६.०।५०} 
“सद्चखदहस्तो विजयो अवसायो इतन्विवः १) 

दयबखायो, [व्] जि, { ववसायोभस््ाखूौति। 
इनिः \ ) दापवखायविथिदटः । दाण्व्धकारकः। 

थया, 
«कोऽतिभारः समर्थानां किं दूरं अवशायिनाम्। 
की दिदेद्यः खविद्याया कपरः प्रियङादिनाम्॥ 

इति चाणकग्रतकम्। 

अवुषाता । य्था- 
“आदेभ्यो पन्थिगः येषा गन्धिष्यो धारिणो 

बरा; । 
धारिभ्यो जानिः येष्ठा ज्ञानिभ्यो अव- 

सायिनः ४ 

इति मानवे १२ अध्यायः ४ 

च्यद्धभ्य इति; उभयोः प्र्रस्यत्ये सति न्ध 
सरस्यातिग्रयविवच्षया अओष्टतैतौ शिगोविधाना- 
रोषदध्ययना अश्वाः तेभ्वः समथयन्धाध्येतारः 
खषा । विभ्योग्धौतपग्यधारण्लमर्धा; अष्टा; \ | 

चेम पन्थिनः पदितविक्छतग्रन्था बोदयाः) 

घारिभ्योग्धौर्यन्यायेश्चाः प्रशा । दैभ्यो- 
अचुद्धाकार, । इवि तदौकाया कुल्लकभटूः 

धारितः, चि, ( वि+द+खो1+ क्तः ) प्रता- 

प्व; इति भूरिप्रयोगः; \ बबुह्धितः। 

५३४ 
व्यवहा 

निद्धितः। इति वादषायिषयादवायश्रन्दार्थै- 
दशनात् + ( यथा, रामायओै। २।२४।१। 
«तं समौच्य षाद[खतं पितु्निंरं श पालने ; 
कौशल्या बाव्यसंसद्भावदचो धममिष्टमन्रयौत् ४५) 

वातव्या, स्तौ, {दि च्व्ल-खा + “सातद्चोप- 

विभिः । यया, 

^दोषेकालं व्यं धारयथ कमणूलो। 
देऽरेण स॒तोत्पत्िदे चतकन्धा प्रदोयते ॥” 

श्ादौन्यभिधाय ॥ 
नरतानि कोकगुप्यये कलेरादौ महाल्मभिः। 
निवितानि करम्मारि अवस्थापूनवकं युधे; ॥* 
च्यहाइतत्ले चेमद्निपराश्रभाष्ययोरादि- 
परणम् ४ ( नियमः। पथा, कथाखरिव्- 
खा(गरे। १०६. ७९। 

“र्वं शतशुदहारचो महारवानि डरः) 

उत्पाद्य भगवांस्तत्र चादस्यामादिदेप्र ख; ४) 
बादद्यए्वः, पु, विष; । वधा, 

५«वादलायो वयवश्यानः सं सयाज; खागदो भवः 

१४६ । ५५॥ (वि+यव+श्या+च्यट्।) 
चावद्ितौ, लौ । षया,- 
चातु जणे वपवस्थानं यङ्जिन् देगे च विद्यते । 

तं ष्वद जानोयादाग्ावतैस्ततः परम् \* 

इव्यायावन्श्म्दटौकायां मरतः; ॥ 
अत्स्ितः, चि, (वि+अव+स्या+क्तः।) विधि- 

पून्वकस्थित;। वावद्यापित; । यथया, 
“व्यथ वावद्ितान् इषा धारतैराङ्ान् कपि- 

ध्वजः; । 

प्रटन्त श्रस्तरसम्याते धदुरुद्यम्य पाखवः ॥* 

इति ओरीभगवदूगौतायाम् \ अध्यायः ॥ 

वावत, [ ऋ | पु, (वि+अव+द+ ठच् ।) 
वादहारकक्ता। प्राङ्विवाक इति याषत्। 
यथा। उत्तराभिधानाजन्तरं खभ्यागामधिप्रय- 
धिंगोः कस्य क्रियः स्यादिति परामश्रंलचणस्य 

 प्र्वाकलितस्य योगौश्वरेय वपवद्ारपादत्वेना- 
जभिधानात् वावदतैखम्बन्धाभावाच् न वव 

ारप्रादवमिति दितम् । इति मिताच्तरायां 

ववद्धारमाढका + कायस्धस्योपाधिविशेषश्च ६ 

इव्मरः \ ठ चमेद्; ¦ धायः । पणः । स्थितिः, 

शति मेदिनौग्ब्दरन्नावल्यौ \#॥ ( कम्मे । 
किया । वया, 

^नकश्चित् कस्यचिग्मिचं न कश्िकस्य सिद्धिषु) 

वावहारेख जायन्ते मिच्राखि रिपवस्तथा 
यथाश्वरष्ुः। ६।६२। 

“तथापि शख्छवावदारविष्टुरे 

विपच्चभावे चिरमस्य वितः । 

तुतोष वौातिश्रयेन उचा 
पदं दि खच गुखो निधीयते ।५) 

अथ वपवहारद्शनम् । वच याञ्जवख्का;। 

भ्ख्छदादारवापेतेम् मागे यत्वपितः परै; । 

खगे 1५ प्रद ¦ तदाप । } ध्राच्छनिरूपित- | 

दति महाभारते वस्य खदखनामल्तोत्े । १३। 

व्रवद्धारः, पु, (वि + अव+ छ + घम् ¦) विषाः । 

=+ 

व्यवदा 

व्यापद्यति चैद्राच्धि वावद्ारपकं हि तव् १ 
स्छतिसदाचारवद्िभूतैन वल्मना परैरथेतः 
रौरतो वा पौ{डतद्धदाजनि निवैश्येत्तहयव- 
छारदशे गख्यानम् । चेदिखत्र सदिति मैचिताः। 
अदैदवति चेदिद्यनेन. खयं विषादोत्थापणं 
राक्ा.-मः कतैवामिति श्रूलपाणिमहमशो- 
पाष्यायाः। रान्ौति वाव्ारप्रदशैकपरम् ¦ 

, सथा च उदस्यति; 

“रावा कथयि संपश्यत् प्राद्विवाकोऽ्यया 
हिन; ॥*#॥ 

प्राङ् पिषाकलकच्चख्मादइस र्व) 
“विका एच्छति पश्र प्रतिपन्नं तथेवच्व। 

प्रिपूमे प्राग्बद्ति प्राङ् षिवाकश्तः खतः; ०” 
काद्यायनः । । 
"चदहाराितं परशं एच्छति प्राति खिति) 
विवेचयति यस्तस्मिन प्राङ् विवाकस्ततः खतः ६८ 
ऋथिनं प्रति भाषा ति कौडद्रौ प्र्धिंगं प्रति 
च तवापि कौढ्रसृत्तरं इति एचछतौति प्राट् 
श्ुत्वा च युक्तायुक्ततेन जयं पराजयं वा 

` दिषिगत्ति रवि विवाकः प्राट् चख विवाकञ्चेति 

भ्राड् विवाकः \#॥ काद्यायनः 

५सप्राङ्विवाकः सामाव्यः सत्राह्षणपुरोह्ितः। 
श्यं सराजा चिबुयात्तषां जयपराजयौ +. 
यदा कायवश्याद्राजान पश्येत् का्यनियेयम् } 
वद्। निवुज्ञा दिसं बाख्यं वेदपारगम् ॥ 
यदिविध्रोन विद्धान् स्यात् चत्चियं तच 

योजयेत् + 
वेश्यं वा धमेगास्वन्ं मूं यत्रेन वच्नेयेत् ॥ 

विनौतवैश्; । महुः 
“जातिमाज्रोपजोवौ वा कामं स्याट् बाणः+ 
धमप्रदक्ता बरृपतेने तु सूतः कदाचन ॥ 
जाध्यापयति नाधौतै स ब्राञ्चणहवः सत; ४४ 

वाख; ॥ 

“हलान् विहाय यः पञ्चत् काणि इषस; 
1, 

तच्छ प्रचुभ्यते राज्यं बलं कोद मश्यति । 
यः मूबो प्ेदिकं धम्म साते का भाषते यदि। 

सस्र दं पं सदसे खक्रणो चेव भेदयेत् \ 
दुः प्ौलो्यि दिलःपूच्योनभूद्ो विजितैज्ियः। 
इष्टां कः परि्च्यःचैयेत् श्रौलवतौं 

खसेम् ४" 

अवदारमाडइ काद्याबनः। 
^वि नानार्येभ्व सन्देहे इरथं हार उच्यते । 
नानासन्देहहरणादूवयवहार इति शितिः ॥” 
नानाविवाद्विषयः संश्रयो हिवतैप्नेन इति 

वावहारः। भाषोत्तरक्रियाजिखयकलं वयव 
रत्वम् । सथा च इडस्तिः | 

«“अन्नगतिमिरोपेतान् बन्देहपटलादितान् । 
जिरामयान् वः कुरते ्ाच्छाञ्जगश्रलाकया ॥ 

इ कौत्तिं राजपूणां भ्त सहतिष्च सः 1“ 
कक्त् खंद्रवद्धएानां अवाच विनिशंयः ६५ 
अतरव बराद्द्ः+ `. 



| 
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भऋनियुक्तो नियुक्तो वा शाच्तरन्नो वक्तमहंति । 
रषी षाचं ख वदति यः शाख्सुपजोवति । 
देवों देवानुमताम् ॥#॥ धम्भशाख्योसतु 
विरोधे लोक्ञवयवष्टार एवादरणौयः। दया 
सते रव । । 
^चम्भेशास्तरविरोधे तु व॒क्तियुक्ती विधि श्छतः। 
चावद्ारोफपि बलवान् घम्भस्तेनावद्ोयते ॥” 
अवद्धौयते अवगम्यते छि गतावियसनाहातोः। 
अतर्व दस्यति; 
“केवलं प्रास्तरमाथिद्य न केव विनिशेयः। 
इक्तिद्धौनविचारे तु घन्मदानिः प्रजायते +” 

इक्तिर्न्यायः। सच लोकवःवद्चार इति वमव 
ऋारमाढका + अतरत काल्ायनः) 
^“कुलश्यौलवयोढल्तवित्तवद्धिरधिष्ितम् । 

अणिग्भिः स्यात् कतिपयै; कृलटद्ेरधि- 
छतम् ५” 

खड् इति भरोषः । काव्यायनः। 

^ सभ्यनावश्ववक्तवंप घम्भाधंखद्ितं वचः । 
श्वशोति यदिनो राजास्यात्त सभ्यस्तदावृणः +" 
सभ्य; सभायां खापघ्रुः॥#॥ तथधाविधानाडइ 
याज्जवल्कय; | 
^श्ुताध्ययनसम्यत्राः कुलौना; खद्यवादिनः। 

राज्ञा सभाषदः कायाः शनौ मिभचये 
समा; ५ 

श्ताध्ययनसम्यत्राः धन्मधाच्क्चाः। कुलोगाः 
सङ्करादिदोषश्रन्यमातापिष्टवेश्रपरम्यराकाः । 

ख्वंभूता; सभाखद; सभायां वथा सौद्न्ति 
उपविशन्ति तथा दानमागसस्कारे; राच्च 
क्ैवाः 19 तथाविधावस्यानेन भूमे; समाल- 

माह मबुः। 

“यदिन देधे निषौदन्ति विप्रा वैदविदस्थः। 
राञ्ज: प्रतिकछशतो विद्धान् जाक्षणस्त्ां सभां 

विदु; ५ 

विद्ंहतार्वापि सभापयायपरिषच्छन्दमादस 

श्व); 

“^जेविधो हेतुकश्तकीं निरुक्तो धम्भपाठकः । 
चयश्चा्मिणः पूरं परिषत् स्यादश्ावराः ॥” 

विधः चिवेदपारमः। ₹ैतुकः। सद्युक्ति- 
वव्र । अतर्वामरसंह;। सभा सदस 
सभ्यन्व। अन्नम दौरि; प्रकाण्ये नमिति 

यावत् तया खद सात्तात् परम्यस्यावा वर्त 
इति सभा ॥ # 1} काद्यायनः। 

“^दिवसस्यादटमं भागं सुक्रा भागत्रयं तु यन्) 
खकालोववदह्ाराणां शाख; पर; ख्छलः;॥* 
अटटमयामाद्याहप्रहरम् । भाग्यं प्रहरहय- 
यययन्तम् । मनु; । 

"वर्माखनमविष्टाय संनोवोौक्; षमाद्ितः। 
प्रगम्ब लोकधाचेभ्यः कान्धदद्यंनमारभेत् ॥ 
मनुनारद् बौधायनद्रौताः। 
“परादोभ्रन्भस्य कत्तारं पादः साक्िच्च्छति। 
पादे; खभाषद; सन्छान् पादो राजानग्च्छति। 

राजा भवद्नेनास्तु सच्यन्ते च सभावदः। 

५३५ 
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शनो गति कर्तार निन्दा्ो यत्र निन्यतै ४” 
कर्तारं वादिनम् । राजपादं पिषैचकपरम्॥ 

अनेनाः निष्यापः+ अ्िंतवमाडइतुवासनारदौ । 
«यस्य चाभ्यधिका पीडा कायं वाप्यधिकं 

भवेत् । 
तस्याधिभादो दातो म थः पूत्च निवेदयेत् \* 
अरव पूमैपश्ो भवेत्तस्य इति काद्यायनोचे 
ङनोषपाद्ः ! न यः पून्वं निवेदयेदिति तस्यो- 
रं पं इति दोषः सयः पू्खभिति पाठ 

थः प्रथमं निवेदयति ख पून्यवादौव्यषैः। दद 
सलि; । 

“हं पूथििकया यातावधिप्रतधिनौ यदा 
वादो व्थामुपूर्वेय यादयः पौड्ामवेच्य वा +” 
यत्र हावैव वदतः प्रमो मदाश्चं इश इति सज 

जाखणाटिक्रमेयाधिकपौड्ादर्नेन वा वादो 
साह्य; 1#4 खयं विदादाग््तौ प्रतिनिचिमाइ 
नारदः । 
+५अ्थिना सत्रियुक्तो वा प्रद्ययिंप्रडितोऽपि वा। 
यो यस्या्चं चिवदते त्योजेयपराजयौ ॥* 
तयोकादिप्रतिवादिगोः। डदस्यतिरपि। 

“ऋत्विक वादे जियुक्त समो सभ्यरिकौततितौ। 
यश्च खान्याप्नयात् पुण्यं हानिं वादेग्यवा 

जयम् ॥* 

काद्यायनः। 
“मजुष्यमार णे स्तेये परदाराभिमर्ष॑ये । 
अभच्यमचशे सेव कन्याहरयदूवये ॥ 
पार्ष्ये कटकरणे वृषदो दे तयैव च । 
प्रतिवादौ ज दात्य; कत्ता तु विवदेत् खयम् ॥* 

कुलश््ोप्रश्टतोनां प्रतिनिधिमाहइ यासः । 
^ कुलस्त्रोवालकोच्छतलज ङा ताना वान्ववा; । 

` पून्वप्तोत्तरे बूयभियुक्तो श्टतकस्तथा ६२ 
` भाज्रादौतस्च्य प्रचस्ितस्य दखनोयलमाद् 

नारद् । 

श्योबभ्नावाप्रितावबापिन एचो न नजियो- 
र जितः 

 परार्थवादौ दषः स्यात् वावद्ारेषु विद्वन् १५ 

विद्धवन् विर्व श्रवन् ॥ #॥ नारदः) 
«नि््वद्ुकामो रोमारत्तो विवन्ञुधेखने स्थितः । 
अभियुक्तस्तथान्धेन राजकर्म्नोदातस्तथा ॥ 
गवां प्रचारे गोपालाः शस्यबन्धे लषोवलाः । 
शिल्पिनच्ापि ततकाले अयुधौयाशख्च विदे ।॥ 

अप्राप्रवयवह्ारच्च दूतो टानोग्मुखो बलौ । 
विवमस्याश्च नासेच्या नं चेताच्राङयेनृवरपः ॥* 

निव्वैुकामो विवाहप्रटत्तः) अन्धेन बादान्त- 
रेण । अप्राप्रथवदह्धारः घोडशवर्षावरवयस्कः। 

तत्काके विवाद्धार्दिसमाभिप्रयस्तकाले। एते 
विषमस्थाश्च उपश्नवरेशख्थाश्च उत्तमर्णाद्ना 
नातेथ्या नावधारणौत्नाः रतान् प्रयुक्तान् 
वादिना निकवैदितािरति शेष ॥#॥ यज्ञवल्क; । 
<“अभियोगमनिक्ौ मैनं प्रद्यमियोजयेत् ॥” 
अभियुक्तः सह्नुत्तरमदक्वा भाषावादिगमेतं 
खाभियोगानुपमदेकेन विवादान्तरेय न् योज- 
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येव । युमपदनेकथवद्ारासम्भवात् । नारदो- 
४पि। 

^पूब्धदादं परिखव्य योदन्धमालब्बति पुनः) 
वादसंक्रमणाज तेयो होनवादौ सप्ी नर; ॥* 
नवादौनेन दणपतोक्ता न तु प्रलतार्थाद्ौ- 
नता अन्धथा कलापत्तः \ # ॥ पारष्ये प्रति- 
परसवम ख श्व) 
“क्त् प्र्यभियोगश्च कलद्े साहसेषु चं १ 

वाकपारष्य शख्वादिप्रहारेषठ च। यथाप 
महमय्यनेनाह्कुष्टः धस्ते इत इवयपराधा- 
भावाय प्र्मिवोगं कुथात्। वथा च डद 
स्यति; । 

चखकर्स्तु थदाक्रोध्रंस्ताडितः प्रसिताडयन् । 
इत्वाततायिनश्चेव नापराधी भवैन्नरः 
खतेन वाक्पारष्यदखपारष्ययोः प्रलताभि- 
योगे खच्छकाभिथोगेभ्पि म दोषः। धततु। 
“पूम्बमाचारयेद्यस्तु नियतं ख्यात् घ दोषभाक्) 
पचादयः सोप्यसत्कारौ पूरये तु विनयो गुखः ४५ 
इति मारदेवचचगं तत् पूरन्नापेचचया परश्या- 
धिकवाकपारष्योत्पादकस्यापि खच्यदकविधा- 
यकम् ॥ # ॥ युगपतखंप्रवर्तने अधिकरदाभाव- 
माह सर्व) 
<पारश्ये सावे तेव युगपतसप्रडत्तयोः । 

विश्धेष्ेत्र लभ्येत विनयः स्यात् समस्तयोः \* 
विनयो दण्डः । रवश्च दकोपरयमनपराधै मयि 

छतः पौड्तिलादिति भाषायां प्रश्वभियोगः 
काये रव । प्रयवख्छन्दनोत्तरस्वेन युगपदनेक 

चवदारापत्तिदोषस्याभावात् ॥ # ॥ समापतेः- 
केलैयमाइ काव्यायनः। 
“अथ चैत् प्रतिभूगां स्ति वादयौग्यस्तु वादिनोः 

शं रण्वितो दिनस्यान्ते द्वयात् भव्याय 
वेतनम् ४ 

प्रतिभवति तत्का तदद्मवति इति प्रति 
भूलेखकः । वादयोग्यः विवादफलस्य चाधिल- 
धनादिदानस्य दखदागस्य च चमः । वादिनोः 
भाषावादिन उत्तरवादिनच । सथाच धाश्च 

वल्क; । 

“उभयोः प्रतिभूय दयः समथ; कानियेधे । 
प्रतिशुवख्छभावे च राश्चा सं पनं सयोः ॥* 

रान्ना सं्तपनं दकतुल्छाधिकरणं निेयच्य 
कार्ये धनााददाने राजदन्तादित्वात् कायन 
श्यन्दस्य पूम्यनिपातः। शत्यः तद्रचको रष्ज- 

नियुक्तः ॥#५ प्र्य्थौं यदि कञच्ित् कालं 

प्राधेयते स लभते अथौ तु कालं प्राधेयन् 
अधित्वमेव याहन्यादिति तैन कालो न प्राथे- 
नयं; । तदाद) 
^प्रल्यथौँं लमत कालं चदं सप्राहमेव च। 
अथीं तु प्राधेयन् कालं लतृ्चगादेव ीयति ॥ 
कचित् प्रद्यथीं कालं न जभते। याज्ञवल्कयः । 
“साहसस्तेयपारुन्यशो?नभिशापाव्यते स्वियाम् । 
विवादयेत् सदा ख्व कालोएन्यजच्छया सतः ५” 
साहसं मदु्यमास्यम्। गौरत्र रोद्धा । 
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च्भिशापौो मडइापातकादिना। अद्ये दथ- 
माञ्च । च्िवां छलस्छियां 

्राप्रायां दास्यां ख्यैत्ववषिवादटेवा । रखषुसद्यरव 

उत्तरं दापयेदिति श्ूलपाथिः॥ विद्धेषयति 

कात्यायनः 
५“यस्ात् काथ्यलमारम्भद्धिरात्तेन विजिद्छितः। 
तस्त्र लभते कालमभियुक्तस्तु कालभाक् ६“ 
च्पवाद्माह हदस्तिः। 

“अभियोक्ता प्रगलभवात् वक्त नोत्खष्ते यदि। 
तदा कालः प्रदटातयः काथशक्रनुरूपतः; ॥ 

च्यच्रापि विश्चेषयति यासः। 

^“राजद्वक्षतौ दोषस्तसिन् कारे यदा भवेत्। 

च्वध्ययोगमाचरेय न भवेत् स पराजित; ॥” 
स छतसमयवन्योऽभियुक्तः । 

“राजरेवशतं दोषः साश्िभिः प्रतिपादयेत् । 
जेदोन वगैमानस्तु"दणगो दाप्यस्तु तद्चनम् \» 
च्वध्यतिक्रमद्ेतो राजरेविकदोषस्य प्रमितौ 
न तदतिक्रामकोऽपराध्यति जैश्षाश्च तदति- 
करमेण दषो भङ्गी च भवतोदययेः। इद्र 
काठिन्धादियुक्तो जिक्ल;ः। तथा च इारौतः। 
छद्म माया याजयुक्ता निकति;। कौटिच्य- 
काठिन्धश्रा्यवैरस्यसद्धावयुक्तं ओश्षमिति युक्तं 
योग; ॥ # ॥ 

अथय यवद्ारपाद्निणेयः। तत्न इस्ति; । 
^पून्वेपच्च; ख्छतः पादो हिपादखोत्तर; खतः । 
कियापादस्तथा चान्यश्वतुर्थो निणेय; श्त; ॥ 
भिथयोक्तौ च चतुष्यात् स्यात् प्रव्यवस्कन्दने 

तथा 
प्राङ्न्ाचे चस विज्ञयो ह्विपावृसंप्रतिपत्तिषु । 
यद्यपि खंप्रतिषत्तावपि निख्योस्ति तथाप्य 

्रवादिनेव भाषायेस्याङ्गौलतत्वेन करिरासाध्यो 
ज भवति इति दिपादतोक्ता ॥ #॥ 

अथ भाषापाद्;। 
सन्न भाषाखरूपमाइतुः काव्यायनटहस्पतौ। 

“प्रतिज्चादोषगिम्नक्तं साध्यं सत्कारयान्वितम् । 
निचितं लोकसिद्ध पत्तं पच्चविदो विदुः । 

खल्पाच्चरः प्रभूतार्थो निःखन्दिग्धो निराकुलः । 
विरोधिकारगेर्मक्तो विरोधिप्रतिरोधकः + 

यदा त्वेवविधः पच्च; कल्पितः पून्नेवादिना। 
ददात् तत्परच्तखब्नन्धं प्रतिवादौ तदुत्तरम् । 
प्रतिज्चा खाध्याभिधायिका वाक् । तखा 
परस्प्रपिरद्धाथेपदादिभिख््यत्तं साध्यं साघना- 
इ[भिमतं पक्त विडुः। अन्यथा प्रतिन्नादोषैण 
साध्यदोष; स्यात् । अतरुवोक्तम् । 
«वच्नस्य प्रतिन्नालवं तद॑स्य च परचता । 
च्छषङूरेण वक्तवेय यवदारेवु वादिभिः ॥* 

वक्तवा परचप्रतिन्ने पूर्न्नोक्तं। नारदेनापि 
५खारस्तु यवदारायां प्रतिन्चा सतुदाद्धता । 
वङ्धानौ हौयत वादौ वरं ्तास्त्तरो भवेत् \* 
उत्तरो विजयौ । वद्यष्टन्यन्न ध्यं चाप्यं तटू- 
विश्िष्धम्मों प्रच इति मेद; तघा्यत्र वाक् 
प्र्याग्ययादिधम्भविद्धेषविधिश्ख पच्तया 

५३६ 
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धन्निरोधमणादैरेव साध्यत्वात् साध्यपचयोर- 
भेश्ाभिधानम् । उपसष्ारे च रखवंविधः; पच्च 

इति! सिताच्षरायान्तु भाषा प्रतिद्भ।प्च दति 

नार्थान्तर मिदयक्तम्। भाषायेहकरा भाषाखरूप- 
प्रपष्ठमाहइ स्वल्पाच्तर इति। निराकुलः 

पौसापविपासादिगृन्ः | तच । 
“दयते च अवद्ारे च प्व्रते यञ्ञकम्मेणि। 

यानि पश्यन्त्यदासौना; कतै तालिन् 

पश्यति ॥” 

इति णद्यसयहवचनादुदासौनेभ्यो जाला 
श्नोधयेत्। तच्छोधनमाइ उषस्तिः । 

५न्धूनाधिकं पून्बेपक्तं तावद विश्रोधयेत् । 
न ददादुत्तरं यावत् प्रथं खभ्यसन्निधौ ॥*४। 
तक्षिखनप्रकारमाइ यासः । > 

नपाखडलेखेन पलक भूमौ वा प्रथमं लिखेत् । 
न्धनाधिकन्तु संशोध्य पष्छात् पन्न निवेशयेत् ॥ 

फलकं काादिपटकम् । कात्यायनः 

^पून्बेपक्चं खभावोक्तं पराङ् पिवाकोएथ लेखयेत् । 
पाण्डलेखेन फलके ततः प्े?भिरेखयेत् ॥ 
श्योधयेत् पून्यपचनतु यावन्नोत्तर दशनम् । 
उत्तरेणावरुह्स्य निटत्तं शोधनं भवेत् ॥ 
अन्धदुक्तं लिखेद्योग्दधिप्रद्यधिंनोगैचः। 
च्तौरवच्छासयेत्तनु धाम्मिकः एयिवौपतिः ॥” 
स्वभावोक्तमसचिमम् । खतच्च खरविद्नोषादिना 

सुज्ञेयम् ॥ #॥ अतरव यान्नवल्कयः। 

“छलं निरस्य भूतेन अवड्ारान्नयेन्व्रपः । 

भरूतमप्यनुपन्स्तं हौ यते यवहारत; ॥* 
श्रूतं तत््वाथे सम्बन्धम् । नारद्; 
भूतं तत््वाथसन्वन्यं प्रमाद्ाभिहितं इलम् । 

किन्तु राज्चा विद्धेषेय खधममभिरच्चता। 
महुग्य चित्तवेचि्रपात् परौ चा खाध्ववाधु बा । 
सर्जष्वदं विवादेषु वाकद्कले नाव्तीदति ॥ 
पशु च्छो भ्ूल्ययादने श्ास्योएप्यर्थान्न हौयते ॥* 
सर्वष्वधेविवादेषठ प्रमादाभिधानेएपि नावसौ- 
दति अच्रोदाइरणं पश्ौद्यादि । चअयदिवाद्- 
सह्णात् मन्दुतविवादेु प्रमादाभिधाने 
प्रक्लताचादष्यर्याङ्गोयत इति गम्यते । ययादइ- 
मनेन शिरसि पादेन ताङ्ति इद्धभिघाय 

केवलं इस्तन ताङ्ति इति वदन् न केवलं 
द्ष्डाः प्ररालौयते च। ततश्च त्वं मद्यन्टणं 

क्षारयसि मत्त ऋरत्वेन रहौततावद्नं- 
कत्वादिति भाषाशरौरं रतच्च संस्कतदेश्चः 
भाषाच्यतरेख ययाबोधं वक्तवय लेख्यं वा। 

खखायासपि बादिप्रतिवादितादश्ंनात् खत- 
र्वाध्यापनेएपि तधोक्तं विष्णधर्म्मोत्तरे। 
^खंस्कते; प्राशते ताक्यवे, शिव्यमचुङूपतः । 

देश्रभाषाद्यपावञख बोधयेत् च गुरु; स्छतः ॥#॥ 

अथोत्तरयाद्;। तच कालमाह काद्यायनः। 

«“वद्यःक्षतेदु कार्ये सद्य ख विवादथेत् । 
कालातीतेषठु वा कालं दद्यात् प्रधि प्रधः +” 
बादिनोक्तस्य साध्यस्य प्रतौपमषेयते इति 
पर्थौ । नारदः! 

` व्यवहा 
^गदनत्वाद्धिवादानामसामर्यात् छतेरमि + : 

ऋणादिषु रेत् कालं कामं त्वुसुल्या \ 
ड्स्यति;) 

“यदा लेवंविधः पचः कच्िलः पूमैवादिना। 
दद्यात् तत्पच्चसब्बन्धं प्रतिवाद तदोत्तरम् ॥” 
सम्बन्धसुपयुक्तम् । अन्यथा अच्वादित्वेन भङ्ग 
प्रसङ्गात् । 
“अन्धवादौ क्रियादषौ नोपरस्यायौ निरुत्तरः 
अहूतप्रपलायौ च होन; पञ्चविधः च्छतः 
प्रपलायौ चिपच्चेण मौनकत् सप्रभिदिमैः। 
करियाद्षौतु मादन साचिभिन्रस्तु तत्- 

५ च्तणात् ॥* 

षति जारदीक्तेः ॥ 
क्रिया केष्यादिका। साक्तिभित्रः साश्तिभिः 
पराचित;। वािनोक्तस्य साध्यस्य प्रलौषं 
वदतीति प्रतिवादी ¦ उन्तौते निस्त यते 
पलताभियोगोप्नेन इति उत्तरम् । बान 
वल्कः । 
“शुताथेस्योत्तर लेखं पून्भावेदकसन्निधौ \* 
लेस्मिति वाक्वस्याप्युपलचकम् + # ॥ उत्तर 
श्वरूपं तद्वद शाह नारदः! 
^पच्चस्य यापकं सारमसन्द्ग्धमनाकुलम्। 
अव्यास्डागस्यमि्येवसुत्तरं तद्िदो विदु; ॥ 
भिच्यासंप्रतिपन्नित्वं प्र्यपस्छन्दनन्तथा । 

प्राइन्यायाश्चोत्तराः परोक्ताच्चत्वारः शास्त- 

वेदिभिः। 
अभियुक्तोभियोगस्य यदि कुखादप्द्रवम् । 

मिश्या तत्तु विजानौयादुत्तरं अवदह्ारतः॥५ 
पच्चस्य भाषाथसय यापकं आ च्छाद्कं अभि- 
योगप्रतिङ्कलभिति यावत् । अतणव पू्पचा्ं- 
सम्बन्धं प्रतिपन्चं निवैदयेदि्यक्तम्। न च 

विष्रतिपत्तया न्धायाथेमागतस्य धारयसौत्यभि- 

बक्तस्य धारयामीति संप्रतिपत्तः कथसुत्तरतवं 

अभियोगाप्रतिङ्गलल्वादिति वाच्यम् । भाषा- 
बादिनो ऋखेत्ेनापटुतया वा कदाचिद्धाषाभि- 
वादादेबायं होयते इति भाषाविमषेषथन्तं 
विप्रतिपन्गस्याप्यत्तरवादिनो भाषाथ सभ्बगवगम्य 
तज्निषिधाथ सन्यशुत्तरासम्भवात् विदत्भायां 

श्वासत्यवचनमव्यन्ताधम्भकारकं परोक्तिपरालये 

च दखतव' वादिना च दैरमिन्यादि प्रतिसन्द- ` 
धतः संप्रतिपत्तसचरत्व' सम्भवदेव) रवं रुतेभ्य . 
ख्वानिस्तारात् साध्यत्व नोपदिर्स्य पचस्य 
सिद्धत्व नोपन्धास्ेन सखाध्यत्वनिवारणात् सिद्ध 

साधनेनापि वादिन; प्र्वस्थानान्ोत्तरत्व 
शंप्रतिषत्त; सिद्धमिति! सारं प्रणतोपरयोगि। 

अनाबुलं पूर्म्नापरविरोघग्रन्यम्। अयास्या- 
मम्यमध्याहारादटिकं विनेव प्रतीतं अभियोगस्य 

चअभिबुन्यते इव्यभियोगः सद्धेतुकं साध्यं तस्या- 
प्रड्वमिव्धयेः 1 #॥ उत्तराभाषमा इ काव्याय; । 
%प्रछतेन त्वसन्बन्धं अत्यस्यमतिभूरि च। 
पेक्य वाापेवं सच नैवोत्तरं भवेत् ॥ 
चअस्तद्मस्तपरदयापि निम्तय तथाङ्लम्। 



व्यवहा 

याख्यागस्यमसार च्च नोत्तरं रस्यते वुधैः ॥» 
च्यल्ल्यस्तपदयापि अनन्वितायेपदयाप्रमिति 
अवदह्ारतिलके भददेवभट्राः॥# ॥ मि्योत्तर- 
मेदमाहतु; पुनर्यासनारदौ। 
“मिथ्येतन्नाभिजानामि मम तत्र नसच्रिधिः। 

अजातञ्चास्ि तत्काले इति मिथ्या चतुचि- 

धम् ॥* 
मि्येतदिति श्न्दतो नाभिजानामौ यादिकमध- 
तोग्पद्धवः। तथा च काल्यायनः। 
«श्रुत्वा भाषाधेमन्यस्तु यदि तं प्रतिषेधति। 
अधंतःधन्दतो वापि मिथा तज् रेयसुत्तरम् ॥* 
तवं मद्यं धारयसीति प्रतिन्गायां न रहौतमिति 

श्न्दतः। कालविशनषगर्भायां तस्यां स्यां दा 
नाद्धं जात इति अथेतः। देशकालविश्रष- 
गर्भायां तदा तत्र नाहमासं इव्प्यधेतः । 
देशादिमव्यां तच्छन्यायां वान जानामोद्यथेत 

ख्व योग्यासररयेनाथेतस्तदग्रइणप्रतिपादनात् 

अत्र चरमच्रयं महणावस्कन्दनसुखेन गहणा- 

भावप्रतिपाद्कं सापदेश्रमिथोत्तरमाच्रं खादां 

मि्योत्तरमाच्म् ॥ # ॥ स्पतिः । 

^श्ुत्वाभियोगं पर्थं यदि तत् प्रतिपद्यते । 
खातुसंप्रतिप्रति; स्याच्छास्त्रविद्धिरुदादता। 

अथिंनाभिदहितो योभ्यः प्र्य्थींयदि तं तथा। 
प्रपद्य कारणं त्रयात् प्रत्यवस्कन्टनं हि तत्॥ 

अचारेणावसन्नोएपि पुनलखयते यदि। 
सोएभिधेयो जितः पूवे प्राडन्यायस्तु स उच्यते ॥“ 
अभियुज्यते इव्भियोगः। प्रतिपद्यतेभ्ङ्गी- 

करोति। तं साध्यार्थम् । तथा प्रपद्य स्यतवे- 
नाङ्गौज्लद्य। कारणं तत्प्रतिङ्ललरूपं कारणं 
ज्यात् तदा तदुत्तरं प्र्यवस्छन्टनम् | वाद्यक्तस्य 
प्रतिकूलत्वेन प्र्यवस्छन्दनमि्यधः। प्रतिभन्ता- 

वस्छन्दनात् प्रद्यवस्कन्दनमिति जौष्धतवादहनः 
तच्च कारणोत्तरः चिविधम्। बलवत् तु्धबलं 
इज्चलश्च। तत्र बलवदुत्तरं यथा। चत्त. श्रतं 
रङीतसिति सदयं किन्तु परिशोधितमिति। 
अत्र उत्तरवादिन ण्व क्रियानिरधः। तथाच 
नारदः 

“अध्ये पूमवपचस्य यस्जिन्नथंव शाद्ववेत् । 
विचा सात्तिणस्तच प्रयया प्रतिवादिनः ॥” 

अध्ये दुम्नलतवं पून्नपचस्य । ततश्च स्णापक- 
साध्यस्य धा्चमाणत्वस्य ध्वंसकारणं नि्यात- 

नादि तद्रूपसुत्तरं कारणोत्तरम्। अतरव 

सिथयोत्तरादस्य सेदः । तद्धि धा्माणत्वस्या- 
व्यन्ताभावप्रयोजकमय्रहगसरत्पं नतु ध्वंल- 

सू्पम् ॥#॥ तुल्यबलकारणोत्तरं यथा.। 

मदौवेयं भूनि; क्रमागतत्वादिति बादुक्तं मदौ- 
चेयं भूमिः क्रमागतत्वादिति प्रतिवादिना 

तथोत्तरमिति तत्र पून्ववादिनः साच्छुपन्धासः । 
तदसाम्यं प्रतिवादिनः। तथा च याज्ञवल्कयः 
५खात्तिषभयतः खतृसु स्वश्चिण; पूनवादिनः 

पूम्बपदेएधरौभरूते भवन्त्ुत्तर वादिनः ॥* 
दुब्बलकारणोत्तरं यथा । मभेव्रं भू; क्रमाग्रत- 
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त्वादिति वादक्ते ममेयं भूदं शर वभेमुन्यमानला- 
दिति प्रद्यत्तरं तत्त धनमाच्प्रयुक्तम्। 

^पश्चतोग्त्रवतो इानिधेनस्य दश्रवाषिकौ॥” 

इति वाज्नवल्कयौयं बौजम् ॥ 

किन्व॒ नैतद्युक्तम् । 
^परेण सुष्यमानाया भूमेव्िश्रतिवापिंकौ ॥* 
इति भूमिमात्रविषयकं तत्पराद्ेनापोदित- | 
त्वादिति भवदेवभटड्ाः ॥ 

^पश्यतोभ्नुवतो हानिशवमेववं ्रतिवाषिको। 
यरेण सुन्यमानाया धनस्य दश्रवाधिकौ ॥* 
इति शूलपाणिष्टतपाठोण्पि तत्रा प्रमाणम् । 
ततञ्चाच्र क्रमागतत्वं पून्ेवादिनः प्रमाणोष- 

न्यासः। तथा चोक्तम् । 

“गुरावभि शिते हेतौ प्रतिवादिक्रिया भवेत्। 
दुबे वादिनः प्रोक्ता क्रिया तुर्येफपि वादिनः” 
छ्खाचारेण अवद्धारेण । अवसन्नो भङ्गो । लेख- 

` यते भाषाभिति श्रोषः; स वादौ अस्लि्रथे मया 
पूर्वे पराजितः वाथ्ः प्राडन्यायो हि धाथ- 
माणत्वसामान्याभाव्वापकः ॥#॥ रखुतेषां खङ्करे 

विद्धेषमाहतुर्यासहारौतौ । 
“मिचोत्तरं कारगख् स्यातामेकतच्र चेडुमे। 
सत्यश्खापि सहानेन तच माद्यं किमुत्तरम् । 

मिथ्याकारणयोर्न्वापि यादं कारणसुत्तरम्॥ 
यत्प्रभूतायेविषयं यच्च वा स्यात् क्रियाफलम् । 
उत्तरं तत्तु विन्ञेवमसंकौगेमतोढन्यधा ॥” 
शताभियोगे ग्रतयरहणं मिथ्या पष्ागश्रदेव 

र्होतास्ताश्च परिशरह्णा इति मिथ्ाकारणां- 

श्योस्तुल्यरूपत्वं कारणोत्तरं माद्यं अदौ 
वित्रारकैयं परिद्रोधनस्याव्वाचौनत्वन 

सरणाद्वात् पञ्चान्मि्योत्तरं तत्र ऋणस्य 
चिरातीतस्य कष्टप्रतिपाटात्वात् । रवश्च नव- 
व्भियोगे भिथ्यैतत् षश्पुराणा व मया 
द्ौतास्तच्रापि चिरत परिशुडार्जिशडार- 
यामि इति मिथ्याकारण्सद; सङ्कर्णोत्तरेणपि 
पूब्देवत् कारणोत्तरमेव ग्राह्यं भिश्याकारणयो- 
जापौति वापिश्णब्दाभ्यां तथा दशिंतत्वातु 

स्ोत्तरस्य ख्वयंस्वीलतत्वन निणंयानद्ेत्वा- 
दिति भावः। प्राङन्यायेन सद सन्येव सङ्क 
रानुपपत्तिरिति तन्नोक्तं यदि श्रतं मिश्यापच्च- 
विंश्रतिपुराणा गहीतास्ते च प्रिश्रुह्ात्तथा 

मिथां शस्य प्रचुराथंविषयस्य विचार उपक्रम- 
णौयः। भूयोभनुरोधस्याभ्यद्दितत्वात् पञ्चात् 
स्वल्पारथंस्य विचार इति। तुल्यायेविधयत्वं तु 
यत्न क्रियायाः साच्छादेः फलं निशेयः; शीघ्र 
भवति तदंशस्यैव प्रमाथं यराद्धं तथा यदि 
श्तम्रहणे पचमस्ति प्रतापद्धवे च पश्चाग्रत्- 

परि्योधने साल्िणस्तदा मि्योत्तर रबादौ 
ततृखचनाय ग्रहणपच्रं ग्राह्यं लिशखतस्य 
साच्चिभ्यो बलवत्ेन सभ्यद्निणंयकारित्वात् 
पञ्चात्परिभोधनं साच्िणः प्र्या;। स्रोः 
त्रमप्यसङ्ैणंमदुटं अतो भित्रमन्धया सङ्ौणे- 

इ्मिव्यधेः। अच्र चावच्छदमेदेन मिश्योत्तर- 
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सङ्करे सटुत्तरत्वमेकावच्छदेन। स्ङ्रेतुअस- 

दुत्तरत्वमाहइ कात्यायनः । 

^पतकदैगरो यत् सद्यमेकदैशे च कारणम् । 

भिया ठेपेकरदेग स्यात सङ्करात् तदनुत्तरम् 1” 
रुकदेषो इत रकस्िप्रेव देणे न भित्रदेषरो 
यथाश्रतं कैरयान्ये परिग्रोधितं न रदहौतं 
वाडइ्ति॥> ; ५ 

अथ क्रियापादः। 

उत्तराभिधानानन्तरः जैक्नवल्कयः । 
^ततोर्यौँ लेखयेत् सतः श्र॑लिज्ञालायं साधकम् |” 
अथं वादौ प्रतिवादौ च सख्पत्ताधिलात् । 
तयोरधिकारे नियममाह यासः) 

^प्राङ्ाये कारणोक्तौ च प्र्यीं साधयेत 
क्रियाम् । 

मि्योत्तरे पूवाद प्रतिपत्तौ न सा भवेत् ॥५ 
भिष्योत्तरे न शद्ौतं मये शादिरू्पे पूवाद 
भाषावादौ साच्यादिकं निदिगद्रोत्तरवादी तच 
तस्य मानुष्या; क्रियाया असम्भवादितिन्यायो 

मरं अचापि साच्याद्भावै उत्तरवाटिन रव 

दियम्। 
५न कञिट^भयोक्तारं दिखेधु विनियोजयेत्, 
अभियुक्ताय दातयं दियं दियविश्रारदैः +» 

` इति काल्यायनोक्तः ॥ 
अचर पूतैक्िनाथिनो दिद्यनिवैधेणर्थात॒ पद्य 
विनस्तत्याप्रौ पराद्वंभिधानं सिद्ध सद्यारम्भो 
नियमाय इति न्यायाच्नियमाथे न च दाखवन्ते, 

क्रिवापदं कारणोत्तरमानुषौरेवौषरनिर्तावे- 
इथकं मिश्योत्तरेण्प्यतुयुज्यते दति सच्रापि 
वअधथिनरख्व दियमिति वाच्यं श्रयमाशपद्स्य 

डि पुनरन्वयाधमेवानुषङ्गः! नन्वथवे्रम्यसह्ि- 

तस्य शौरवात् पूर््वोकतन्य।यद्धनकविषयलबग्धौ 
काव्यायनोक्तदियविषयनियमभरःाजदेलाच यच 

विबाद्विषये प्र्यथौं सन्दिदहब्रक्षै्वे सस्योतरा- 

नद्ेनया अर्थिन खव उष्टक्रिया तदसम्भवे तस्येव 
दिथंनतु प्रद्यथिंनः अधिकारनिश्चयाभावात् 
अधिनस्तत्यत्तात् न च न कञ्चिदभियोक्तार- 
मिद्यादिना विरोधस्तस्योत्तरा प्रतयो गिविष्रय- 
त्वात् खतद्विषय ख्व धनस्ामिनो दि्यमिति 
लोकप्रवादः ॥ # ॥ लिखितादभावैनापि हिश्- 
माद याज्ञवल्कयः । 
^प्रमाणं लिखितं मुक्तिः साच्रिरच्ति कौनि- 

तम् । 

रषामन्यतमाभावै दिच्ान्तमसुच्यते ॥**५ 

अथ दियम्। दियन्याह खर्व) 

^तुलाख्यापो विषं कोषो दिथानौड विश्रु्रये। 

महाभियोगेव्वेतानि श्रौषंकस्येभियोक्तरि ॥ 
रुच्या वान्यतरः, कुश्यादितरो वनैये चछर: । 

विनापि शौ्ष॑कं कुम्धात् वृपद्रो देय पातके ॥” 

महाभियोगे महापातकादिगुरुतराभियोगेषु। 
श्यौषेकख्यः शौषेकं प्रधानं यवदह्ारस्य चतुघे- 
पादो जयपरालयलक्षणं; तेन दो लच्छते । 
तत्र तिहति वर्षते तदङ्गोकरोतौद्येः। अत्राभि- 
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योक्त; श्िरोवलतिल्योक्तंरभियोज्यस्य दिशथकन्लं | 
प्रलोयने। प्र्यंच्छयः अथिनो दियमाद् 

सु्यति। इतरोप्भिधुक्तः) ठतल्सव् दिद्यतच््| 

चकसम् | प्रतिज्नःतांसाधकमिति साधकं 
खाच्छयादिकम् । तदाद हृडस्यति,। 

^ इप्रकारा क्रियः प्रोक्ता मानुषौ देविकौ तथा, 
सानिचेष्छायुमानश्च मानुषौ चिविधा च्छता। 

धटाद्या धमाजःन्ता च रैदिकौ नदधा ष्डता॥ 

सज्रानुमानन्तु सुक्यादि६*\ तच्च साच्यमादह 

मनुः1 

“समचद्ध्रतान् साच्यं सवशः येव सिध्यति ।* 
खलत् प्रसालमान्नोपलश्षखम् | - 

+“'अनुभादौ च वः कंचित् कुयात् साच्यं 

विकादिनाम् 

इति चद्चचनान्तरात् ॥ 

आअतरवाञ्तपमपि सात्िख्माद मबुः। 

"दच्चानिरद्ो बौच्येतं एटणयाहापि किश्चन। 

एर्च्वच।पि तदूगरयात् यथादृष्टं यवःश्ुनम् 1" 
व्[निरुडस्मच सा{िलेनानिदटुक्तः। परम्यर- 

यापि व्यमाह् ञि: । 

“उदटिश्वाद्ि(ख ते द्ान्तरमतेभ्पिकवा। 

तदभिद्ितश्नोदारः प्रमाथं नाच संप्रयः; ॥* 

अस्योत्तरसंञ्ामाद्च नारद्) 

“साकिथासपि यत् साच्यं खपत्तं पररिभाषताम्) 

खइणात् श्चापि ष साच्छररसं चचक; ४५ 
स्वपच्चसम्बन्धि साच्यं परिभाषां साचिणां यः 

स्वथं इदणोति अविना श्राखतवास् श्रवणात् 
खअ।वयादुत्तरसाच्चौद्यये;। रवं बोधिना गए 

सवा पद्यधिवचनं आकि; स गपरषाचौवाद 
खश्व। 

“(पना खः पेखि्यथे र्ध वचन् स्फटम् । 
य; चःयते तद्! गुप्तौ ती स उच्यते ॥” 
तेनान्धतरवादयभिदिताविषयकडषटकारणजं 
विङ्गापवं साच्यमिति चितम् । तन्न नारदः । 

न्तेषामपि जबल; स्यातरेकोगन्तौन दुष्ट 
छत् । 

न वान्दन चारातिर््युस्ते कामन्यथा 

कच्छ सद्प अन्यया तहिखरुहत्वन्। रवश्च 

यड् परमधाम्िकत्वेन वान्धवादौनामपि सद्य 
वादिव्वं निश्चौयने तदा तेपि साश्िणो भवितु 

महेन्लोति। तैषां साच्यविधधायकं उच्यमाख- 

सनुइष्ठनमपि दताडणिषयम् । यावक; । 

“चयवरा; सा{चिणो चथा; शनौतस्ातेकिया- 
रता; । 

यथाजाति थावर सर्ववं सन्दषु वा च्छता; 
अयोव्वरा निकला येषांते वरा; चिभ्यो- 

एज्यनः भवन्तीत्य; ¦ बदति दो वच्नातौयस्तस्य 
तज्नालोय; साची; च्रौखां खयोढन्यजानाम- 

न्व्यजा;। यथावगे ब्राक्षणानां ब्राह्चणा; 
चचत्ियादौनां च च्िवाद्य;। अभावेतु तत्त 

हदं विना सन्ये णव वरा इव्यस्दापवाद- 
मद सणर्व। 
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“उभयानुमतः सातौ भवेदेकोफपि धम्मविन् ।” 
उभयानुमतत्वं धम्नवित्वख्च नियतं तन्त्रम् । 
तदाह विष्णुः, अनिमतगुखसम्पन्नस्तभयानु 

मत्स्लेकोप्पि इ्ति। अतरव ओओचियमप्टकं 
निषेधयति दस्यति, । 
^नव सप्र पञ्च वा स्यश्चत्वारखछयणर्ववा। 

उभौतु त्यौ साद्धौ तकं शच्छेत् कदा- 
चभ ॥ 

खको मिलितगुखसम्पन्न; प्रघाजकस्पः तदभावे 
उभयादुमतमान्नोप्पि साद्धस्तदादइ भारद्ः। 

“उभवानुमतो य; स्याद्योन्िवदमानयोः । 
भवद्धकोग्यि खास्षित्व प्रश्य; स्यात् ख संखदि ॥” 
उभवानुमत रुकोगलुब्लवादिना खन्रलनप्रिद्- 

खत्तदा साचितये खंखदि बहुलनसत्रिघौ प्रथ्यः 
तथात्व ख इपर दिसन्े?प्यकी भयात् शथ्या- 
भिधानसम्भवांदिद्या्ययः। विच्वारस्य त्व 
निषेयार्थंलात्तद्] इ मुः । 
“रुकोपप्यलुः सात्तौ स्यात् बहा; शु्ोभ्पि 

मं च्विय;) 

` ्तोबुपेरश्िरलात्त दोरेश्ान्यएपि ये इताः 1” 
रुकोग्लुखस्तु साच स्यादिति कुलकभङ्शत 
पाठः॥ ख्को लुब्स्साच्चौ श्यादिति जौग्डत 
बाहइन्टतपाटस्तु न दुक्तः। लुाश्दहवो- 

पप्यखाचिणो भवितुमशेन्तीति र्कपदयथेता- 
पत्तेः । भवतु बा तत्पाद; तथाप्येक इयनुरोधात् 
तन्निधेधसखे नालुब्यस्ेकस्यादुम तिसन धम्मे. 
विच्वमन्तरेख क्षाचित्वं बोध्यं इ्व्धंतो न 
विरोधः । अतण्व विश्वरू्पप्रभ्टतौनां उभयानुः 

मत रकं र्व साच्तौति अस्थाने धम्मषदिति 

नोक्तम्) दोतैसयादिभिः। तथा च नारदः । 
सेनाः षाषहधिका धत्ता; कितवा योधका 

चे। 

च्साच्िण्स्तु ते ृ ष्टारुष स्न्यंन विदयते 
कितवा दुतकरा; ५४५ अपवादमाइ उद्रना;।. 

“डाखोभ्न्यो वधिरः इष्टौ ख्लौवालस्य विरादयः। 
एतेदप्यवभिसम्बन्धा; सासे खाथिणो मताः ५ 

स्थविरो म्लानेन्दिवग्रामः। अदिथन्दात् कित- 
कादयः । उभयानुमताभावै शुचिक्रियतादि- 
गुण्धेको यादय; । तथा च यासः 
“शुधचिक्रियच्च ध्मन्नो योभन्यत्राप्यनुभूतवाक्। 
प्रमाण्मेकोपपि भवत् साहसेषु विश्रैषतः ॥* 
च्यनुभूतव)क् स्थानान्तरे सद्धत्ेनेति । भवदेव- 

भट्रोप््येवम् ॥ साहसमाइ नारद्ः। 

^मनुष्यमारयं स्तयं परदाराभिमषेणम् । 
पारुष्यमनवृतद्धोव खाषहण प्रधा च्छतम् ॥” 
काद्यायनः। 
“चऋभ्यन्तरस्तु निःचेपे साष्डमेकोएपि दापयेत् । 
ऋअधिना प्रहितः साच्तौ भवेदेकोप्पि बाचिते॥ 
संस्कतं येन वत पण्यं तत्तनेव विभावयेत् । 

स्क णव प्रमाथं स विवादे प्ररिकौततितः 
संस्कतं गदितं प्रणयं कुणलादि। विवा 

सयसाद्सवागद्रपरारष्यषंयदशेषुं साच्िणः 

व्यबहा 

न परचता शति स्ेयपरदारगमनादिकााणां 
निद्षेमेव क्रियमाणत्वात् दैवादेव परं साच्तिणो 
भवन्तोति न परौक्ता द्यक्तम् । तिषा बाक्धनतु 

सिक्रा्मावादिनिरूपशेनेदोपपत्तायु पपत्ति- 
भ्यामालोचनोयम् । न तु वाक्यमाच्रादिति 
वअवद्ारमाढका\ अतरव काव्याथनः। 
«ऋणादिषु परौचेत साच्चिगः स्थिरकम्भसु । 

साषसाद्मयिकेमेव परोच्चा कुत्रचित् स्छता ६४ 

इति ॥#॥ 

खओचियारौनामसाच्यमादहइ नारदः ।' 
^श्रोचियास्तापसा ठ्वा ये च प्रव्रजिताः 

नराः 

व्चवमाततेष्वषाच्विल' माच देतुरदाद्तः\* 
दानरमाकरे ओनियमाडइ देवलः । 
“रकां श्चाखां खकर्पां वा षक् भिरद्ेरधौव 

वा 
षटकम्मनिरतो विप्रः श्रोचियो नाम घम्मवित् +“ 
सकश्यां कल्यमाचाङ्गसदह्िताम् । षड भिरिति 

खद्ाथद़रतोया। वचनादिति ओन्नियत्वादि 
रूपाभिधानात् भ॒ च तच्ान्यो हेतुरिद्धेः । 
सथा च ख्मौयपेदिककम्भकरशवायतया प्रर 
कौयकारये वि्रणसम्भवात् साचित्वरूपलघरु- 
काथनियोगे तच्छापभयेन वावहारद्रशटारोभ्पि 
सान् न एच्छन्तीति तल्वाच्यकरखागथकथाच्च न 
वि साद्िशः कैकयाः किन्वञताः स्वथं 

 खात्तिशो भवन्त्व । उभौ तु श्रोचियौ स्याता- 
मिति च्छते;ः। उदस्याताश्चिल' उ्त्वादैव 
ग्लानेन्दरियत्वादिद्यये; । मनुः । 
“सों सां च्छियः कुरदिरागां वडा 

दिनाः) 

अद्राश्च सन्तः शूदाशामन्यानामन्द्ययोनयः ॥ 
अन्त जे्सन्धर ण्ये बा ररर स्याव्ययेपि च । 
्जियाप्यसम्भवे कथे वादेन श्यविरेख षा ॥ 
शिष्येण बन्धुना वापि दासेण श्टतकेन वा। 
देवन्राद्कसानिध्ये साच्यं ए डत दिजान् ॥ 
उदष्सखान् प्राइसखान् वा पू्याद्ध परे शुचिः 

+ शुचौन् ) 
गूहति ब्राश्मशं एच्छत् सं बीति पाथिवम्॥ 
मोकौजकाशचमेवेश्वं ढं सनेसतु पालकैः +” 
गोजौजकाश्चनापहारे यत् पापं तत्तवानृनाभि- 
धाने स्यादिति वेश्यम् } रुतत्ाद्याजृलाभिधाने 
भवान् सर्वे; पातके; संबध्यत भ्यक्रः गूह 
एच्छत् । 
“ज्रह्षननोयेष्छत) लोकाये चस्छ्ौवालघातिनः। 
भिच्रहु्; छतत्रस्य ते ते स्युनेदतो ग्टषा १५ 
इति मनुक्तं दूषणम् । सतफलष्ड । 

^अग्वमेघसहखश्तु सन्यस तुलया तम् । 
अगखमेधखहसखाह्वि सद्यनेवातिरिच्यते ॥* 

ति मगुनःरदोक्तं अ्रावयेत् ॥ 

दयावस; । 

“न दटातिद्ि य; साच्यं जानन्नपि नराघमः। 
स कूटसाश्िखां पापेसतुो ददन पैव {५ 



व्यवहा 

काश्यायनः। 

“ौचिरकरे वषे वसेयुः कूटसाचिणः ॥%॥ 
धाश्चवस्कय; । 
“सद प्रतिधा यस्योचुः साश्िणः ख जयौ 

भवेत् । 

च्यन्धथावादिनो यस्व-भरुवस्तस्य पराजयः ॥ 
दशानां हि वधो पत्र तन्न षाच्यनृतं वदेत् । 
सन्प्राबनाय निदप्यश्चसः सारस्वतो हिनः +» 
शौलमः। गाठृतव्चने दोषो जोवगद्धेतद्धोनं 
नतु पापौयसो जौवममिति। 

«रे बूना वचनं समेषु गुणिनां तथा । 
गुणिरेधे तु वचनं माहं ये गुखचरा; ।* 
तेषामिति शोषः । यत्तु । 

“खाचिणां लिखितानाख निदिषटागाख वादि- 
नाम् । 

तैषामेकोपन्धथावादौ भेदात् सर्वभप्यसाचिणः४” 
दति काद्यायनवचचवनम् ॥ 

वचयायां तुच्यरूपाणां मध्ये रखकस्याप्यन्यथा- ` 
वादे परस्य तत्तज्यस्य ततप्रतिपन्चतथा ठतो. 

| 

। 

धस्य किञ्िह्धादित्वं तच मेद्ात परस्यर-, 

विरुद्वाथाभिघाने भेदात् साच्िभ्यो ग निखेय 

ष्नि परम्। इ्स्यतिस्तु सा्िदधे कम 
निष्ठानां ग्हगमाद 

निथयनैन। तथा। 

“सखाचिणोप्यससुदिष्टान् सतृश्च दोषेषु 

दोष्येत् । 
यदुं दूषयन् वादौ तहमं दख मदति \” 

इ्ति॥ 
तल्ममं विवादसमम् । सभासदादिषिदितसान्ति- | 
दूषणमेव पाहयंनतुच्रावरादिसाच्िभिः प्रति- 
पानम् ॥ #। अनवस्यापातादि्ाह नारदः) 
सभासदां प्रसिडं यक्ञोकलिद्वमयापिवा। 

खाचिशां दूषयं ाद्यमसाध्यं टोषवजेनात् ॥ 
अन्ये साधिभिः साधय दूषशे पूवसा{्विगाम्। 
्नवस्या भवेदोषस्तेषामध्यन्यसम्भ वात् ५* 
असाध्यं साधचनानद्धं सिद्धत्वादोषवजेनात् | अन- 
वष्याविरषहातस्नात् प्रख्डिदूवरमेव ाद्यम् ५ 

दूषणमाह काल्यायनः। 
“बालोप्चानादस्न्यात् स्तौ पापाभ्यासाच् 

कूटष्ठत् । 
विनयात् बान्धवः खान् परेरनिर्थातनाद्रि; 

` थः सात्तौ मेद निददिंषटो नाभूलो नेव दथितः। 
बरूयान्सि्येति तथं वा दण्डाः सोपि नराधमः; ॥” 
यदुत्तरे येन क्रिया प्रडश्यते त्राह । 

भमिथाक्रिवा पूवाद कारणे प्रतिवादिनः; 

प्रार्न्धाये विधिसिद्धौ तु जयपच्रं विनिरि्ेत् +” 
मिथ्योत्तरे सति पूवाद पूरवादिनि क्रिया 
प्रशा दति शेषः॥#1॥ तदनो उन्विमाद 

इद्स्यतिः। 

पर्न ्रेममिलिखिते पक्राग्ते काथनिशेवे। 
, इयोरनप्रयोः ख्न्धि; स्यादयःपिखयोरिव ॥ 
 उत्तापकरारथमाहषणख्व। 

गुर क्रियावता-' 

| 

क । याद्यस्लनिवैदित दद्यभिशधानानुपपत्तेः। 

५३९ 
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“साचिसभ्यविकल्यस्तु भवैदट्ृयच्ोभयोरपि। | 
दोलायमानौ यौ सन्धिं कुता सौ विच्- | 

णौ ॥% | र 

कात्यायनः 
“क्रिया म रेविकौ परोक्ता विद्यमानेषु सातिषु । 
लेख्य च सति बादेषुन दियंन च खान्तिणः। 

समतवं सात्तिखां यच्च दियेस्तच वशोधयेत् ॥ 

खनत संश्रयानुच्छेदै वोध्यम् । याज्ञवल्काः । 
५ निद्धते लिखिलानेकमेकदप्े विभावितः 
दाप्य सान् वृपेणार्थात्र गराद्यस्त निवैदिनः 

यो लिखितानेकं सुवर्गादिकं अपलपलिष्च रक- | 
बरष्वे साच्यादिभिविभाषिन;ः खन् सर्व्वान् | 
दद्यात् यद्रकटेश्विभावनेन वादिनो्वसाद- | 

मवगम्य इदमपरं मया केखवितुः विष्छेतमिति | 
भूते स तस्ते भाषाकाले अनुपन्धस्तं न दादे 
तच्च न केवलं वाचनिकं किन्तवेकदेशविभावना- | 

दिज्ानत रवास्य तद्पलापे दुः शौ लत्वावधार- | 
णादपरांश्रएपि तथालननेव सम्भावयते स्यविभा- | 
वकस्यापि प्रकान्तविषये थया वस्तुवादावधार | 
खाद्विभावितां मपि सन्थवादित्वसम्भावनमि- | 
सेवे रूपतकपरन्यरा सम्भावना प्र्ययानुगद्ौ- | 
तास्नादैव योगौश्वरवचनात ख दापनीयमिति । 
निणेयः। श्वच तकंवाक्यानुखारेण निभे 
क्रियमाणे वस्तुनोपन्यथात्वेएपि वहारदशिंनां, 

नदोषः) तथा च गौतसेनापि ग्यायाधिगमे 
सक$िभ्ुप्रायः तेगापि संख्य यथाख्यानं गमये- 

दिका तक्ताव्राजाचाथावनिन्दाविद्यपसंड- 
तम् । खुवष्छास्य न्धायस्य वादिदयसाधारशला- 

इुभयविषयतवं वचनानाम् । अतरखव काद्या- 

यनः । 

“वदोकदेश्रप्राप्रापि क्रिया विदत मानुषौ । 
सा ग्राह्यानतुपूर्णापि रेविकौ वदतां बृणाम् ॥* 
वदतां विवद्तामिद्यविश्षेण दश्रयति । पू्ापि 

देविकौ समयविषयिकापि न प्राद्या तेनेक- 

दैशप्रतिपारिकया मारुष्या क्रियया समस्त- 
खाध्यसिद्धिरिति। मच यद्येषां मध्ये रुक्मपि 
मथा रषौतं विभावयसि तदा स्वमेव दातय. 

मिति। प्रतिज्चाषिषेयक्रतमेकदेग्रविभावितत्वं 

वचगच्यति जोम्लोकमतानुखारिमेथलमतं 
युक्तमिति वाच्यं प्रतिञ्खाविष्यले। 

«अनेकार्थाभियुक्तेन सर्व्वाधियपलापिना। 
विभावितेकदेशयेन देयं यदभियुष्यते ॥” 
दद्यनधेकं प्रौटिवादेनाभियुण्य मानादधिक- 
स्यापि प्रतिज्ञातस्य दानावकष्य कलात् न 
ाद्यख्लनिषेदित इव्यपि यथं अनिवेदितस्यापि 
प्रागज्लातत्वेनाप्रतिन्चातस्यय खब्ययैव देयात् । 
म॒च विभावितकदग्रवचमं व्ाप्यभूतेकदेश- 

विषयं तख्छिंसतु प्रतिपादिते यापक करैश्रप्रतोति- 

दद्मानात् खम्भवतौति षाच्यं विभावितक 

देध्राडुमितथापकस्य्ापि श्वायतोःा दत्वे सिं 

एवश्च । 

व्यवहा 

नसाश्याथ्रे निगदिते साल्िभिः; सकलं मेत 

्छोसपसाष्टसे चौं यतसाधयं परिकल्पितम् ५५ 

श्नि काद्यायनदचनम् १ 

तदिषयप्रदशेकं ऋगनसपादपद्वैदरपि योक 
मिति। यत्त॒ । 

“अनेकार्याभियोगे त् पाठत् संरोधे) 
साज्िभिस्तावटेवःनौ लभते साधितं धनम्!" 

लस्णाद्रवसिङ्गपुचचादिविषयकम् | तथा दध 

नानाविधपित्र्गादभियुक्तगाजानता नाद 
जानामोनि उत्तरवाटिनिा साच्याटिभिर्याविह्नं 

प्रतिपादयति तावदेष पुस दातथम् सवमेव 
विश्वरूपनोश्धतवाहनप्रग्टनयः ॥ काल्यायनः। 
^च्नुमानाहइरः साच्चौ साचिभ्यो लिखितं 

` एड । 

अनिरुहा चिपुरुषौ भुक्तिस्तभ्यो गरौयसौ 1*" 

अनुमानं प्रद्यासङ्लितं दाइ मनुः) 

“वाद्यो व्विभावयेक्लिद्ेभावमन्तमतं नृणाम् । 

स्वरवरगेङ्गताकार शुषा चेष्टितेन च?" 
स्वरो ग्नदाहदि;ः वणोपस्बाभाविकः। र्तं 

खेदवैपथुरोमाशादि! व्याकारौ विकतः। 
नतत्तुषा कातरेण । चैष्टतिन स्थानद्यानादिना। 
रषाचान्ययासिहेदुर्िरूप्यतवादैभ्यः सान्त 
अलक्रान् इयथः} # ॥ सुखवनिरूपले वु थाह 

„ वल्क; 1 

न्डेश्नारश्रान्तरं यानि दकौ परिलेषटि च। 
ललाटं भ्विदाति चास्यं खं परेवगणेमेति च ॥ 

परिशुष्यतसवनदाक्यो विरहं बद भाष्ते) 
वाक् चनः पूजयति भो सधौष्टौ निसुजपि॥ 
स्वभावात् विशति गच्छेग्मगोवाक्ायकम्नभिः। 

अभियोगे च स्ये च सटः परिकौर्नितः १“ 
म परोक्तं वाचं प्रलिवतरनने पजयति तथौ 
श्वन्चुच्च परक्रौयठौचणेन निर्भजति कुटिलो- 

करोति यदा मनोवाक्रायकम्भभिः स्वभावात् 

पूर्वोक्तां यथायोग्यं विति गच्छछलदासट्ष्ट 

इल्यथे; । अतरुव ग्रीरामायशे। 

न^व्याकारण्काद्यमानोरपि न प्रकधोखौ निग्- 
दितम् । 

बलाद्धि विशोदधेव मावमन्तगेतं जृणाम् 1 

अकारो देधम्भः सखा प्रसादवेवण्यरूपः। 
नारद् 
सदीर्चणापि कालेन लिखितं सिदहिमाप्रवात्। 

संजानन्राल्मनो लेष्यमजाननस्तत्त रोखथेत् ए 

सदेति संस्कारोशोधकलिखनसश्वाटयं 
` चिरेणापि साच्यं दातुः शक्तोतौ्येः॥ # ! 
लिपिं खरग लेखयेत् तदज्ञं परहस्ोनेतयाह 
श्यासः। 
“'अलिपिन्नो ऋणो यः स्यात् लेखयेत् खमतनतु 

सः । 

 शात्ौ वासाच्धिणान्ेन चनवाप्दिमीपग ४१ 
इषस्यतिः1 

`  मन्नुखितं जिल यच्च सौमायांञ्च समन्तत; । 

 - अशतोःपि भवैत् सातौ यामस्तत्र नं खंश्ययः 
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अज्ञता चपि साचियो भवन्तौद्याहतुमनु- 

काव्यायनौ । 
“अन्धे पुनरनिदिष्टाः साचिणः खसुदाद्ताः । 
यामञ्चप्राड्विवाकश्च राजा च अवद!रिणाम्। 

॥ 

कार््ब्वभ्यन्तरो यः स्याद थना प्रहतञ्च यः। 
कृत्या; कुलविवादेषु भवयुस्तेएपि सात्िणः ॥* 
खि; 

^दृत्तादत्तम्य श्यामां खामिना निगमे सति। 

विक्रयादानसम्बन्धं करौत्वा धनमनिच्छति॥ 
द्युते समाजय चैव विवादे स्ुपस्थिते। 

साच्िणः साधनं प्रोक्तंन दियं नच लेख्यकम् ॥ 

पक्रान्ते सासे वापि पारुष्य दगडवाचिके। 
बलोद्धवैषु कार्येषु साचिणो दियमेव च ॥” 
दस्ति; । 
“लेख्यं वाखाचिणो वापि विवादेयस्य दूषिताः। 
सस्य कायं न सिध्येत यावत्तन्न विशोधयत् +” 

तज्ञ ख्मसा{चिरूत्पप्रमागम् ।॥#। लेस्यश्नोधनमा इ 
काद्याचनः) 

“सख दस्तलेख्यसन्देद्धे जोवतो वा तस्य च। 
सनस्वशस्तक्रतेरन्धेः पचेस्तलोख्य निं य: ॥ 
तया। 

समवेतेख्च यदष्टं वक्तदयं तत्तथेव च। 

विभिन्नग्व काथ्येतु तहक्तथं एथक् एक् ॥ 

नाणटेरनियुक्तेनना खमं सद्यं प्रयन्नतः 

वक्तं साश्िभिः साच्यं विवादस्थानमागतै; ॥ 

च्यनुह्किसेन चित्तत दुष्टं सम्यण्विद्। तु यत्। 
प्रयस्तं तत् च्छतं काथं स्य साच्तौतु तहदेत्॥* 

नारद्; । 
यः परार्येर्पदरति खां वाचं पुरुषाधमः 

चअल्माथय किंन कुयात् स पापौ नरकनिभवः 

अथा वे वाचि नियता वाङ्द्धला वागविनि 

खता; 

यस्तु तांस्तेनयेदाचचं ख सव्यस्तवठन्नर; +" 
बौधायनः। 
“पञ्च पश्ववृते हन्ति दश दन्ति गवातरते। 

श्तमणश्वावृते दन्ति सदस पुरुषातृते॥ 
न्ति जातानजातां ख हिरण्याय कृतं वदन् । 
सव्व भूम्यनृते इन्ति साच्छे सादो न्टषा वद्न्॥” 
इषस्पतिः। 

“यस्य शेषं प्रतिन्नातं साचिभिः प्रतिपादितम् । 

ख जयो स्यादन्यथा तु साध्यां न समाश्रयात् ॥* 
याज्नवल्का; । 
“उक्ते४पि साच्विभिः साच्छे यद्यन्ये गुणवत्तराः । 

हिगुखा वान्धचातब्रूयुः कूटाः स्यः पूवसाच्िणः॥” 

अन्यथा पू्यविपररौताथेध्रकारेय। क्रुटा अना- 
देयवचनाः। तथा| 

^यः साच्छं श्रावितोभन्ेभ्यो निद्कुते तमसाटृतः । 
स दाप्योण्च्गुणं दण्डंब्राञ्षणश्च विवासयेत् \” 

त्वमन्धेभ्यः साच्यं अावयेतिवादिना प्रयुक्तो यः 
वितः कारितदयात् पद्सिह्ि;ः रवम्भतोएपि 
सभायां निगदकाले साच्यं निद्ुते यस्तस्याष्ट- 

यणो दष; 1 #॥ 

 साच्तिमदिति यथाखंख्येनानयः। 

५९० 
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अपय लिखितम्। 

तत्र हदस्यति; । 

«षार धिकेप्पि समये भ्रान्तिः संजायते यतः। | 

धाच्राचरािद्टानि पच्नारूएान्यतः पररा 1” 

नारद्; । 
“चेख्यं तु दिविधं प्रोक्तं खडहस्तान्यक्लतं तथा । 

असाधिकं सादिक सिद्धिदं शरस्ितेसतयोः । 
ग्टतास्तु साशिणो यन्न धनिकणिकलेखका;। 
तदप्यपाथेकरण्ते लवाधे; स्थिराश्रयात् 1 

दशितं प्रतिकालख् पठितं सा{रितश्च यत्। 

लेखं सिध्यति सब्मैच ग्टतेष्वपि च सातिषु ॥ 
चस्य देशान्तरे च दग्ध दुलिंखिते छते । 
सखतस्तत्कालदरणमसतो दण्दंनम् ॥ 
दित्रभिन्रकतोनृष्टश्नष्दुलिखितेषु च । 
करैदयमन्यलिखितं द्यष लेख्य [वधिः स्तः ॥ 

लेख्य यचान्ध नामाङ हेत्न्तरछतम्भवेत् । 
विप्रतिपत्तौ परोच्य तत् खम्बन्धागमडेतुभिः 1” 
खलेख्यमस्ा{चिकम्पि प्रमां अन्ध्वारा लेख्यं 

देशस्थितेि- 
येखिन् देश याड्गरलेस्स्थिति; प्रवत्तैते तच 

तादृश्याः । तयो; खड सतान्यहस्तक्लतलेस्य यो; । 

च्छता इति साच्यादौ ते एतचचादिसंस्यं लेस्ख- 
पत्रं न सिश्यति । यद्याधिभोगोग्ज्ति तदा तदपि 

प्रमाण्मिद्ययेः। #\+ यक्तमाहइ काथायनः। 
५“यच्र पञ्चलमापन्नो लेखकः; खड साचिभिः। 

ऋणिको धनिकदयेव तेनं पञ्च प्रमापयेत् ॥» 
द्िंतमिति तथाविधमपि पृनवेष्टणिकादि- 
सन्निधौ खयमन्यन वा दशरतं खारितंवा 
तदपि खिध्यतौद्धे;। खतो देशान्तरस्थपचस्य 
तत्क (लदरणं पच्नानयनगकालप्रतौचणम् । असलो 

दग्धादेः तद्वलोककोपन्यास;। लेख्यमिति यत्, 
पत्रं केनापि हेतुना अन्बनामचिद्भितं तच्र 

विप्रतिपत्तौ यन्नाचरा पनं तेन सास्य विश्वास- 
हेतुभूतसब्नन्धावगमरूपकार योनिं तञ्च मिति । 
इस्तिः । 

“बचटटश्िशुभो ताते; स्तौमत्तय सनातुरै, । 
निश्ापतसु बलात्कार; छतं लेख्यः न सिध्यसि ॥* 

द्ाख;। 
^दासाखतन्त्रबाले ख स्तौ कत्तेव यडधवैत्। 
प्रमाणं तेव तल्लस्यमिति श्राख्विदो विदु; ॥” 
मिताच्चरायां शतिः । 

^पूगश्रेणोगशादौनां या स्थिति; परकौन्तिता । 
तस््रासतु साधनं लेख्यः न दिव्यं न च साचिणः॥* 

प्रगस्तु। 
“खम्डहो बिगादोनां पूगः ख परिकीत्तितः ।* 

ति काद्यायनवचनोक्तः। 
अदिशन्दात् विजातौयलाभः। तेन सामनग- 

रादिः। श्रेशो तु सजातीयसमःद; ताम्बूलिक- 
कुविन्दकम्भकारकादिः। गख र्कक्रियार्थो- 

द्यतः। लेखस्य चप्रामाणश्रङ्ायां लेख्य 

रादि प्रागुक्तशोधनप्रकारेख तन्निरखनगौयं 
ततुपृरचे तु रेस्छाघौनो भोग ख्व उपन्दाखो | 
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नतु लेख्यसुहधरणौयम् । तदाइ कात्यायनः । 

“अआइत्ता सुक्तियुक्त)पपि लेख्यदोषान् विभो- 
धयेत् । 

ततस्तो शक्तिदोषांस्तु लेख्डदोषांस्तु नाभ्रुयात्॥” 
इस्तिः । 

उद्रेक्लेष्यमाइत्तां तत्सुतो शक्तिमेव हि । 
अभियुक्तः प्रमौतञ्वेत् तत्स्तोएपि तदुह्वरेत् ॥* 
अभियुक्त इति लेख्यस्य साधुवज्चापनाये यभि- 
यक्तं लेस्यग्रहटीतरि तद्विद्प्येव ते ततृषुत्तेय 
साधुत्वं साध्यमिलये; तत्ाधनख् खहस्तलख- 
नादिनेति प्रागुक्तम् ॥#॥ 

अध सुक्तिः। 

तच याज्ञवल्कय; । 

^पश्चतोऽद्धवतो इानिभूमेविश्तिवाषिकौ । 
परेण सच्यमानाया धनस्य दशवापिकौ ॥* 
विवादमङुकैतः समन्तं भूस्वामिनः प्ररेणासपि- 
ण्डादिना सव्यमानाया भूमेचिंश्रतिवषेनिदं तता 
ख्छत्दहानि;। यच लोकथव्ारकम्भल्वाइवे- 
शयना सावनेन । तथा च विष्णधर्म्मोत्तरम् । 

«सखच्राण्य पास्यान्यथ सावनेन 

लौक्यश्च यत् स्यात् अवदारकम्म ॥* 
लज्रेव। 
“खावने च तथा मालि जिश्रत् खर््योदयाः 

च्छताः 
विश्चैषथति यासः 
“वर्षाणि विंश्चलियेस्य भूभक्तातु पर्रिह। 
सति राजि सभधेस्य तस्य सेह न सिध्यति ॥ 
खमस्य वालत्वादिदटोषरदितस्य। धनस्यदश- 
वरान ता स्वत्वदानिः। तथा च मबुनारदौ ¦ 
«यत्कि शरवर्षाणि सन्निधौ प्रंचते धनौ । 
सेज्यमानं परे सलवणं न स तलब्ुम हेति 
यत्किच्खित् धनजातं समक्षमेव प्रौ्यादिय्ति- 

रकण परदेश वर्षाणि सुज्यमानं खामौ तृर्णौँ 
प्रचते मा स॒ज्यतामिति न प्रतिसिध्यति नासौ 
तह्न योग्यो भवति तत्र तस्य खाम्ं नश्चतौ- 
कचं; । मोतमः। अजङ्ापौगख्डधनं दश्रवषे- 
सक्तं परे; सन्निश्रौ भोक्त; इति । जड़ो विकले 
चिवः पौमणडः पूतोभनुत्पन्नश्सश्रुगेखः कपोलो 
यस्य ख; । तदाह नारदः 
"वाल ऋअषोड्श्रादर्षात् पौगणडश्चापि 

शन्दयरते ॥* 

खअचापौगः; प्रकौत्तित इति ुक्लकभटन 
लिखितम् । तत्पाठे्पि अपौगखष्तु पौगकः 
ति दिरू्पकोषादविर्ढ्ः। तस्नादटूयान्न- 
वस्क1दिवचनादिद्तिवषेदश्वर्षादिकलर्भोग 
खव खत्वं लनयति। यथा। कालप्राप्निवलेन 
बौजमङ्कुरं जनयति तरवश्च सममिति 
स्खामिना चापरिद्यक्तःपि श्ाख्लोक्तकालौन- 
भोगात् खामभ्यमन्धस्य भवति । यथा जयेन 
राज्ञः परराद्घने इति। रकमेव ग्रीकरवाल- 

कनोग्लोकभवदेवभट्मूलपःण्ङिललृकभटचखू- 
भ्छरमन्तिनयवह्वंमानोपाध्यायप्रश्तयः दयव- 
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ारोपपि ताडगेव। | 
दयाख्ययानि ॥*#॥ तचोपेच्चया खत्वहानिं रुक्ा 
च सखत्वमादहनारदः। 
«सुज्यमानान् परैरर्थान् यश्तान्मोहादुपेश्तते । 

मन्तं तिष्टतोग्प्यस्य तान् सक्ति; कुरुते वष्र ॥” 
अक्तमाहइ हस्ति; । 

“श्यावर सिहधिमाप्नोति सका हानिस्पेच्तवा। 
उपेच्चथा चमथा तत्कारणष् खामिनः सथौ- 
लत्वमदेचत्दयालुत्वादि । खख विंशति दर्षात् 
पूर्य खशतिखाध्यकभेणपालनादोरत्यन्नद्र्य ण्व 
श्खत्वम् । णवं दशवर्ष पूवे खलति माध्यदोहन- 
पालनादयरत्पन्नदुग्धा[दावैव खत्वं तत्तत्कालपर- 

तस्तु भूमौ गवादिधनेएपि खत्वभिति। पूरवे 
वत्तन्नाशकमभोगे तु चौथदोषो भवद्येव। भोगे 
तु खत्हानिमाध्यादौनां यावत्तैयति ॥ #॥ 
पश्चतोणड्रवत इवद्भिधाय याज्ञवल्कय; । 
“अआधिसौमोपनिच्ैपजडवालधमैविना। 
वथोपनिधिराजस्छीग्नोजरियाणां धतरेरिड ॥* 

अधिजेन्धकद्रयम्। उपनिचैपस्तु ` वासनख्य- 
मनाख्याय खसद्रं यच्निधौयते इति नारदोक्त: । 
वासनं निचेपाधारभूतं सम्यटादिकम् । सस्र 

ग्रन्थयादिबुतम्। जड़ो बुदह्धिविकलः। बालः 

खप्राप्रषोड्श्रवषेः। उपनिधिः पौद्या मोगाथ- 
मपितः;। ततश्च अध्याट्भिव्जडादिधनच् 

विकान्धानि धनानि उक्तभोगकाले खामिनो 

नश्यन्ति रखतानितु खाभिनो न नश्यन्तिनवा 

भोक्तभेवन्ति। सिताचरार्यां सतिः । 
इारमागेक्रियाभोगजलवाङारिषु क्रिवा। 

सक्तिरेवं तु गुव स्यान्न दिय नच साचियः॥* 
याज्ञवल्कय; । 

“आगमो ह्यधिको भोगाहिगापूैक्रमागतात्। 
नागमः कारं तत्र सक्ति; स्तोकापि यत्र न॥ 

चअगमस्तु रतो वेव सोएभियुक्तस्तसृहरेत् । 
न ततुसुतस्त्त॒सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरौवसौ ॥ 

योएभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिकथो तसुहरेत् । 
न तच्च कारणं सुक्तिरागमेन विना छता ॥* 

भूम्यादावागमः पून्छेएुरुषक्रमानागतभोगाद्- 
बलवान् अतः क्रमागतभोग आगमादू्बलवबान्। 

तथाच इदस््रतिः। 

“अनुमानात् गुरुः साचौ साचिभ्यो लिखितं 
गुर । 

अयाइता चिपुरुषौ सक्तिस्तेभ्यो गरीयसौ ॥* 
चिपुरुषभोगमाडइ यासः । 

“प्रपितामहेन यदुक्तं तत्य॒न्नेण विना च तम् । 
लौ विना यस्य पित्रा च तस्य भोगच्िपूरषः 1 
पिता पितामद्यो यस्य जौवेच प्रपितामदः 
याणां जौवतां भोगो वि्धेयस्तेकपूरषः ॥” 
ऋअगमोपपि बलवान्न भवति यच्च स्लोकापि 

सक्तिर्नास्ति। तथाच नारदः। 
^विद्यमानेएपि लिखित जौवत्खपि च साचिषु। 

विद्धेषतः श्थावराणां यत्र सक्तं न तत् स्थिरम् ॥* 

इति दौपकलिका॥ 
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अचर वादिनौ खखागमवलप्रठत्तौ अआगमयोख 
पू्रापरभावो नास्ति तत्र यस्य सुक्तिस्तस्यागमो 
बलौयान् न वन्यस्येद्यधं; इति मिताचरा । 
अर्थाटूयच्रागमपौव्धापथनिश्चयसच्र । 
^सब्वेष्वेवे विवादेषु बलवदत्तरःा क्रिया । 

आधौ प्रतिय क्रीते पूर्व्या तु बलवत्तरा 
षति याज्वल्कयावचनान्रिणयः; , 

'च्ागमख्तिति अ सभ्यक् गम्यते प्राप्यते खोक्रि- 
यते येन स च्ागमः क्रयादिरिति यवहार 

माका ॥ अगमः साचिपन्रादिकमिति दौप- 

कलिका 1 आगमो धनोपाव्नेनोपाय; कयादि- 
रिति मे(्यलाः ॥ तत्रान्ेनाभिदुक्तस्ततङ्कटता- 
चद्रेत् व्पुतच्तपौ चरौ नागमसहरेतां किन्तु सुक्ति- 
रेव। तच्र प्रमाणं विश्नोषयति इस्तिः 
“आतैः शोधयेत् येक्तिमागमश्वापि संखदि । 
तवतो संत्तिमेतैकां पौत्तादिषु न किष्ठन ॥” 
ष्टं श्रूलपाणिष्टतं ततुपच्ादिने किष्वनेति 
सै चिखष्टतम्। हत्त अजेनक्त्ता अन्न पुचस्य 
सक्तिश्योधनमाचम् ॥ #॥ सुक्तिशोधनमादतु- 
श्यसक्राद्यायनौ । 
«“सागमो दौघेकारख निश्कद्रो?न्यरवोज् भितः 
प्र्ययिंसन्निधानच्च भोगः पषाङ्ग इष्यते \” 

दष्यते प्रमाणत्वेन । सागमः कयादियुक्तः। 
रष च भूमिविष्रयकविंश्रतिवषेधनविषयकदश्र- 
वर्षाच्ूनकालभोगपरः। योभिवुक्त दव्यादि 
यो भोगे क्रियमाओै परेणाभियुक्तः सन् परेतो 

ष्टः स्या्नागमसुद्ुनवान् तदा तत्पुन्नादि- 
सोगभसहरेत् । तया च नारदः । 

५“अथारूएविवादस्य प्रेतस्यायवहारियः । 
पचेय सोभ्य; संशोष्योनतुभोगो निवत्तैयेत् 1 
विवादे सति ओष; । भोगः केवलभोगः। तथा 
च सख णव। आदौतु कारथं दानं मध्ये 
सक्तस्तु सागसा इति र्व सपिवाद्भोगः 

षष्ाब्दट्तरपरः । तथा दिधमभोगस्यागमं विनापि 
प्रमाख्यात् । तथा यासः । 
वुर्घाखि विंशतिं सुक्गा खामिना याहता सतौ। 

संक्तिःखा पौरषौ भूमेष्धिगुखा तु दिपौरषौ । 
चिपौरुषौ तु विगुणा ब तच्रानेस्य आगमः ॥ 
रतदशचनमखम चभोगविषयकमिति समच- 
विं्तिवर्षाभोगविषयकवग्वनेनाविरोधः। खता- 
डक श्ट्रदयुक्तकाल रव । काब्मायनः 
भस्ातैकाके किया भूमे; सागमा सेक्तिरिष्यते। 
अस्नात्त त्वागमाभावात् कमाल्िपूरुषामता ॥ 

षचिवर्थेकपएुरषयक्तौ विएुदषभक्तियपदेग्रस्य 
फलमा न तञ्रे्ादि। तरव नारदः । 

“अन्यायेन तु यदत्तं पित्रा पूवत च्किभिः । 
म तत शक्वमपाकरत कमाचिपुरषागतम् +” 

च्न्धायेनेव्यच्रानागममिति गूलपाखिष्टतपाठः। 

वुरप्यथेः । पिच्रा ख़ पितरमादाय रिभिरि- 
वधेः । यत्तु । 
+नागमन्तु यो सेदक्तं बहून्बन्दश्रतानि च। 
चौरद्ेन तं पापं दखयेत् एधिवौपतिः ॥* 

व्यबहा 

ति तस्य वचनं दृणडविधायकं न तन्मख्याथंपरं 

धम्मश्राख््विरोधात् । तदास रण्व । 
यत्र विप्रतिपत्ति; स्यात् धमशास्त्राये- 

शास््रयोः । 
अयेश्ास्तराथंसुतदटव्य धम शास्ता थेमा चरेत् ॥” 
रमेव भ्रूलपार्य धाध्याया; । वस्तुतस्तु अना- 
भममिति दणविधायकवतचनं स््ौधननृपधन- 

परम् । 
“स्त्रोधनष्च नृपेन्द्राणां न कदाचन जौर्ति। 

अनागसम सेज्यमानमपि व्षश्रतेरपि ॥* 
इति खत्वनिषेश्चकवचनान्तरकवाक्यत्वात् । तच 
विप्रतिपत्तिः स्यादिति वचनस्ययाप्येतदुदादर- 

णम्। यच्चकस्य जयेप्वधाथमाणे सिचरलखि- 

रपरस्य जयेम्वधाथमाणे घम्भलस्िस्तन्च । 

“हिर ण्यभूमिलाभेभ्यो मिच्रलब्धिरा 
यतः 1 

तो यतेत तत्प्राप्नाविति वेदविदां मतम् ॥ 
दति याज्चवल्कोक्ताथंशाख्ाधेसुतदण्य क्रोध 
लोभविवव्नित इति धममेशाश्लाधंमवलम्बः 
अवहार पश्येत्) अतरव सभ्यनावश्यवक्तय" 
धम्भाधंसद्धितं वचः इसि का्यायनोक्तम् । 
भवदेवभटास्तु यास्व चनं प्रतिवादिनोग्बननि- 

धाने पुरतेकदयभोगाभिप्रायम् । तरैपुरुषभोगस्य 
तच्रेव प्रमाण्वादिद्याहः ॥ 

अध सक्तिखत्वापवादः। 

हृ्स्यतिः। 

^सुक्तिस्तेएुरषौ विध्येदपरेषां म संशयः । 
अनिटक्त खपिखते सङ्ल्यानां न सिध्यति ॥ 
अखवामिना च तदुक्तं एह चेत्रापणादिकम् ¦ 

सद्धद्न्धुसङुच्यस्य न तद्धोगेन होयते ॥ 

विबाद्यभ्रोजिवरभक्तं रान्चामावर्तयोव च। 
सुदौष थापि कालेन तेषां तत्त न सिध्यति ॥ 

आपणो विक्रयस्यानं विवादो जामाता॥*॥ 

अथ युक्तिः। 

भारदः। 

“उल्का इसतो५पिदो चेय; शख्पाणिख् 
। घातकः! 

केशाक्तेग्रि एहोतश्च युगपत् पारदारिकः \ 
ङदालपायिविं नेयः शेतुमेत्ता समनो पग: । 
वथा कुठारङस्त ख वनच्छेत्ता प्रवौ तितः ॥ 
प्र्यचवचिद्धेषि्ेयो दणपारुष्यघत्ररः। 
ऋलाच्िप्र्या द्यते पारष्ये तु परौचचणम् ॥” 
प्र्यचव्विदः रधिराक्तखद् गादिभिः। पादष्ये 
वाक्पारव्ये । षठः। लोप्रदस्त्च चौर इति। 
मारदः। 
*चअभोच्छं देश्यमानोप्पि प्रतिह्यान्न तद्ृषः। 
जिश्वतुःपश्चल्लत्वो वा पररतोग्ये तमावद्ेत् ५” 
यङा धनिकेनाधमिंकस्जिचतुःपश्चछलो षा तवं 
मे यं धारयसौति पुनः पएनरैश्यमानोभ्पि ग 
तडाक्षं प्रतिडन्ति तदो त्तरकासमनेनाभ्यपगतो- 
उरयमथं द्ववधाय तमयेटणिकावय दापये 
दिव्ये; ॥ # 1 
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अथ शपथः । 
नारदः । 
“युक्तिष्वप्यवसन्नास् पैर नमरं येत । 
अथेकालवलापे्चमम्गस्बसुलतादिभिः \” 

खनं विचामाणम्ें अदेयेत् पौड़येन्निणंये- 
दिवधैः। अथस्य विवादाष्यदस्य बलं बडर्प- 
भावः कालस्य च वलं पुण्या पृण्यल्वं तदपेच्ं 
यथा स्यादिययः। भदू ाकरवस्य पच्रादि- 
ध्रिरःस्पशेस्य चाये दशनौयत्वात् । अन्न मय- 
सत् छतं न वेति प्रतिज्चासुच्चााखौ जले वा 
शस्तं प्रचिपेत्। रतन्िच्याल्ये मम सतं 
नश्येदिति वा ब्रूयात्। म त्वख्िपरौच्तां जल- 
परौचां वा ङुशात् इव्यभिप्रायवणेनं युक्तं तस्या 
मदहाभियोगविषयकत्वब शपथ समभिययाहारा- 
गद्ेत्वात् , सश्लतादिभिरिव्यादिगा दूर्व्वासया- 
दयप्र; ¦ तथाच विष्याः। 

^सम्व॑व्ववाधेलातेषु गल्यं स्वं प्रकल्पयेत् 1» 
सन्च शष्यलोने भूदं दूव्याकरं शापयेत् । 
दिकज्ञष्यलोने ति्करं जिछष्यलोवे चलकर 
्वतुःशष्यलोने खोकर परल्यलोने सौतो- 
इतमषोकरं सकर्णाहनि कोशो देयः शूद्रस्य 
अथाखमये विदिता क्रिया तथा दिगुेभ्य 

राजन्यस्य चिगुणेभ्यं वश्यस्य चतुगु शेभ्य 
अाद्धयस्येति । शष्छलः काष्चनरत्तिका घन्- 
खल्यादूने छव्छलोने । र कमन्धत्र । मयु; । 
«सद्येन शापयेद्धिप्रं चन्नियं वानायुः । 
गोौलकाखनेतश्यं भूवं सर्वेसतु पातके: । 
एच्चदारस्य वाप्टेवं शिरांसि श्यश्येत् एयक् ॥” 
अहेन मयैतत् छतं न छतं वेति प्रतिच्रा- 
सुजा सद्यमिति वक्तयम् । तथेव च्षचियेख 

वाहनायुघं खश्यम्। तथेव वश्येन मोबौज 

काञ्चनान7मन्यतमं यर्म् । गूद्रण्तु पूर्व्वो 
स्मेव स्प्र्यं तैषां वथालंनस्यशानां पातक- 

तुतात पातकशन्देन निहशः। इलायुधो- 
एप्यवम् ॥#॥ द्वक्रियाविषयमाषह गारद्;,। 

«अरण्ये निच्लेने राचावन्तर्ववेश्सनि खाइ । 
न्धासापद्धरे सेव दिव्या सम्भवति श्या ॥* 
इदस्यतिः। 

^ देवत्राक्षणपादां च पुच्तदारश्िरांचि च । 

ख्तेतु शपथाः प्रोक्ता मुना खसख्पकारथे। 
सादसेष्वभिश्रापे च दिव्यानि तु विशोधनम् ॥* 

अत्न श्रपथदिययोः एधक्कप्रतौतै; । शपे न 
दि्यधन्ाः किन्तु पधे कम्भयि तत्र शौचा 
सखानाचमनादिमाच्रं काथम्। दिद्ानि तु 

दियते कथितानि नात्र लिखितानि। अचा 

निवक्तन शपथः क्य इद्यत्यगेः ॥ # ॥ उभ- 
चेच्छयाभियोक्तापौ बाह नारदः । 
«+अभियोक्ता शि रोवत्तौं खननेचैव प्रकौ्तितः › 
द्च्छयान्यतरः कु्ादितरो वर्तैयेच्छिरः ॥» 

इतर, प्रपथकच्चूभिन्नः। तथा काद्यायनः । 
“अ चतुदेश्रकादहो यस्य नो राजरेबिकम् । 
असनं जायते घोरं ख चेय; प्रप शुचिः ॥* 

१४२ 
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असनमापत् । घोरमतिपौडाकरम् । तथाच 

कोषाधिकारे यस्य पश्येदि्तठत्तौ विष्णः । 
«रोगोपमिन्नातिमरणं राजातङ्ामयापि 

वा। 
तमशुद्धं विलानौयात् तथा शुदं विपरयात्॥* 
काद्यायनः। 
^तस्यकस्य ग सब्धस्य जगस्य यदि सम्भवेत् । 
रोगोपप्र्तातिमरणण्टणं दद्यात् दमख् स; | 
च्वरातिसारविस्फोटगपास्थिपरिपौडनम् । 
ने्ररुग्लरोगख तथोग्माद्; प्रजःयते। 

शिरोरुग गुदभङ्गख ठेविका याध्यो दृणाम् ॥* 
वस्यैकस्येति न तुदेशयाप्रकमरणादिः । मनु; । 
५न इया शपथं कुयात् स्वल्पेदप्यर्थे नरो बुधः । 
इथा हि शपयं कुवन् प्रे चेष च नश्यति \ 
कामिनौषु विवादेषु गवां भच्छे तयेन्धने । 
ब्राद्मणाभ्युपपत्तौ च श्रे नास्ति पातकम् ॥* 
कामिनौप्विति रहचि कामिनौसन्तोषाये ठथा- 
पधे वं विवादसिद्धयथं गोयाखा्े आवश्यक- 
छोमेन्वगाथं ब्ाद्धणरच्ताधेमङ्गौलतथनादौ । 
यमः । 
न्ठयातु शपरथ' छतवा कौटस्य वधसंयुतम्। 

वृतेन च युज्येत वधेन च तथा नरः । 
तसरान्न शपथ कुान्ररो भिश्यावधेख्ितम् ॥” 

कौटस्येति प्राणिमाजोपलचणं तहधपापेन 
उथाश्रपथकनै युव्यत इथे; ॥ 

अथ निखेय; । 
लच्र जारद;। 
“यस्योचुः साच्चिखः सद्या प्रतिज्ञां सजयौ 

भवेत् । 

अन्यथावादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः ॥ 
खयमभ्युपपन्नोएपि खच्धावखितोऽएपि खन् । 
करियावसन्नोप्येत परं सभ्यःवधारणम् । 
खभ्यरवष्टतः पश्ात् स ग्रस्य: शास्वमागेतः ॥» 
यद्य वादिनः प्रतिवादिनो वा खाचिश द्यु 
लच्णम्। साचिकिखितसुक्तिशपथानां मध्ये- 
न्यतमप्रमाखं यस्य प्रतिन्खायाः स्प्रति- 

पादकं खर्व जयो अन्यथा पराजित दष्ति 

प्रद्येतच्यम् } खयमभ्यपपन्नः ऋाल्मनेवाङ्गौकछत- 

खपराजयः खच्याधसितः कम्यखेदवषर्या- 
दिनि पराजितलङ्गावष्टतः। क्रियावसन्नः 
खाच्यादिना प्राप्रपरष्नयः । परमनन्तरं खभ्या- 

वधारयमरँत खभावदां मिलिसानामयं परा- 
लित इति निणेयमरत । अकाञ्गेत ख शाच्- 
दधिमा शास्य; ॥#॥ नियेयस्य परलमादह 
इषस्यतिः। 

^प्रति्चामावनादादौ प्राड्वाकादिपूजनात् । 
जयपचस्य चाट्ानात् जयौ लोके निगद्यत ॥* 

जयप्रचस्य लिखनप्रकारमाइ स रखव। 

“यद् ठत्तं यवहारे पूवपच्तोत्तरादिकम् । 
क्रियावध्वारणोपेतं जयपवेएखिलं लिखेत् । 
पूर्कणोक्तक्रियायुक्तं नियेयान्तं यङा बृप; । 
प्रदद्याच्णयिने पतं जयपन्नं तदुच्यते ॥* 

व्यवहा 

काद्यायनः। 
५“+अचिप्रद्ययि वाक्यानि प्रतिसादच्विवन्स्तथा। 
निणेयश्च तथा तस्य यथा चावतं स्वयम् ॥ 
रुतद्ूयथाचरं लेख्य" यथापून्वे निषैशयेत् । 
सभासद्ख ये तच धमेशाख्विदस्तथा॥* 
वसश्च भाषोत्तरे क्था च पजरसाच्यादिकं 
निशेयो जयपराजयाउधारगं निशेयकालाव- ` 
स्थितमध्यस्याखेयादिकं सव्ये रोखनौयं निरू- ` 
प्रणस्य सम्यकलग्रदश्ंनायंम् । तथाहि भाषो- ¦ 
तरलिखनं हेत्वन्तरेय पुनन्धायप्रद्यवस्यान- ` 
निषेधा नद्िन शषहौतमिति मिच्योत्तरेखं 
पराजितस्य पुनः परिश्ोधितं मयेति प्रद्यव- ` 

स्थानं सम्भवति । प्रमाणलिखनन्तु पुनः प्रमा- ` 
णान्तरेण न्धायनिषेधायंम् । तदाद कादया- 
यनः | 
“क्रियां वलवर्तौ यक्रा दुब्यलां योढवलम्बते । 
ख जयेएवष्टते सभ्यः पुनस्तां नाप्रयात् क्रियाम् + ̀ 
निर्णीते यवहारे तु प्रमागमफलं भवेत् । ५ 

लिखितं साचिणो वापि पूमावैङ्तं नैत ॥ 
यथा पक्ष धान्धेष निष्फलाः प्राटषौ गुणा, । 
निणौँतयवदाराणां प्रमाणमपलन्तथा ॥* 

जिणेयोत्तरजव्यमाह मनु; । 
"'अथथपययसमानन्तु कारेन विभावितम् । 
दापयेडनिकस्यार्थं दखल शक्तितः ॥” 
चऋप्यमानं अपलपन्तं कारणेन साच्याटि- ` 

परमायेन। याञ्रवल्कयः। 

“ज्ञातल्वापराधं देशश कालं वलमयापिवा। ` 
वयः कम्मे च वित्तश्च दखं देषु दापयेत् 1” 
मबु; । 
^तौरितं चानुश्िरख्च यच कचन सम्भवेत्} 

छतं तहृम्नतो विद्यात् न तत् भूयो निव- 
भैयेत् 1 

अनुशिष्टं साच्यादिजिणौँतं अतरण्व तौरितं 
प्राङविवाकादिभिः समापितम् । तद्विवादपदं 
एने निवरैयेदियथ;। थत तौरितानुशि्ट- 
-योरप्यधम्भकततवं प्रद्यवतिष्ते । तत्र पगर््याय- . 
दशंनमाहइ नारदः । 
“तौरितं चागुशिष्ख यो मन्येत विधम्भतः। 
दिगुणं दखमादाय तत् काथं पगरढरेत् \” 
असद्धिचारे तु विचारान्तरमाइ सरव) 

“असाचिकन्तु यदृदष्टं विमार्ग च तौरितम् । ¦ 
चअसम्मतमतेड'टं पनर पर॑नमदहेति ॥* 
असाच्िकमिद्य प्रमायकोपलच्षयम् । 

वल्कः । 
“ड स्तु एनट' टा यवहारानदृपेण तु} ` 
सभ्याः; सजयिनो दण्डा विवाद्ाद्धिगुखं दमम् ॥ 
साकिसभ्यावसन्नानां दूषथे दनं पुनः । 
स्तर््यावसितानानतु नास्ति पौनभेवो विधि; ॥५. 
सा्तिवचचनेन सभ्यावधारणेन च प्राप्राब- ¦ 

खादानां पनर्न्यायदश्रेनम् । खद्यापारेण विरद 
भाषादिना प्राप्राववादानान्तु माक्ि पएनर्गयाबः! ` 
इदस्तिरपि। , । 

वाञ्च 



व्यबरहा 

भ्प्रलायनानुत्तरत्वाद्न्यप्रत्ताश्रयेण च। 

नस्य यद्यति वादो न खवाक्छलितस्य च \” 
मनुः । 
“बलाद्ततं बलादुक्तं वलादा लिखितश्च यत् । 
खन्यान् बलकछतानर्थानक्षतान् मनुरत्रवौत् ॥* 

याज्ञवल्कय; । 
“बलोपाश्चिषिनिवृंत्तान् जवद्धारान्निवन्तयेत् । 
स्त्रौनक्तमन्तरागारवष्दिरामक्षतांस्तथा ॥ 

मत्तोन्मत्तात्त्यसनिबालभौतादियोजितः। 
असम्बन्धलतद्योव अवद्ारो न सिध्यति ॥” 
उपाधिश्लमिति शूलपाणि; । उपाधिभयादि- 
रिति विज्ञानेश्वरः। तन्मते भौतादियोलित 

श्युक्तवचनेन पौनसक्तम् । वहर्मामः बहि 
देश्ः। मत्तो मदादिना। उन्मत्तो वाता- 
दिना। खनौ दूतादयाखक्तः। ऋसब्बन्धो 
वादिनियुक्तयतिरिक्त उदासौनः। च्ादिषदाद्- 
श्वतन्दाखपुचादैर्यङणम् । तथा च नारदः । 
*खतन््नोएपि हि यत् काये कुथाचाप्रलतिं 

गतः; । 
कदप्यञ्ननमेवाहर सया तन्त्रस्य हेतुतः ॥ 
कामक्रोधाभिभूता वा भयथसनपौड्ताः। 
रागरुषपरौताख्च सेयाख्छ प्रतिं गताः ॥ 
लया दासख्तं कामत परिचद्ति। 

अन्यत्र स्ठामिसन्टेशाच्र दासः प्रशुराल्मनः॥ 
शुनच च खतं कायं यत् स्याद्च्छन्दतः पितुः। 

. सदप्यललतमेवाहदसपएत्तौ च तौ षमौ ॥* 
खुतच्च कुटुम्बभरणातिरिक्तविधयम्। 

< कुटुम्बायेपभ्यधौ गोपि ् यवद्धारं यमाचरेत् । 
: ख्वदेषरो वा विदेरेवातं व्यायाञ्न विचालयेत् \" 

शति मुव चनात् कट्म्बमवशष्यभरणोयम् । 
चभ्यघौनः परत्र; एुचदासादि; । खवद्ार- 

सणादटिकं ज्यायान् खतन््र; म विचालयेत् अनु- 
मन्त) तथाच गारदः। 
^स्वातन्दुसु छतं च्य श्रेष्ट" गुगवयःछतम् । 
असखतन्त्ाः प्रजाः सा; खतन्त्र. एयिवोपतिः ॥ 

अस्तन्ः स्तः शिष्य चअाचाथस्य स्वतन्त्रता । 

अख तन्त्रा; च्यः सन्या; पुत्ता हासाः परि- 

यषा; 
श्वतन्नस्तचर तु णौ बस्य तत् स्यात् करमा- 

मतम् । 
भस्य; षडश्रो सेवः अशटमादत्यरात शिशुः ॥ 
बाल आषोड्श्रादर्षात् पौगण्टो>पि निगद्यते । 
परतो यवद््ारज्गः खतन्; पितराटते ॥ 

चगैवतोने सखतन्ः स्याव्जरथापि समन्वितः । 
तयोरपि पिता अरेयान् कौजप्ाघान्यद्र॑नात्। 
अभावे बोलजिनो माता तदभाव च पूनैजः 1“ 
परिग्रहा अनुनौविप्रश्टवयः। तथाच दह 

स्यति; । 

^पिढयथाटठएचस््ौदासध्िष्यानुजोविभिः। 
यदृतं कुटुम्बार्थं तद्णहौ दातुमहं ति ५५ 
कात्यायनः । 
“जदुम्बाथेमशक्तन ष्ौतं याधितेन वा। 

५९३ 
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उपक्नवनिमित्तख्च विन्यादापतक्तन्तु तत् ॥ 

कन्धात्रैवाहिकद्योव प्रेवकाये च यत् छतम् । 
खुतत् सनं प्रदातदयं कुट्म्नन छतं प्रभोः ॥* 
प्रभोरिति कत्तेरि ष्टौ तेन प्रभुणा दातय- 
मिति रताकरः॥ दशस्यतिः। 

५यः स्वामिना नियुक्तोण्पि धनाय दययपालने। 

कुसौदकधिवाणिच्ये निखष्टायैश्तु स सडतः ॥ 
प्रमाणं तत् छतं खमे लाभालाभययोदयम् । 
स्वदेगो वा विदेशे वाखामौ तन्न विसंवदेत् 1” 
दति ओरीरघुनन्दनभटाचायविरच्ितं यवद्ार- 
तत्वं समाप्रम् ॥ # 

अवद्धारन्नः, पु, ( यवद्धारं जानातौति। ज्ना+ 

कः ।) प्राप्रयवद्धारः। (सावालक इति भाषा ॥} 

खतु घोड़श्वर्षानम्तरं भवति । यथा, 

“वाल अषोड्शाहर्घात् पौग्डोपि निगयते। 
परतो यवद्धारज्नः; खतन्वः पितराटति ॥” 

इति दयवद्ारतच्व्टतनारदवन्वनम् ॥ 

अवद्ारन्चातरि, चि॥ 

अवहारदशेनं, खौ, (यवद्ारस्य दशनम् ।) {न्याय- 
द्रश्नम्। विचारकरणम्। इति मितात्तरा॥ 

अवहारपदं, जौ, ( यवहारस्य पदम् । ) वादिना 

रानि निवेदगम् । ( मालिख इति भाषा॥) 
र्धा, याज्ञवल्कयः । 
नख्छथाचारथपेतेन मा्गैखाधषितः परै; । 
च्वेदयति चैद्राज्नि यवद्धारपदं ह तत्.॥* 

श्डतिसदाचारवद्हिभूतिन वह्मेना परोरथेतः 
शरौरतो वा पौडितच्यद्राजनि निवैदयेत् वदू- 

खवद्दारदंनस्थानम् । चेदिखनत्र यदिति मै- 
यिलाः;। चऋवैदयति चेदिद्यनेन खयं विवादो- 
व्यानं राद्धा न कत्तेयमिति शूलपाशिमदहा- 
महोपाध्यायः ॥ राज्ञौति अवद्ारप्रदथंक- 
परं तथा च षस्ति; । 

^राजा कार्य्याखि सं पश्येत् पाडविवाकोभ्य वा 
` दिजः ॥* 

काद्यायनः। 
^सप्राडविवाकः सामादयः खत्ाण्रोकितः ॥ 

स्वयं ख राजा चिनुयात् तेषां जयपराजयौ ॥ 
यद् कावश्राद्राजा न पश्येत् काथनिखेयम् । 

तदा नियुञ्ञयात् विदांसं जाञ्षणं वेदपारगम् ॥ 

यदि विप्रो न विद्धान् स्यात् चच्ियं च्च योज- 

येत् । 

रे्ठं वा धमभशास्वजनं मूढं यतेन वजेयेत् १” 
स विनौतवेश्र;। मनुः । 

<^जातिमाचोपनौवौ बा कामं स्यादृना्षण- 

वः । 
धम्मे प्रवक्ता बृपवैने तु रूद्र; कदाचन ५५ 
वासः 

^दिजान् विद्धाय चः पथ्पेत् काशाखि ठबसोः 
ख) 

सस्य प्रद्युभ्यते राज्यं बलं कोषश्च नश्यति ॥ 

इःप्रौलोग्पि दिजः पूच्यो ज अढे विजितै- 
श्रिय) 

व्यवहा 

इष्ट गां कः परिखन्याशैयेच्छौलवतीं खरौम् १४ 

इति दयवद्धार्तत्छम् ॥ 

अवद्धारपाष्ः, प, ( यवद्ारस्य पाद; ) यव. 

राशः । यथा । अथय यवद्ारपादनिखेयः । 

तत्र इस्तिः । 

५पून्वेपच्चः च्छतः पादो दिपादश्योत्तरः खतः । 
क्रियापादस्तथा चान्धश्चतुर्थो नियेयः स्छतः ॥* 

इति खवद्ारतत््वम् ॥ 

अपिच 

*परम्यरं मरुष्याणां खाधंविप्रतिपत्तिष । 

वाक्धाच्यायाहयवस्थानं यवद्धार उदा- 

तः; ॥ 
भाषोत्तरक्रियासाध्यसिदधिभिः कमटत्तिभिः । 
ऋअश्चिप्रचतुर गस्तु चतुष्या््भिधौयते ५ 

इति मिताच्तरा ४ 

यवदारमादटका, ( अयवद्ारस्य मादटकेव । ). चव- 

इहारोपयोमिक्रियः। तदूयथा। चवडार- 

दश्चेनम् \ वद्धारलश्णम् २ खभाखद; ३ 
षाड्विवाकादिः ४ अवदहारविषयः ५ राज्ञः 
काथानुत्पादकल्वम् ६ काण्याधिंजि प्रश्रः 9 
अङ्ानानाहाने = आसेधः ६ प्र्धिन्धागते 
लेस्पादिकतैयता १० पञ्चविधो होमः १९१ 

कौड्शं लेशयः १९ पच्वाभाषाः ९३ अना- 
देवाः १४ आदे; १५ नियुक्तजयपराजये 

वादिजयपराजयौ १६ ्ोधितलेस्धनिवेश्रगम्९० 
उत्तरावधिश्ोघनम् १८ शोधिते पारूट़ 
उत्तरकभैयम् १६ उत्तरलक्तणम् २० सच्ो- 
नतरल्च्चणम् २९ मिथ्योत्रलच्चणम् २२. 

प्र्यवस्छन्दनोत्तरम् ९९ प्राडन्धायोत्तरम् २४ 
उत्तराभाखः २५ खङ्कराय॒त्तरम् २६ प्र्धि- 
क्रियानिरशः २० उत्तरे परचऽभिनिषेथित 
खाधगनिरेश्ः २८ वतृचिद्धौ लिद्धिः २६. 
चतुष्यादयवद्ारः ३० । इति मिताचरा्यां 

खवद्ारमादढठका॥ 
अवद्धारमामेः, ( अवद्धारस्य मामः । ) यवहार 

विषयः । चवद्ारपदम् । इति भिताच्चरा॥ 

अवद्धारविधिः, प, ( यवद्धारस्यय विधिः । )-खष- 
हारस्य विधानम् । धम्भश्राच्म् । इवि भिता- 
रा ॥ 

वद्ारविषयः, पै, ( अवदारस्य विषयः ।) अव 
ारपदम् । तत्तु अदटादशविधम् । यथा) 

ऋणादानम् १ निचेपः२ खअख्छाभिविक्रयः र् 
खम्भूयससुर्थ नम् 8 दत्तस्यानपकम्भ ५ वेवना- 
दानम् ई संविदो अतिक्रमः 9 क्रवषिक्रयानु- 

श्य; < खामिपालयोर्विंवादः £ सौमाविकाद्- 

घम्म, १० वाक्पार्ष्यम् ९१ दखपादश्यम् १९. 
स्मयम् १३ सादसम् ९४ व्लोषंयदणम् २५ 

स्लौपुधम्भेः १६ विभागः १७ दतम् ६८1 
ति मानवे < अध्यायः ॥ 

यवदहारस्थानं, को, ( अवहारस् स्थागम् । ) 

ववद्ारपद्म् । खवद्धारविषय;। इति भिता- 

चरा ॥ 



व्यसनं 
खवहारिकः, चि,(यवद्ारमदतौति। यवहार + 

ठक । ) यवहारयोम्यः। वथा। शयं बह्धिं 

रेच्य; सुद्धिता सतौ विज्ञानमयकोषी 

भवति । अयं करैवभोक्ततवाभिमानित्वेम इद् 

लोकपरलोकगामो यवहारिकोजौव उच्यते। 

इति वेदान्तसारः 
अवद्धारिका, स्रौ, ( यवहारेण चरतौति ठक् । 

स्छियां टाप।) लोकयात्रा । सम्माव्नेनौ । 
इङ्कदटत्तः। इति मेदिनौ ॥ 

अव्द्ारौ, [न्] चि, ( यवडारोभ्सयास्लौति। 
्निः। ) यवह्ारविश्ि्टः। यवङारश्ब्दा- 

दस्त्ययं इन्प्रव्ययेन निष्यत्रमिदम् ॥ 

यञ्हाथः, चि, ( वि+अव-+- ह+ ण्यत् ।) यव- 

इरगौयः। यवसैः । वि-अव-पून्वह्धधातो- 
ष्ये प्रद्ययेन निष्यन्नमेतत् ॥ (यथा, याज्ञवस्का । 

३। २२६ । 
^प्रायश्ित्तरपद्येनो यद्न्नानक्लतं भवेत् । 

कामतो अवाथस्तु वचनादेव जायते ॥”) 

अवद्हितः, चि. (वि+यव+धा+क्तः।) यव- 

धानविशिष्ट; । यथा- 

“कच्चुकम्नव्यवद्धितामसाच्ाङ्धारयेत् क्रियाम् । 

उपकुन्धत् क्रियाविधौ शास्तेःधिकरणं मतम् ॥” 
इति सग्धवोध्टौकायां रामतकंवागोशः ॥ 

अवायं, ज्ञौ, ( वि+ अव+ य-+अच्।) तेः। 

इति मेदिनौ।॥ 
वायः, पु, (विशेषेण च्यवायनं च्धः संदयेषणम् । 
वि+अव+ईइ+ घन् । ) मैथुनम् । शयमरः॥ 
( वथा, पदक । 

५+दयायामख्च यवायश्च क्ञानं चंक्रमं तथा । 

च्वरसुक्तो न सेवेत यावन्न बलवान् भवेत् १”) 
अन्तद्ध{नम् । इति मेदिनो \ ( यथा, पाखिनौ । 
“अडभ्यास यवाये्पि।*६। १।१३६।) 

शुधि; । इति धरणि; ॥ ( प्ररिथने। वथा, 

भागवतै। ८।६।११। 

५«पश्चन्ति युक्ता मनखा मनौषिणो 
गुण यवाचेपप्यगुणं विपश्चितः \*) 

अवायौ, [न्] पखौ, ( यतरे श्ौलमस्य। 
शिनिः। ) कासकः। यचा, 

द्वे नियुक्तो सक्रावा भोजयित्वा नियुच्य च। |. 

व्यवायो रेतसो गत्तं मच्वयद्याह्मनः पिदधुन् ॥५ 
इति अद्रतच्वम् ॥ 

(वादधानकभ। यथा, प्राणिनौ । “वावा- 
यिनोभन्तरम् ।*६।२ । १६६। (यवायौ 
वावधाता।” इति काशिका॥) 

वासनं, ज्गौ, (वि + यस + ल्यट् ।) विपत् । (वधा. 

महाभारते । १२ । ९८२७ । 9) 

“पु्रदारै; सुसौ यव वियुक्तस्य धनेन वा । 
मखस्य वासने छच्छरे ति; अवस्करौ बृप ! \*) 
अंशः । ( यथा, मनौ । 9 ।६३। 
<जादुधवयसनप्रापरं नात्ते नातिपरौच्ितम् ॥* ) 
कामजकोपजदोषः। इव्यमरः ॥ (वधा, कथा- 
खरिल्यागरे । \६।२५। 

५88४ 

व्यस्तः 

“यन्मृ्व वासनानि तवं सवेन हि परीर्पाः । 
सीदन्तस्तेषु यद्यन्ते खातैप्विद वनदिपा; ॥५ 
यथा च भागवते। 8।२६।२६। ४। 

«विद्धाय जाया मतदद्धेा खगवासनलालसः; ॥ » 
वसनं भोगासक्तिः ।* इति गओरीधरः; ॥ ) विपत् 

विपत्तिः । भंश्ोएपायः पतनम् । खगयादातस्त्ी- 

मद्यपानखछरूपे चतुव्येगे प्रसक्तिः कामजो 
दोषः । इच्छाप्रभवलात्। वाकपारष्यं अथे 
पारष्यश्येति जिवगैः कोपो दोषः। 
कोपप्रभवत्वात् । रघु वसनम् । बयस्यति श्रयो- 
मार्गात् वखनं क्रि अनट् । त्रो तु भावै), 
इति भरतः । ( अल्वाखत्तिः। यथा, कथा- 

सरितृखागरे। ११।३२ । 

“श्रियिलौ कतकलासनिवाख्वासनो इरः ॥*) 

अशुभम् | देवानिषटफलम् । पापम् । निष्लो- 
दमः । इति मेदिनौ +#।॥ रान्ना वासनानि यथा, 
“न्मया; च्छियः पानं वाकपारष्यायेदूषये। 
दखपारुष्यमिद्े तद्वयं वा सनसप्रकम् ॥* 

इति देमचन््रः॥#॥ 
वखनासक्तं दोषो यथा, 

एकेकविषयासक्ताः सर्के ग्टद्यवशं गता; 
यः; एनः संहतान् सेवेत् विषयान् विषयौ नरः 
ख पतेष्छहद खयाच्छत्रम्ल इव टमः । 

स्रिय; पानं दिवाख्खघ्नं तथा वादित्रनक्तेनम्। 
दालाटनन्टगागेयकामजानि तथा परे ॥ 

दरवा चा द्याया कोधपेशन्यसा इसम् । 
चअथदूषयक्रोधोऽः अशटकोपं विनाश्रजत् ॥ 
देवा विद्याधरा यकाः किन्नरोरगमानुषाः। 

पश्वः पचिणः सं विषये निधनं गताः ॥ 
वं विवेकमाखक्तं बड़ा घोरं नराधिप । 
घवामनाकं तमाख्याय विषयैः सननिवेश्वताम् \* 

ति देवपरे = अध्यायः ॥ 

शासनात, चि, ( वाखनेनातैः। ) रेवौमाडुषौ- 
पौड्ात्तेः। तत्पायः ।उपरक्तः २। दव्यमर- 
भरतौ ॥ 

बावनो, [न्] चि, (वाखनमस्यास्तौति । षस + 
इनिः! ) बासन-विधिष्ः। ( बथा, श्रििपाल- 
बधै।२। 

“चिरस्य मिच्रदयखनौ सुदमो दमघोष; ॥* ) 
तत्पथायः। पश्चभङ्गः २ विक्षतः ३। इति 
ेमचन्;॥ 

वयस्तः ( वि+ अस + क्तः! ) वयाङ्घरः । वाप्तः। 
इति मेदिनो + परलेकम् । एथक् एक् । यथा, 
विश्वामिन्नः। 

“शच्छरचान्रायखादौनि शुद्धाभ्युदयकारयम् । 
प्रकाशे च रस्ये च घंप्रयेव्युक्तकेठस्याटे ॥ 
प्राजापद्यः सान्तपनः शिशुखच्छरः; पराककः। 
ष्रतिलच्छरः पय शच्छः सभ्यः छच्छ्रातिशच्छरकः। 
महाखान्तपनः शुद्धे तप्रलच्छरस्तु पावनः। 
जलोपवासछच्छरसतु जक्षतु शोधकः ॥ 
र्ते वास्ताः समस्ता वा प्रद्यकमेकशोःपि वा। 

पातकादिषु सर्वेषु पातकेषु प्रयत्रतः । 

व्याकर 

काथाञ्ान्रायरोयकताः केवला वा विशुडये ॥” 
इति प्रायश्ित्ततच्छम् ॥ 

विपरौतः । वथा,- 

“प्रतिषदाप्यमावास्या तिथोर्यममं महाफलम्! 
रुतदयस्तं महाघोरं इन्ति पुण्यं पुराछतम् ॥* 

द्रति ति्यादिव्छ्छम् ॥ 
व्स्तपदं. क्तौ, ( वस्तं पदं यिन् ।) ऋणादाना- 

भियोगे पदान्तरेणोत्तरम् । यथा । सवणंश्रता- 
भियोगे अनेनाइन्ताङ्ति इति । इति मिता- 

चरा॥ 
व्रस्तारं, जौ, इस्तिमदप्रयोगः। इति चरिकाख- 

प्रषः ॥ 
वपाकरथं, जौ, ( वयाक्रियन्ते अर्थां येनेति । वि+ ` 

चऋ+लछल+ ल्यट् ।) वेदाङ्गविशरेषः। इति शब्द 

रन्ावलौ॥ तत्र साध्यसाधनकर्कम्भक्रिया- ` 
खमासादिनिरूपथम् । तस्य युत्पत्तियेथा । 
वााक्रियनो यत्पादान्ते साधुश्न्दा अखिन् अने 
नेतिवा। इति दुर्गादासः।॥#॥ 
«अथ वााकरणं वच्छ काद्यायन समासतः; । 
लिह गज्द विवेकाय बालबुयत्प्तिद्धेतवे ॥ 
सपिङक्तं पदं स्यातं सुपः सप्रविभक्तयः । 

स्यौजसः प्रथमा प्रोक्ताखाप्रातिपदिकाल्मक्ते ६ 
संबोधने च लिङ्गादावुक्तं कम्मण क्रि) 
अथेवत् प्रातिपदिकं घातुप्रद्ययवव्नितम् ॥ ` 
अमौटश्रसो दितौया स्यात् तत्कन्े क्रियते च 

यत् । 
हितौया कम्भणि प्रोक्ता उक्तानुक्तविभेदतः ॥ 
ढा भ्यां भिसस्ततौया स्यात् करे करैरौरिता। 

येन क्रियते करयं तत् कक्ताय; करोतिषः॥ 
शुभ्यां भ्यसञ्चतुथौँ स्यात् संप्रदानेच कारके; 
यस्त दिता धारयते रोचते खंप्रदाजकम् ॥ ` 
पश्चमौ स्याव इखिभ्यांभ्योदयपादानेच 1 

कारके। 

चतोपेति खमादक्ते अपादानं भयं यतः॥ 
ङसोसामश्च षष्टो स्यात् खाभिसमन्वसख्यके । 
इगोसूस॒पञ्च सप्रमौ स्यात् सा चाधिकरणे 

भवेत्॥ 

अआध(रञ्चाधिकरणं रचार्थानां प्रयोगतः । 
ईश्ितं चानौख्ितं यत्तदपादानकं शतम् ॥ 

पश्चमौ पपाड्योग इतर त्तःन्धदिडसुखे । 
रखुनयोमे दितौया स्यात् कमम प्रवचनौयकैः 1 
सष्यणवोदत्यंभूतेएमिभागि च परिप्रतौ । 
अन्तरेषु सदर्थं च हौनेनपञ्च कथ्यते ।॥ 
हितोया च चतुर्थौ स्याच्टायां गतिकन्भयि । 
अप्राणे दि विभक्तौ हे मन्धकन्भण्यमादरे ॥ 
नमःखस्तिखधाखाङालंदषड्योग देरिता। 

चत॒थौं चेव ताद तुमरथाद्धादवान्विनः ॥ 
हतौया सद्धयोगे स्यात् कुल्षितेपङ्ं विशेषके । 
काके भाषे सप्मौ स्यादेतेयोगि च ष्यपि ॥ 
खामौ खराधिपतिभिः बाच्िदायादखतके; । 
निधारय डे विभक्तो ष्टौ हेतुप्रयोगके ॥ 
श्छ्चेकन्भयि तथा करोते; प्रतियनके । 
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हिंसार्थानां प्रयोगे च छंति कम्मणि कैर ॥ 
म करको; षौ निष्ठादौ प्रतिषादिता। 
हिविधं प्रातिपदिकं प्रातिपदिकमजभालम् १#। 

सेवादिभ्यस्िडो लः स्याल्लकारा दश वर च्छताः। 
तिप्रसन्ति प्रथमो मध्यः खिप्थस्थोत्तमपूरुषः॥ 
मिप्व्षः परस तु पदानाख्चाल्मनेपदम् । 
तामातामरन्तां प्रथमो मध्यस्यासाथांध्वसुत्तमः॥ 

आरेशा इवद्िमद्यन्ता अनिजाद्पि घातुत,। 

नाज्नि प्रयुज्यमानेएपि प्रथमः पुरुषो भवेत् 1 

मध्यमो युश्रदि प्रोक्त उत्तमः एुरुषोभसदि । 
सुषाद्या घातः प्रोक्ताः खनादयन्तास्तु धातवः+ 
सड्गीरितो वक्ैमाने सोनातौते च धातुतः 
भूतानद्यतने लट् च लोडाशिषि च धातुतः॥ 
विध्यादावेवाजुमतौ लिङविधि्मन्तरी भवेत् । 
निमन्रणाघौष्सप्रत्रप्राथेनेषु तथाशरिधि ॥ 

लिङ्तौते परोच्चे स्याल्लड लुड् ट् ड् भवि- 
ष्यति। 

स्यादद्यतने ट् च भविष्यति च धातुतः ॥ 
धातोलिद्ियाभिपत्तौ लिड लोट् प्रकौतितः। 
छतच्छिष्वपि वतैन्ते भावे कम्मेणि क्तैरि। 
श्रटश्ानतयद्रययङनौयज्गुढ चादयः ॥* 

इति गारुडं कुमारवयाकरणे २०६. अध्यायः ॥ 
कुमार उवाच। 

“लिद्धोदाहरणं वच्छे सं हितादि परस्परम् । 
विप्रान्न सागतान् घौदं त्तमं स्यात् पिटटषभः। 

होदूकारो विश्ुतेयं लाङ्गलौषा मनौषया । 

गङ्गोदकं तवल्कार ऋशाणे प्राणे{मित्यपि॥ 
श्रौ तातश्च तवल्कारः सेन्द्रौ सौकार इव्यपि। 
मध्वासनख् पित्रम्बे नन्वयं नाप्ययो जयेत् ॥ 
नायको लवणं नावस्त रुते तेन दैश्वराः 
देवौरहमथो?सु्र ययुरेष्डि पट इमौ ॥ 
अमौ अश्वा; घड्शखेति तनुराखुस्तणानि च। 

तचचर ्तलल नातौति तच्जलं तच् श्छ श्रानकम् ॥ 
सगत्रच पचन्नत्र भवांभ्कादयतौति दिक्। 
भवांड्करकदयोव भवांस्तरति संतम् ॥ 
भर्वाल्लिखति ताज्छते भवाज्छरोग्न्यदौटशम्। 
भवाणौनं त्वन्तरसि त्वङ्करोषि सद्ा चनम् । 

क्चरेत् ककारेण कः; कुधात् कः खले 

खितः । 
कः श्रते चेव कः षः कोठचैः को याति 

गौरवम् ॥ 
क द्हाथस्तरुवाङ्दवा अड्चचभोत्रल। 
प्रभू विष््रं जति च गौष्यतिच्धैव घूष्यतिः ॥ 
तस्मात्रैष ब्रजेत् सं स्यान्न क्त्यनुगच्छति । 
कुटौच्छया तथाच्छाया साधवोग् तथ - 

दश्याः॥ 
समासा; षट् पुराय ये सद्िजः कम्भधारयः। 
दिगुख्िवेदौ सामश्ा अयं ततृपुरुषः छतः ॥ 

ततृह्छतख् तदथः ठकभौतिख यद्धगम् । 
च्नदश्िख्तत्वन्नो वडब्रोदिरयाययौ॥ 
भावोषिच्ि यथोक्तिलं इन्दो देवषिंम (नवाः । 
तद्धिता; प्राणडवः प्रवो ब्रश ब्रह्मतादयः ॥ 
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दैवभिसखिपद्यं शुकोष्टखयं सुव; पिता। 

ना प्रशास्ता च रा गौरम्लौ रूप्ाजन्ताञ्च 
पस्यपि\ #॥ 

इलन्ताखाखयुक् च्यासद्खरुतक्रव्यान्मगाविधः 

अत्मा राना युवा पन्थाः पूषन शशौ॥ 
विड्वेघा उश्नानडान् मधुलिट् काषतद् 

तथा । #। 
वनवाथस्थिवस्तनि नगत्याभादनौ तथा ॥ ` 

कम्म सपिवपुस्तेज अज्भलन्ता मपुसके । * । 

जाया जरा नदौ लद्यौः ओः स्तौ भूमिवेषू- 
रपि॥ 

भू; पएनभरथा चेवुः खला माता च नौः छ्ियः। 
वाक् खक् धौ चत् चुधः पामा युवतिः तकुभ- 

- स्तया ॥ 
दौशटेतिः प्राडषद्धेव समन उष्णिहौ च्तियाम्। 
गुणद्रद्यक्रियायो गाच्चिलिङ्गांच्च वदामिते ॥ 

` अज्ञः कौलालपाद्धेव शत्व यामौ; सधीः । 
पटुः कमलभूः कते सुमतो वहवः सुनौः । 
खद्यो नाञ्रस्तया ध्वंसो मषुभक्तमदौषपात् । 
धनार्थी च सुद्धत सोमौ वागङ्गसखलादिकस्तथा॥ 
सवकं बहपाच्छेषा चेषा लनड्हा तथा ।#। 
सब्यविश्ोभये चोभौ अन्धान्तरेतराशि च ॥ 
डतरडतरे नेम: समोग्य सिम इत्यम् । 

पूयापरावराद्धेव द्िगश्ोत्तराधरौ \ 
अपर च्चान्तरोप्यं तद् यञ्त्किमदसो इयम् । 
युश्रदस्त् प्रथमश्चरमास्पे तथाहं । 
र्कः; कतिपयो दौ च चय; सन्धादयस्तथा ।#। 
सुविषिदिपविक्रन्दिधिथञ् अयति, खदिः॥ 

गौड विद्या जुहोतिच्च जहातिश्च दधाव्यपएि। 

दौप्यति स्तयतिवे ड पुचशिख्खिनोतयपि # 
च्॒टिद्ाखयति खपि रुधि गुव्यौँं खतौ सनिः । 
खमि: करोति क्रौणाति ठशोतिदुंति व्वेति ॥ 

कलौडकछपराजौवा धातवश्च युना तथा । #। 
भवत भवान् भवन्तौ च सेयं कतैयमेव च ॥ 

काय्य लतश्च छया च प्रत्यया; स्यस्तथापरे । 

खादर सुराः खन्ति देवविप्रवनान्यल ॥ 
नरेण कायं वेर क्रियते देष भोजनम् । 

हिजाय च वरिष्ाभ्यां मा तेभ्योभस्तु समागतः 
लौर्थात्तयाश्रमाभ्याख् सेभ्यः ऋश्वुरस्य च । 
गन्धयोः करणानाश्च ज्ञानं सिद्धमहान्धयोः॥ 
ागतच्छेधु चेद्येवमन्धे नेया यथामति। 
स तिष्टन्ति सन्धो सब्धखातु खब्धतो गत; ॥ 
सर्वेषाष्येव स्यश्िमेवं विश्वादयस्तथा । 
पूः पूनयाच पूत्यसखात् पूख्िन् पूत इ्यलम् । 

त उवाच: 
सपिडन्तं सिद्वरूपं नाममाचेग दध्िंतम्। 
काद्यायनः कुमारात्तु ज्ञात्वा विस्तरमग्रबौत् ॥” 
इति गारुड कुमारदयाकरणै २१० अध्यायः ॥# 
खतद्धिन्नं अभ्िएुराओे कातिकेयोक्तयाकरणः- 
मस्ति। रवं मेशक्लतमादेश्रयाकरणं पाणिनिः 
सनिह्लतपाणिनौययाकरयं श्रमेवम्मक्ञतकलाप- 

दाकरयं क्रमदोश्वरलतसंशिप्रवारथाकरयं 

याकुलः, 

व्याख्या 

पद्मनाभदत्तछशतसपद्मयाकरणं वोपदेव शवसुग्ध- 

बोधश्चाकरणं गोखामितदरिनामाग्तया- 
करयं भङञोजौदौचितछतसिद्ान्तकौसुदौयाक- 
रणं व्यनुभूतस्वरूपाचाथाटिक्तसारस्वताटि 

अाकरणानि च सन्ति॥#॥ (विस्तारः यथा 

महाभारते । १२। २५१। ११ । 

चयवसायाञ्िका बुदधिम्भनो याकरणाद्मकम् \*) 

जि, (विश्रेषेण खाङ्घलः।) शोकादिभि- 
रितिकरचैखतागून्यः। तत्पशाय;। विद्स्त; २। 

द्द्मर; ॥ (यथा, महाभारते। ५।१७७।२५ । 
“सरोद सा श्रौकवतौ वाष्ययाङुललोचना ॥* 
उपहतः; । यथा, भागवते ।१।३।२८॥ 

“रते चांशकलाः पुसः छव्यस्तु भगवान् स्वथम् ; 
इन्द्रारिद्याकुलं लोकं ड़यन्ति युगे युगे ५) 

बााकुलाल्मा, [न्] चि, ( वयाकुजः आला यस्य!) 
श्रोकाभिहतच्वित्तः । यथद् 

“भो उच्चाः पञ्चतखुका'वडकृस॒मयुता वायुना 
चणमाना 

रामोऽहं वााकुलाल्मा दशरथतनय: एच्छते 

श्ोकदट्ग्धः । 
विमोष्टो चारनेचा गजपतिगमना दौधंकेश्षे 

सुमध्या 
चा सता केन नौता मम इद्यगता केनवा 

कुचर इदा ॥“ 

इति मद्धानाटकम् ॥ 

वाङ्तिः, श्वौ, ( विशिष्टा अक्ति: । ) भङ्गः 
इति इलायुषः; ॥ 

बयको्ः, नि, (वााङुश्यति प्रस्फटतौति। वि+ 
च्या+कुश+कः।) विकश्ित;। दव्यमर- 

दौक्ञायां रामाश्रमः + (यथा, माचे। ४।४६। 
शदोषापि नूनमदिमांनुरषौ किलेति 
व्याकोशकोकनदतां दधते मनलिन्धः ॥* 

भावै षण् । प्रस्फाटनम् । यथा, न्दच्छकटिके) 

९ अङ्कं । 
^पञ्चवयाकोश्ं भास्करं बालचन्द्रः 

वापौविस्तौगे खस्तिकं पूगंकुम्भम् । 
सत्क्छिन् देशे दशंयाभ्वाह्मश्चिख्प 
इष्टा श्वो यदियं यान्ति पौराः +) 

बमाकोषः, चि, ( वयाङ्ष्याति सृकुलौभावाद्रदि- 
 निंःखरतौति। वि+खा+ कुष +कः) प्रफुलः। 
इद्यमर; ॥ (यया,महाभ(रते । अ)३०। २२.। 

«तं परद्मनिकराकारं पद्मपच्ननिमे्तणम् | 

वाकोषपद्माभिसुखो नलो पिवपाध सायके; ५५) 
-वयाख्या, स्तौ, (वास्यानमिति । वि+चा+ख्या 

+ «अतश्चोपसगें । ” इत्यङ् । सतष्टाप् । ) 
विवर्णम् । इति हलायुधः ॥ ( वथा, भाग- 

वति । अ।१३।८। 

भ्न शिष्याननुव्नीत यन्धानैवाभ्यसेदष्न् ¦ 
न वयाख्यासुपयुञ्जौत नारम्भानारमेत् कचित् ॥* 

न्ध, । यथा, तन््रसारे वागोच्रौप्रकरणे। 

भशं खच्छविलेपमाल्यवसनां प्रौतांशुखणो- 
च्णलां 



व्याघ्रः 

वपाष्यामश्षगुणं सुधाप्यकलसं विटाच् इस्ता- 

शुमेः+ 
विणा कमन्तासनां कुचलतां वाग देवतां 

सद्कित। 
न्दे दाण्विभवपद्ां चिनयनं सौभाग्यसम्यत् 

करौम् ॥*) | 
व्याख्छःनभ्यं, ज्ञौ, ( वाख्यया गम्यम् । ) उत्तरा- 

भासभेद्; : बपराख्या विवरणेन गभ्यते जायते 
चन् । यथा.- 

^ अस्तवास्तपदबयापि निमपर्ये तथाङुलम् । 
अस्य अमसारश नोत्तर शस्यते बुधे; 

इति वावडहारततत्वम् ॥ 
बास्यातः, चि, विद्तः कथितः । वि-वाडुपूञक- 

श्याघालो; क्तप्रययेन निष्यत्रमिदम् ॥ 
वधात, पु, ( वादन्यतेमनेनेति । वि+ खा + 

इन +म् । ) विष्कम्भादिसप्रविंश्यतियोगान्त- 
गेतच्योदश्ययोगः । यथा, 
परिघस्य दक्ैदद् मभकम्मे ततः परम् । 

अजादौ पञ्च वष्कमतो सप्र यूने च नाड्का 
गचव्पाचातयो; षट् च नव इषंखवच्योः । 
बेटसिवतिपातौ च समस्तौ परिषचंयेत् ॥ 

इति च्योतिस्तत्चम् \#॥ 
सत्र जातफ़लम् | 

नवाघातकर्ना च सतां नितान्तं 
वाघातजन्मा मनुजः कठोर; । 
चअसलखभाषौ कपया विद्ोनो 
मन्टेचणो दौषंतशुः लश्राङ्ग; \ 

इति कोष्टौप्रदौपः १५। 
चअन्तरायः। ( यधा, मद्ाभारतै ।१।२।२९८८। 
"तैन बाघ्रातमन्वाशां क्रियमाणमवेच्छ च ॥१) 
प्रहारः एति मेदिनौ\ अलङ्कारविद्चेषः। 
लच्य लक्खं यथः,- 
“यदवा साधितं केनाप्यपरेश तदन्यथा । 
लयैव यद्दधौयेत स वााघात इति स्ट्न; ॥* 
येनोपायेन यत् रकग उपकषक्पितं तस्यानेन 
जिगौयृनया तद् पायकंमेव यद्न्यथाकरशं 
स स्वरुाध्चितव्रस्तुत्याइतिडतुखात् वघात । 
उदादरणम् । 
“इश्ा दग्धं मग्खिजं जोवयन्ति इदरव याः) 
विरूपा चस्य चथिनोस्तास्तुमो वामनलोचनाः॥ 

प्ति काव्राप्रकाश्चे १० उल्लासः ॥ 
षः, पु. { ऋ जिच्रतोति। वि+या~+ त्रा + 

कः 1, अन्तु वशवः। वाव इति भाषा॥ (यवा, 
्ान्दोग्य ¦ ६।६।३। 
तेदृहवाप्रोवाल्डिवाट्की वा वराहो 

बा कोटो वायनङ्ञोवादंश्ो षा मद्रकोव) 
वट्यड्कदन्ति तद्य भवन्ति +”) तत्पायः) 
प्राइलः २ दीपौ ३। इन्यमरः; ॥ एदाकु; ४ 
उनश्वः ५ [चकः 4 पृखरोकः ०) इति 
जट ःथरः ६ चिखपग्रः = वाड ६ हिकः १० 
द्िमाकः ११ श्वापद्ः १२। इति ्ब्दरना- | 
ष्) ¦ प्नखः १३ कराल; १४ गुहाशयः १५ 

५४६ 
व्यात्रपा 

तोच्छादंदुः १६ भीर; १७ नखायुधः; १५८। 
अस्य मांसगुणाः। 

^ शाद् लसिंहखरभक्तं तरच्ुसुख्णा 
येये प्रसद्य विनिद्धन्यभिवर्पेयन्ते। 

ते कौ्तिता; प्रहसनाः; प्रललं तदौय- 

मदप्मेहजठरामयजाष्यहारि 1” 
इति राजनिर्घण्टः; ॥ 

खतु कश्यपभादादंङ्ासन्तानः | यचा,-- 

“ददा वजनयत् पचान् वाघ्रसिंहांख भाविनौ। 
दोपिनश्च सुतास्तस्या वयाल्यादयाञ्चामिष- 

प्रिया; ५५ 

श्या बद्धिपएराणे काश्यपौयवैश्रनामाध्यायः ॥ 
नरादिश्न्दोत्तरस्यः शष्टाथेवाचकः) ( यया, 
महाभारते । १।९१५२। ९६ 

^किञुदुःखतरं शक्य मया द्रद्ुमतःपरम् । 
योढहमदा गरव्याघ्रान् सुप्रान् प्रयामि 

तले ५) 
रक्तरणडः। करञ्जः इकिमेदिनी॥ 

वात्रदलः, पै, ररक्ष; इति शब्दमाला ॥ 

राजनिर्ष्े र्तेरकछपसावे वाघ्रतल इति 
प्राठः ॥ 

बपाघ्रनखं, को, ( व्रस्य मखमिव |) गखौनाम- 
मन्वदवाम् । सत्पथायः। बयाड़ायुधम् ९ कर- 
जम् ३ चक्रकारकम् 8 । ष्व्यमरः॥ गखाङ्म् 
५ नखो ६ गस्थम् 9 व्राघ्रनखौ < इति शब्द् 
रत्रावलो + ( यथा, हडइतसं तायाम् ।७७।६। 

मज्जिया वाघ्ननखेन गुक्या 

त्ववा सुकुष्टन रसेन चख; 

तेकेन युक्तोएकमयखतप्रः 

करोति तश्॑म्यकगन्वितेलम् ॥*) 
तत्पदायगुखाः 

“नखं वाघ्रनखं वपाप्रायुधं तचक्रकारकम् । 

मखं खल्प' नखो परोक्ता इनुदुविलासिनौ ॥ 
नखहूयं यषसष्ावातासज्चरकुरद्धत् । 
लघव शुक्रलं वण्णे स्वादु व्रखविषापहम् । 

त् पाकरख्योः कटुः 4” 
दति भावप्रकाश; ॥ 

कन्दविशेषः, गखश्चतविश्योषः। इति मेदिनी । 
धाघ्रनखः, पु (वघ्रस्य नखमिव कटकं यस्य ।) 
खोट: । वालनखः । इति राजनिषेणटः । 
वाघ्रस्य नखश्च ॥ 

वया्रनखकं, जौ, ( वात्रनखमेव । खाय कन् । ) 
मखच्चतम् । इति शब्दमाला ॥ 

वपा्रनायकः, ध, ( वात्रस्् नायक इव ।) 
श्टगालः। इति राजनिर्घण्टः ॥ 

| बाघ्रपात्, [दू] ध, ( वाात्रस्य पाद इव यन्थि- 
यक्तष्डलानि यद्य । “पाशस्य लोपोभख्या- 
दिभ्य; ।*५। 8 । १३८ । इवलोपः ।) विकङ्कत 
उच्चः इव्यमरः॥ सुनिविश्रषः। इति पुराणम् ॥ 

बाच्रतुल्यचरणे,चि। इति सुग्धवोधवपाकरणम्॥ 
वात्रपादः, धु, (वराघ्रस्य पादा इव लानि यस्य) 

पिकङ्लट्रतः। विकण्टकटचः। इति राज- 

व्याडः 
निषेष्टः; ॥ (सनिषिशेषः । यथा, महाभारते । 
१३। १४ । १०६ । 
^पुराञछ्चतयुगे तात ऋषिरासोत् महायशाः । 
बपाघ्रपाद् इति स्थतो वैदवैदाङ्गपारभः ॥*) 

वावरपुच्छः, प, ( वयाघ्रष्य पएच्छमिव सटन्तदल- 
मस्य ।) ररणडट्चः। इद्यमरः।\ वााध्रस्य 
लाङ्गल ॥ 

वयाप्राटः, प, (वाचन इव अटसौति। ट गसौ + 
पचादाच् । ) भरहडाजपक्तौ | सव्मरः॥ 

वपाघ्राद्नौ, छौ जिता । समरः ॥ 
वा्रास्यः, पै, ( वयाश्नस्य आस्य मिव आस्यमस्य ।) 

विङ्ालः। दति श्न्दचन्धिका॥ वयात्रसले, 
क्तौ 

प्रौ, च्छो, (वयाप्र+डौष्।) कण्टकार । 
वमरः॥ यात्रपनौच॥ (यथा, रदः 
१२ । ३७ । 
“दग्धाः परिभवो यात्रामिदवैद्ि वया- 

छतम् ॥*) 
यकः, प, ( यजति यथाधेथव्ारादपगच्छय- 

नेनेति । वि+अज-+घन.। चनि विभाषो 
गास्ति। ) कपटः! सतु अयथाधंयवद्धारः। 
वश्चनमाच्रफलम् । इति सर्व्वागन्दो मधुश्च ॥ 
अपदेश्ः। सख कारणान्तरप्रटत्तः कारणान्त- 
रोद्धावनम्। थानो खरूपाच्छादनम्। यथा 
ध्यागयाजसुपेद चिन्तयसि कामिति, याचो- 
उवमभिप्रायगोपनषलः । पूर््वोक्तन्तु परापकार- 
फलः । इखयथायेयाजयो्भंदः। अन्यसुदिश्य 
न्यपतिपाद्नमिङ याज इव्यथः; यदाद 
च्यन्यसुदिश्ड अन्धाय मचुानं अपदेश्रः। यथा, 
जलक्रोङाघ॒दिश्य जारावलोकना्थं यातोति। 
श्द्यमरभरतौ ॥ 

खाजनिन्दा, स्तौ, (यायेन निन्दा) कपटकृल्धा । 
वच्लङ्कारविशेषः। यथा,- 
^निन्दाया निन्दया खक्तिर्थाजनिन्देति गगेयते ॥» 

इति. चन्द्रालोकः ॥ 
(उदाहरणं थया,-- 
^विधेखनिन्द्यो यस्त प्रागेकमेवा दर च्छ्रः ॥५) 

अाजस्तुतिः, च्छो, (वालेन सुतिः, वााजरू्पा 
स्तुति ।) कपटप्रशंखा। अलङ्कारमेद; । यथा, 
“उक्तिवााजस्तुतिनिन्दासतुतिभ्यां सुति 

निन्दयोः ॥” 
इति चन्द्रालोकः ॥ 

( उदाहरथं थथा, 
क; स्वधुनि! विवेकत पापिनो नयसे दिवम् ॥*) 

वानोत, स्वौ, (यासेन उक्तिः) कलवाक्यम् । 
च्लङकारविश्नेषः। वथा,-- 
^वअाजोक्तिरग्यदेतूक्या यदाकारस्य गोपनम् ॥” 

इति चन्द्रालोकः ॥ 
( उदाहरणं यथा, 
“सखि! पष्य रडायाम परागेरस्ि धूसरा 1”) 

वाङः) पु, खपे; । मांसमचकपशुः। दइवमरः 
( बथा) माकख्ये। । १५।९०। 



व्याधः 

“शरा ष्टगलो ठको रभो वाड: कङ्स्तथा- 
क्रमात् ॥*} 

इन्दः । दति श्रब्दरन्नावलौ॥ वष्डकः;। इति 

रायसुकुटः 

वाड़ायुधं, कौ, ( वााडस्य वाप्रस्यायुधं नख- 

मिव । ) वााघ्रमखाखयद्रवयम् । इन्यमरः 

दाडः, पु, कोषकारसनिविशेष;। तत्पायः । 
विन्ध्ववासौ ₹ गन्दिनौतनयः३। इति हेम- 

चन्द्रः ॥ विन्धयख्यः 8 मन्दिनौसुतः५। इति 
चिकाणगषः॥ 

बातत, चि, (वि+खा+दा+क्तः)) प्रसारितम् । 
विततम् । यथा, 

स्तव्धोहेकणे गिरिकन्दराद्ुत- 
वाात्तास्यनासं इनुमेदभौष्रणम् । 

दिवि स्पश्त्ायमदौघेपौवर- 
मौवोरुवन्तःस्थलमल्य मध्यमम् ॥* 
इति ओीभागवकते 9 स्कन्पं < अध्यायः ॥ 

भिरिकन्दरवत् अदृसुतं व्यात्तं प्रडतमास्यं नासे 

ष्व यस्मिन् । इति तद्टौकाययां ग्रोधरखवामौ॥ 

याद्युच्तौ, स्तौ, ( वातिद्ारेख उच्चणम्। 

वि+आ+अति+उच + “कम्भ्तौहारे यश्व 
खियाम् ।*३।३।४३। ति शच्च । ततः “शच 

ख्ियामण् ।*५।४।१७। दति अम् ।^टिद्एाय- 
णिति ।* ४ ।१।१५। इति डौप् ।) रखिकषानाम- 
न्धोन्धं जलक्रौडनम् | इति संचिप्रसारोणादि- 
इत्ति: ॥ तत्पायः जलक्रौडाशब्ये द्रषटवयः॥ 

वादिश्ः, ए, ( विग्रोषैणादिश्रति खस्वकम्भणि 
जिथो जयति जगत् । वि+आआा+दिश+कः;।) 

विष्णः । यथा,- 

“अनन्तरूपो एनन्त ग्री जितमन्ध् भया पदः । 
चतुरश्रो गभौराल्मा विदिशो वाादि्रो दिशः” 

इति महाभारते तस्य सख नामस्तोचम् ॥ 
वद्राधः, पर, ( विध्यति टगादौन् । वध + ^स्याहय- 

चेति । ३।१। १४१ दति ग!) न्टग- 

ह्लिकजातिः। प्िकारौ इति भाषा। सतु 

सब्खिपनयां चचिवाष्नातः। वचा,-- 

“नापिताङ्गोपकन्धायां सन्रेखौ सस्य योषिति। 
च्चचदभूव वाधश्च बलवान् ग्टगद्डिंसकः॥” 

इति बरश्षपेवत्ते ब्रक्षर्छे १० अध्यायः ॥ 
तत्पायः; । ्डगवधाजौवः २ ग्टगयुः ३ 

सुब्ध क; 8 । दव्यमरः॥ न्टगावित्५ द्रोडहाटःई। 
इति जटाधरः; ॥ ग्टगजौवनः 9 बल्पांशुनः ८। 
ति शब्दरब्रावली ॥ ( यथा,-- 

^ विद्धा ग्टगौ वाधथिलौसुखेन 

ष्टगोएपि ततृकातरवो्चयेन । 

पदन परिद्यन्य गतवथासा 

ब्टगस्य जोवावधिराधिरासौत् ॥* 

इ्यद्धटः; ॥ ) 
दुष्टः । षति मेदिनौ॥ (यधा, भागवते।३। 
१४ । ३६ । 
५^वराधस्याप्यदुकम्यपानां स्तीणं देव; सतो- 

परति; ॥*) 

वााधभौतः, पै, ( वाघाह्धौतः।) ण्टगः। इति 

शब्दचन्द्रिका ॥ ( वाधमोते, चि॥) 

वााधामः, पु, वचम् ¦ इति हेमचन्द्रः ॥ 

वप्राधिः, पु, (विविधा खधबोग्रूात्। यहा, वि~ 

आ+घा+ “उपसगे धोः कि: ।*३।३।६२। 
्तिकिः।) कष्टम् । रोगंः।. इदमरः।॥ 
( बथा, महाभारते । १९ । १६ ।८। 

५ दिविधो जायति वाधि: श्ारौरो मानस- 
स्तथा । 

परस्परं तयो व्नेन्म निदं न्दर* नोपलभ्यते ॥” ) 
कामवथासन्तापजन्यछश्रता । इति रसमञ्जरौ॥ 
कुटस्य निदानं यथा,-- 
^“वालोकनमनस्यौल्यक्रौ ङा विषयकच्ैरितैः । 
विरोधरू्चभोहधपे(वषादादोख दूषितः । 
एंख्बोत्छा द बलभ्य शशो य चित्ताक्चवल्वरान् । 
सम्याकाराङ्गनिरूोदं रोमदपे सुषुप्रताम्। 
कुष्ट विमधमन्यच कुयात् सर्व्वाङ्गमाद्वम् ॥* 

इति गारुड १७२ अध्यायः ॥ 

न्यत् कुषटशन्द द्रष्टवयाम् | #\ अथ कुष्टस्द् 
चिकिल्या। 

“वातोत्तरे सपि समनं कपोत्तरेवु कुष । 
पित्तोत्तरेष मोतो रक्तस्य विरेचनं शेषम् ॥ 

पथ्याकंरक्चसिद्ाे निशावलगुजसैन्धरैः । 
विद्ङ्गसह्ितेः पिरेलंपो सजेख कुष्टगुत् ५ 
अवल्गुजः वाकुचौति-लोके। पथयादिभि- 

सेपः॥ # ॥ 
“सोमराजोभवचुगे शङ्गवेरसमन्वितम् । 
उह्वसैनमिदं दन्ति कुषटरोगं छतास्प्दम् ॥* 
सोमराजौ वाङ्चोति लोके। शोमराच्य॒ट्- 
वततैनम् ॥ # ॥ 

५रसायनं प्रवच्छामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम् । 

माकेखयप्रतिभियेत् प्रयुक्तं मद षिंभिः ॥ 
पुष्यकाखेतु पष्याणि फलकाले फलानि च। 

खंणद्य पिचुमदेस्य तवद्ग्दलानि दलानि च। 
दिरंश्रानि समाह्वय भागिकानि प्रकल्पयेत् । 
जिफला चु्षथं ब्राक्लौ खद् दुारष्कराखयः ॥ 
विड्ङ्गवारवाराहोलोहचूणा; च्छताः समाः । 
जिश्ादयावल्गुणकवयाधिघाताः सश्कंराः + 
कुषटमिन्दयवाः पाठा, चुणमेषानु खं युतम् । 
खदिरासननिम्बानं घनं कायन भावयेत् ॥ 
सप्रधा पञ्चनिम्बन्तु माकंवस्वरसेन च। 
क्जिग्धः शुडतनुधौमान् योजये्तच्छमे दिने ॥ 

मधुना तिक्तङविषा खदिरासनदारिणा। 

चेद्यसुष्णाम्भसा वापि कोलटह्धया पलं भवेत् 

जौखे तिन् समघ्रौयात् क्िग्धं लघु तं च 
यत् ॥ 

विचचिंकोटुम्बरपुररौक- 
कपालददकिटिभालसादि। 

शतारविस्फोटविखपेमालाः 
कपप्रकोपं जिविधं किलासम् ॥ 

भगन्दरद्लौपद्वातरक्त- 
ज इान्धनाङ्गत्रय ष षे रोगान् । 

व्याधिः 
सव्यान् प्रमेष्ान् प्रदरा सन्नान् 
षदुाविषं इलविषं निदन्ति॥ 
स्थलोदरः लिंहशगशौदरः स्यात् 

सञधिशट्सन्धिमेधुनोपयोगात् । 
सदोषरोगादपिवेदग्रन्ति 
खर्पादयो यान्ति विनाध्रमाए् ॥ 
जौवैचिरं वाधिजराविमुक्तः 

शमे रतिखन््रसमानकान्तिः 1» 
अयमयेः। निम्बस्य परलपृष्यत्वकपचरमन)^न 
खम्ाणि सभुदितानि इिगुखानि च गिंतानि 
भ्टङ्गराजस्य रसेन सप्तवारान् भावयेत्। 
चिपलारौनि पाटान्तानि सपतदितान्धेक- 
भागानि शथिंतानि खदिरासननिम्बानां 
जिषिद्क्षायेन भावयेत् । ततः स्मेकौश्य 

मध्वादिनावलिद्यात् । पश्चनिभ्वकावलेः \#॥ 

प्रश्रिशेखापश्चपलं तावह्भिरिजस्य गुगयुलो- 
देश ्। 

ताप्य पलचितयं इ लोदाच्छ्रादशिकायाः ॥ 
जिषलाकरक्षपक्लवखदिर गुड् दौ चिटदन्यः । 
सस्ताविड्ङ्खरजनोकुटजत्वक्मिभ्बयद्ि 

सम्पाकं).॥ 

रुते रचितां वटिकां मधुषतमिश्र गिदेत्- 
पातः ¦ 

गोख्जेय च कुट" बुदन्धद्टग वातमन्दिरेर : 
श्वि्राखि पाण्डरोगं विषमानुद्रग्रमेद- 

गुक्छंख। 

जाश्रयति वलोपलितं योगः खायम्भुवो नान्न ॥ 
शशिलेखा सोमराजौ। गिरिजस्य शिला. 
जतुः । ताप्यस्य खरंमादिकस्य । आवणिका 
चष्डौति लोके । खायम्भुवो युग गुखः ॥ ५ ॥ 

“चिचक चपला योषमजानौ कारवी वचा। 
सेन्धवातिषिषि कुष्ट" चथेलायावभूकजम् \ 
विड्ङ्गान्धजमोदा च सुस्ता चामरदार च। 
यान्येतानि सन्वाणि तावश्ाच्रनु गुगगुलुः ॥ 

खंचुभ्य सपिषा सादं गुटिकां कारयेद्धिषक् । 
प्रातर्भोजनकाे च खादेदयिबलं यथया ॥ 
न्त्यष्टादश्र् कुानि छमोन् दुष्त्रणानि च। 

यहरयरश्नोविकासचच सुखामयगलग्रषान् ॥ 

एधरलौमस्थिभखश्च गुख्धखचःपि नियच्छति । 
काधि कोषटगताशापि जयेदिष्रिवाक्रान् ॥" 
ख्कविं्रतिको गुगगुखः॥ # ॥ 
“वातरक्ताधिकषारोक्तः परः के्ोरकाभिषः। 
ुषानां वातरक्तामां भाश्येत् परमौषधम् ५५ 

इति जे्ोरको गुग्गुखुः ॥ % ॥ 
भल्लातकं प्रश्ययुगं हित्वा भौयजले चिपेत् । 

परख्थदयं गुडच्याश्च लुखं तचाम्भसि चिपेत् ॥ 

चतुधाशावशरेषन्तु कषायमवतारयेत् । 

वश्चपूते कषाये च वच्छमाखानि निचधिपेत् ॥ 
खरावमाच्ं गोखरपिर्गोदग्धस्याएकं तथा । 
सितां प्रख्य मितां दद्यात् प्र्यादवेमाचिकं {चिपेत् 
समाणयोकच्र भाख्े तु पचेत् ्टदमिना श्रमे; । 
समन्य घनोभूते पावकाद्उतारयेत् 



व्याधिः 
सच्र चेप्याणि चयानि जमो विखवभितान्टला । 

काकुचौ चाथ दद्क्तः पिचुमर्दो हरोतकौ॥ 

धाचरौ राचिश्च मञ्जिष्ठा मरिचं नागरं कणा) 

यवानौ सैन्धव सुस्तं सवगेला नागकेशरम् ॥ 
पपेटः पचक वालसुश्ौरः चन्दनं तथा। 

गोक्तुरस्य च बौजानि कथ्चैरो रक्तचन्दनम् ॥ 
एथक् पलाह्मानानां चेमेषामि हइ चिचेत । 
पलमाच्रमिदं प्रातः समश्रौयाच्जललेन हि ॥ 

गाश्रयेद्इलेहोभ्यं कुषानि निखिलान्धपि । 

वालरक्तानि सन्धाणि स्ारयण्र।खि सेवितः ॥ 
वायाममातपं वद्धिमश्वं मांसं दधि च्ियम्। 

सैलाभ्यज्गं तथाश्चानं गरो भलातकते यजेत् ॥* 
षति अन्टतभक्षातका वलेः ॥ #॥ 

“निम्बं गोपारुथा कडू जायन्तो चिषला चनम्। 
पपेटावलगुजानन्ता वचा खदिरचन्दनम् + 
पाठाशुष्डोश्रटौ भागौ वासा भूनिम्बवत्धकम्। 
श्यामेन््वारणौ शा विड्ङ्खन्द्रयवानलम् । - 

इत्तिपर्णोट डता अका पटोलरलनौ इयम् । 
कणारग्वधसप्राङ्लव्यवेच्रोचटाफलम् ॥ 

मञ्जिा लाङ्गलौ राला गक्तमालं पुननेवा। 
दन्तौ विजयसारच् श्टङ्गराचक्ररटकम् ॥ 

अङोटकश्च शाखोटं हिपलांं एथक् एथक् । 
यद्ौयात्तानि सब्धायि जलद्रोखे पचेच्छतैः ॥ 
च्शटमांशावग्रेषन्तु कषायमवतारयेत् । 

विधाय वाससा पूतं स्यापयेद्धाजने इष्टे. 
भलातकसदहस्ाखि चिना चौरयमचेफम्भसि । 
पचैदष्टावग्रोषन्तु कषायमवतारयेत् ॥ 

सच्च वस्त्रेण संपरोध्य इ कषायौ विमिश्रयेत् । 
चडस्य च तुलां दत्वा लेदवत् साधु साधयेत् ॥ 

भक्ञातकसदसख्ाणि तच्च बौजानि निःचिपेत । 
जिकटु; चिफंला सृस्तं विडङ्गं चक्रकं तथा ॥ 

च्वन्दनं खेन्धवं कुष्ठं दौप्टकश्च परलं पलम् । 

सौ गन्थथं चिपेत्तच चातुर्जातं पलं एथक् ॥ 
महाभल्लातको दष महादेवेन भाषितः 1 
श्राखिनां खितकामाय जयेच्छौघ्र' प्रयोजितः । 

श्विचमौडम्बर ददन्टच णिङ्क सकाकणम् । 
पएष्डरौकश्च चर्म्माख्डां विस्फोटं रक्तमणखलम् ॥ 

कण्ठ कपालकं कुषं पामानच्च विपादिकाम्। 

वातरक्तं षड्श्चि पाणरोगं ब्रण्छमौन् ॥ 
रक्तपित्तसुदावभैकासश्वासं भगन्दरम् ॥ 

खदाभ्यासेन पत्लितमामवातं सदृक्तरम् ॥ 

नियेनरयस्तु कथितो वि्ाराहारमेष् नैः । 
कुरते परमां कान्तिं प्रदौप्रं जठरानलम् ॥ 

अनुपानं प्रयोक्त द्धित्रातोयं पयोए्यवा । 

भोजने तु खदा दाच्यसुष्छमन््ं विग्रेषतः॥* 

मोपा श्वेत साड इति लोके, यत चाह 
निचरटः । 

५^सारिवासारदटा स्फोटा गोपकन्या प्रता- 

जिका ।* 
लहाचको मोपौश्रन्दश्च यत आह । गोपौ 

श्यामा सारिवा स्याद्नन्तोत्मलसारिवा इत्य 

मरः; ॥ गोपाङ्गना मोपवक्लौ जलताहा काष- 

खारिषेति मदनपालः॥ अरुणा अतौस्। 

अवलगुजः सोमराजौ । अनन्ता दुरालभा । 
चन्दनं तम्) भार्यां अलाभे करटकारी- 

खलम् । श्यामा छष्या साड । इस्तिकणंः 
इथिकण । नेका वका इति। सप्राछः इति- 
षन् । छष्यवै्ः जलवेतसः । उच्चटाफलं आरक्त- 

य॒ञ्चापरलम्। कुरगटकः कटखरोषा । दौप्यकः 
ति यवानौ। महाभल्लातकः ॥ 
«मञ्जिष्ठा चिफला तिक्ता वचा दारु निशा- 

्टता । 

निम्बद्धेषां छतः काथः समैङुषानि नाश्रयेत् ॥* 
इति लघ्ुमञ्जिादिकाथः॥#॥ 

^मञ्जिष्ठा वाङ्खतचौ चक्रमदख पिचुमदंकम्। 
इरोतकौ दरिः च धातौ वासा शतावरौ॥ 

बला! नागवला यष्टौमधघुकं चुरकोपि च। 
पटोलस्य लतोशौर् गुङ्चौ रक्तचन्दनम् ॥ 

मङ्जिादिरयं काथः कुष्ठानां नाशनः परः| 

वातरक्तस्य संहता कण्डमरखूलखख्डनः ॥* 
इति मध्वममञ्जिषादिकायः\ #। 

“मञ्जिष्ठा कुटजाग्डता घनवचचा शणो दरिद्रा 

इयं 

च्ु्रारि्पटोलङुटकटका भागौ विड्ङ्गा- 
, पिकम्। 

, मा दारे कलिङ्गशङ्गसगधा चायन्ति पाठा 
वरौ 

मायन्नौ चिषला किरातकमद्धानिम्ना सना- 

रग्बधम् + 

श्लामा वलगुजचन्दनं वरदणथकं दन्तौ कशा 
चोएकं 

वासा पपेटकारिवा प्रतिविषानन्ता विश्राला 
जलम् । 

मञ्जिष्टादिरयं कषायंविधिना जिद्यं पुमान् वः 

पिषैत 

स्वग दोषा. ह्य चिरेख यान्ति विलयं कुष्टानि 
चादादश ॥ 

नाशं गच्छति वातरक्तमखिलं नष्यन्ति रक्ता- 

। मया 
बौखपेर्ल चवि शून्यता नयनजा रोगाः प्रशा- 

ष्यन्ति च ॥” 

अरिष्टः निम्बः। कलिङ्गः इनवः! चङ्ग 

शङ्गरा। वरौ शतावरौ। गायन्नौ खदिरः। 
असनः विजयसारः। श्यामा त्रियङ्कु;। 
चन्दनम रक्तं ह्यम् । खाबिरा साड। 
अनन्ता दुरालभा। विशाला इन्दषारुणौ 

इति। जलं नेच्रवाला | हडन्मन्निरादिक्षाथः ॥ 
“मरिचं जिता सस्ता हरितालं मनःशिला । 

देवदारु इरिदरे इ मांसौ कुं सचन्दनम् ॥ 

विशालां करबौरष्च चौरमक्सदसदधवम् । 
गोमयस्य रसं कुशात् प्रयेकं क्षेसभ्मितम् ॥ 
विधस्याह्वेपलं रेवं तलं प्रस्यमितं कट । 

पचैचचतुग॑ये नौरे गोग दिगुे तथा 
मरिचिाद्यमिदं तलमभ्यङ्गात् क्ष्टनाग्रनम्। 

व्याधिः 
खुतस्याभ्यङ्गतः श्वित्र विवश तत्च्चणाइवेत् ॥ 

तेलमेतच्जयेत् कश पामां सिध्य विच्च्विकाम्, 
एुखरौकं तथा ददु मन्यतां निखसेविनाम् \* 

इति लघुमरिचादां तेलम् ॥ #॥ 
, “मरिचं चिता दन्तौ चषीरमाक्ञे शछदरसः । 
देवदारु इरित्रे र मासौ ङुष्टं सचन्दनम् ॥ 
विश्राला करवौरश्च हरितालं नमःशिका। 
शिच्रकं लाङ्गलौ सुता विडङ्गं चक्रमदेकः॥ 
शिरौषः कुटजो निम्बः सप्रपशोगटता खुहौ । 
सम्पाको नक्तमालश्च खदिरो वाकुचौ वचा॥ 

च्योतिद्मतौ च पलिका विषं दिपलिकं भवेत् । 
एकं कटुतेलस्य गोखूचच्ड चतुम् ॥ 

न्हत्पाते लोहपात्रे च श्नमंइसिना पचेत् । 

मरिचाद्यमिदं तेलं मदन्सनिभिरौरितम् ॥ 
भिषगेतैन तेलेन स््रचयेत् कौड्िकान् वरान् । 
पामाविचशञ्िकाददुकण्ड विस्फोटकानि च ॥ 

वलयः पलितं चामा नौलं वङ्गं तथव च। 
अभ्यङ्गेन प्रणश्यन्ति सौङुमाच्च जायते । 
प्रत्ने वयसि च्छौणां यासां नस्यं प्रदौयते 
तासामपि जरां प्राप्य न स्यातां खलितौ 

„ सनौ। 
वलौवदेस्तुरङ्गोवा गजो वा वायुपौडितः)} 
जिभिरभ्यज्जने रम्यं भवेन्ारसविक्रमः 
च्योतिद्मतौ मालकङ्कणौति लोके । इति महा- 
भरिचादितलम् ॥*॥ 

“तालकस्य तु पत्राणि यस्य सन्ति एथक् एधक्। 

अथकस्येव तदूयाद्यं हरितालं चिकिल्धफे; + 
एुननेवायाः खरसे तालकं तद्म येत् । 
दिनमेकं ततस्त सिन् घनत्वं गमिते सति ॥ 

कुन्त चक्रिकां तान्तु शोषयेत् सम्यगातपे। 

एननेबासमस्ताङ्गचारै; ख्याल गलावधि ॥ 
पूरथेचच ततः चारं द्रषएयेत् पौड्नेन हि । 

चारस्मोपरि तां दद्यात् तालकस्य तु चक्रि- 

काम्! 
तत आच्छादनं दत्वा सुद्र छत्वा विद्चेषयेत् ॥ 
स्थलों चुङ्खां निधायामिममन्दं ज्वालयेद् - 

भिषक् ॥ 

निरन्तरमदहोराचं पष्ठकं तेन सिध्यति। 

खाङ्गग्नौतं ससुत गज्ञौयाद्ससुत्तमम् ॥ 
तालकेश्वरनामायमसुक्तो गुञ्ञांमितो रसः 

गुङ्च्यादिकषायेय गदानेपान् विनाशयेत् ॥ 

अष्ादश्ापि कुनि वातरक्तं तथोद्तम्; 

. फिरङ्गदेणनं रोगं इृस्तर च यपोइति ॥ 

रुतद्धेषजसेदी तु लवणाग्त्े विवच्नेयेत् । 
तथा कट्रसं बद्भिमातपं दूरतस्त्यजेत् ॥ 

लवणं य; परिव्यक्त न श्रक्तोति कथयन । 
सतु सेन्धवमभ्रीयात् मधुरोपरसो दिस; 

इति तालकेश्वरो रसः ॥ #॥ 
^तालताप्यश्िलाङतं टङ्खयं सिधुसयुतम् । 
गन्धार हिगुखौ खताच्नम्बौराद्धः प्रमरैयेत् ॥ 
षडहं पुटितं धोए भूषरे सकलं व्विदम्। 
षट पद् दिपलं ताचरं लोदभस चतुष्यलम् ॥ 
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व्याधिः 
जम्बौराद्धिरिनं षटं तिं दंश विषं ध्विपेत् । 
अस्य मासदयं खादेन्माह्िषौषटतसंयुतम् ॥ 

मध्वाव्ये वकृ चौगौमः कपे लिद्या्ततः परम् 
सालक्ेश्चरनामायं सओकुषहरो रसः ॥* 
च्यर्को मारितं ताखरम्। इति हितौयतालकेश्वरो 
रस;ः॥#॥ 

“रसो वलिसताल्रमयः पुरोएणि; 
शिलाजतु स्यादविषतिन्द्कश्च। 

बरा च तुल्यं गगनं करञ्ज 
बोजं एयम् भागचतुदटयश्च ॥ 
समदय सव्वं मधुना तेन 
तस्य पचे निष्टितं प्रयत्नात् 
करभे भजेत् प्र्हमस्य प्रथं 
श्ाख्योद्गं दुग्धमधुच्यष्॥ 
वि्ौशेकर्णा हलिना खिकोऽपि 
भवेदनेन खरतुख्यग्ध निः । 
दारापरिव्याग इड प्रदिष्टो 
तिलौदनं तच निवह खले १ 

वाखमयश्च मारितम् । एरो युग यलुः । अमि- 
अिन्रकम् । विषतिन्कः कुचिला। वरा 
चिफला । रखादि चिप्लान्तं सम्ब तुल्यम् । 
गगगमभरकम्। करञ्जकौजख्च एथक् चतुगैणं 
रसात् । तच कुष्ट वहनले सति तिलौदननेव 
पथ्यम् । इति गलतकुडाधिकारः। इति भाव- 

प्रकाशः\ #॥ अय समेव्याधिहरकवचम् । 
रिरुवाश्च । 

“सव्य याधिर वच्तो परषयवं कववं शिवम् । 
चेन रचा छता शम्भोः चतं रचयतः पुरा ॥ 
भयभ्ब देवमीशानमजं निखमनामयम् । 
हेवं सर्र विष्य समेव्यापिगमव्ययम् ॥ 
वक्नाम्बद्धं प्रतिषर नमस्य जनाद्नम्। 

अमोघाप्रतिमं सव्व सव्दुदटनिवारणम् ॥ 
विष्यर्मामयतः पातु शष्यो र्चतु एष्तः 
इरिमे' रचतु शिरो इदयच्च जनादन: ॥ ` 
मनो मम छषौकेशो लिहा रचचतु केशवः 
पातु नेचे वासुदेवः रोच षङ्कषेणोभ्वतु ॥ 
भ्रटुखः पातुमे प्राणमनिर्इच चम्भकम् । 
वनमालौ गलस्यान्तं गरीवत्छो रच तारः; ४ 

पाश्वे रचचदुमे चक्रं वामं रे्निवारणः। 
द्श्िणन्तु गदा देवौ सर्व्वासरनिवारिणौ ॥ 
उदरं स॒षलं पातु एष्ट" मे पातु शाङ्गणम्। 
रू रचतु मे शाङ्ग ग्घ रचतु गन्दकः॥ 
पार्ष्णी रचतु षश्च पद्म मे चरणादुभौ। 
सुजकायचेसिह्वाथे पातमां गरड; षदा 
धरा रचतु जखे विषमेषु च वामनः । 

अटां गरलिंशचच सन्यतः पातु केशवः॥ ˆ 
हिरण्यगर्भो भगवान् हिरण्यं मे प्रयच्छतु । 
खांस्ाचाथेद्तु कपिलो धातुखाष्यं करोतु मे। 
न्वेतङ्कोपनिवाचौ च श्ेतदौपं नयत्वजः । 
सर्वान् जन् खदयतु मधुकोटमददनः ॥ 
विष्चुः सदा विकिरतु किख्छिषं मम वियद्ात्। 
छसो मन्छस्तथा कमभ; प्रातु मां घन्वैतो दिशम् । 
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व्याधिः 
चिविक्रमश्ु मे देवः सर्व्वान् पापान् निक्लन्ततु 
नरनारायणौ देवौ बुद्धिं पालयतां मम। 
शेषो बे निम्भलं ज्ञानं करोत्वज्नाननाशनम् । 
बलरामो नाश्रयत कस्मषं यत् छतं मया॥ 
पद्भयां ददातु परमो हखं खरा मम प्रसुः 

कलयतु खपुत्तपशुबान्धवम् ॥ 
खम्यानरौन्नाशयतु रामः परश्ुगा मम। 

रचोत्रस्तु दाशरथिः पातु निदं महासुलः। 
श्चन मे समरे इन्याद्रामो यादवनन्दनः । 

प्रलस्बकेशिचाण्रपूतनाकंखनाश्रनः ॥ 
छष्णस्य यो वालभावः समे कामान् प्रयच्छतु । 
अन्धकारं तमो घोरं पुरषं छष्णपिङ्गलम् ॥ 

पश्याभि भयसन्तप्रः पाश्हस्तमिवान्तकम् । 

तोम पुखरौकाच्चमश्यतं शरं गतः 

घन्धोहं निभयो निद्यं यस्य मे भगवान् इरिः। 

श्ुल्वा नारायणं देवं सव्वापद्रवनाशनम् ॥ 

सव्यवं कवचं बद्धा विष्दरामि मष्टौतले। 

प्रव्योश्िभूतानां सवदेवमयो दहम् ॥ 

खारणाद् वदेवस्य विष्णोरभिततेजखः । 

खिदह्िभेवतु मे जनिद्यं यथामन्ुदाद्कतम् ॥ 
यो मां पश्यति चच्चुभ्यौ यख पश्यामि चन्लुषा। 
स्ववां पापडषौनां विष्ुवेप्राति चच्ुषा ॥ 
वासुरेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्प्रये त्वराः। 
तै हिन्दन्तु च् पापंमे मम हिंखन्तु हिंसकान् ॥ 

रा्षसेषु पिश्रस्वेख कान्तारेष्वटवौषु च । 

विषादे राजमाग दुष कलदेषु च ॥ 
नदौखन्तरणे चाते संप्राप प्राण्संशये। 
अपिश्चौरनिपाति च खब्ययदनिवारखे ॥ 
विदुपेविषोहगे रोगेभ्य विष्न्ङटे । 
चखप्यमेतच्णपेन्निव्यं शरौरे भयमागते ॥ 

चऋयं भगवतो मन्तो मन्ाणं परमो महान् । 
विश्यातं कवचं गुद्धं सवपापप्रणाश्रनम्॥ 

खमावाल्तिनि््मांणकल्यान्तग इनो मदत् । 
अनाद्यन्त जगदौज पद्मनाभ नमोस्तुते ॥ 

ॐ कालाय खा । ॐ कालषएुरुषाय खादडा। 

ॐ शष्याय खाषा । ॐ छणापुरुषाय खादहा। 

ॐ चखाय खा हा । ॐ चणडपुरुषाय खादडा। 

ॐ प्रचण्डाय खाच ॐ प्र्वषडपुरुषाय 

खादहा । ॐ स्वाथ खाद्ा 1 ॐ सनेपुरष्राय 
च्याद्ठा। ॐ नमो सेवनेशय विलोकधाचे 
रिटि भिरिटि खाद । ॐ नमो अम्बे चाभये 
चै ये सत्वा या पावर परेषा टेयदागव- 
अच्चरा्वभूतपिश्ाचङकग्माखापसारकोच्छा- 
इगण्यरायामेकाष्िकद्ितौयह्तोयचातुचोकमौ 
तिक दिनच्यर राचिच्वर सन्ध्या ख्वर सन्येख्वरा- 

दौनां लताकौौटकण्टपूतनासजङ्गस्थावरजङ्गम- 
विषादौनामिदं श्रौरं ममाप्यपथ्यं भवतु 
तुम्बरस्पाटप्रकटोत्कटविकटदंद्पूनवैतो रच । 

ॐ ३8 ३हे दिनकर खदश्काल ममायतो 
जय पश्चिमतो एक । ॐ निवि निवि प्रदौप्र- 
च्वशनज्वालाकारा महाकपिल उत्तरतो रच्च। 
ॐ मिलि भलि विक्षि विक्षि गारुड गौरि 

व्यापकः 

गान्धारि विषमो विषविषमांखं मोहयतु 
ख्वाद्ा। दत्िणतो रचत मां अमुकस्य सने- 

भूनभयोपद्रवेभ्यो रच्च र्त जय जय विजयते 
न हौयते विप्रश्रसोहं छतवाद्यते । भयरुदय 

भयवोभयोग्भयं दिश्रतु ममास्तात् खादनमच्य॒तः। 
वडुदरमखिलं विशन्तु लोका बुगपरिवततैसद््स्ः 

चयास्तमनभिव प्रविशन्ति कयनो॥ 
वासुदेवः सद्कपेणः प्रटुखखानिरहकः। 
सम्भञ्वरान्मम प्रतु विष्णुर्नारायणो इरि; ५५ 
द्यादिमडापरारे गारङ् सओच्याधिहरविष्थु- 
कवव्वं नाम २०० अध्यायः ॥ 

च्याधिषघातः, प, ( याधैर्वातो यात् । ) आर्, 
गवधटचः। इत्यमरः ॥ 

चाधितः, चि, (याधिः खंजातोख्यति । सारका- 
दित्वादितच् । ) चआाधिषुक्तः। तत्पायः १ 

चआमयावौ २ विक्त: १ अषदुः ४ आतुरः ५ 

अभ्यमित; ६ अभ्यान्त; 9 । इत्यमरः ॥ रोगौ 
८। इति जटाधरः ॥ ( यथा, हितोपदेशे । 

^्द्रिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घनम् । 
आाधितस्यौ वधं पथं नोरुणस्य किमौषयेः ॥*) 

याधिन्ता, [ऋ] पु, ( याधेदेन्ता । ) बारा 
कन्द; 1 इति राजनिषेणटः ॥ व्याधिषातके,चि ॥ 

दयाधुतः, जि, (वि+आआ+षु+क्तः।) कभ्यितः। 
इति शन्दरत्रादलौ ॥ 

याधूतः, चि, (नि+था+धू+ तः ॥) कभ्यिवः ६ 
इति श्न्दरव्रावलौ ॥ ( यथा, गौतगोदिन्द । 

६।१८)। 
उन्लौलकधुगन्धतुच्मुप्याधृतचताङुर- 

क्रौडत्कोकिलकाकलोकलकलेरङ्ोगेकणे- 
च्वरा; 1”) 

दयानः,पै, (यानिति सब्श्रौरं याप्रोतौति। बि+ 
च+ चअन~+-अच् ।) श्ररौरस्थपञ्चवायुन्तगेत- 

स्श्रीरगवायुः। इव्यमरः॥ इमे प्राणादयः 
पञ्चवायवः श्रौरे विष्टन्ति तै च नियत 

खानस्य; । वदाः । 
न्द्दि प्राणो गुदेएपानः समानो नाभिखं श्थितः। 
उदानः कण्छदेशे च यान; सव्बेशरीरगः ५” 

इति 

शवं तदाापाराच्च यथा,-- 
^अन्नप्रवैश्रमं जादुल्छगोभ््रिविपाचनम् । 
आषणादि निमेषा तह्यापाराः कमादमौ ॥* 

इति भरतः॥ 

ओधरस्यामिसते सत्कम्ने । यायनम्। आकु 

च्छनप्रसारणादि। ्पन्य्च। 

“व्यानो थानशरयटद्रं सव्वेाधिप्रकोपवः। 
मद्ारणतसतप्रसमो इानोपादागकारणः ॥ 
ख चाचिकशेयोमंष्ये कच्च पे गुलपयोरपि । 
घला गले स्पिगुरश्चे तिषटव्धच्र निरन्तरम् । 
च्डन्द् यद्यधरं वक्रं गाचनेचप्रकोपथः १“ 

ति शएारदातिशकढौका ॥ 

यापकः, चि, ( वि+ख्ाप् + खल् । ) विशेषेण 

प्नोति यः। तदइतनिहाद्न्तामावाप्रतियोौ | 



व्यापिका 

यथा,-- 

“साभ्यस्य यापको यस्तु देलोरथापकस्तथा । 
, स उप्राधिभेतेत्तस्य निष्कर्षोभ्विं प्रदश्यते ॥ 

इति भाषाप्ररिच्छदः॥ 

आच्छादक; यथा, 

“पवस्य यापकं सारमखन्दिग्धमनाकुलम्। 

अथाख्य {गस्यभिेदत्तत्तरं तदिद विदुः ॥” 

पच्चस्य भावा्धेस्य यापकं अाच्छाद्कं अभि- 
योगाप्रतिङ्लमिति यावत्। इति यवद्ार- 

त्म् ॥ ( यचा, कुमारखम्भवे । ६। ७१। 

“तिग् इं मधस्ताच पको सद्मा इरेः ॥*) 
आपकन्धासः, दप, भिरस्तः पादान्तं पादतः 

प्रोप्तं खलमन्तविन्याखः। यथा| 
“खआाद्ाटृष्यादिको धासः करशुष्धिरूतः परम् । 
ङुलियापकन्धालौ इरादिन्धास रव च ॥ 
खालत्रयश्च दिगवन्धः प्रणायामस्ततः प्रम्) 

ध्धानं पूजा जपञ्चेव खन्येतन््ेष्वयं विधिः ॥ 

दति तन््रसारः 

प्रपचचस्तु न्याखशब्दे दथः ॥ 
अपद्, स्रौ, विदूनयाड्पूमेपदधातोः किपप्रद्ययेन 

निष्यब्रनेतत् ॥ खु; । आपत् । ( यथा, कथा- 

खरिल्यागरे । २६। १०६. 1 

५पश्चश्श्रछता यापदिदहापि फलिता मम॥) 

आपनं, लो, (वि+ाप~+च्छट)) चाच्छा- 
दनम् ¦ यान्नि;। यथा। अज लङ्ुग्नमसंक्र- 

मण्च्छ रपेस्तदा भवति यदा तम्माखततपुब्- 

भाषान्च्चणयोरेकराश्यवश्ितस्य तन्मासान्त- 

रमेव राष्यन्तरसंयोमः न लेकराशिस्ितस्य 
माखयापनम म् । इति मलमासतत्वम् ॥ 

खाप्रन्नः, चि, ( वि+अा+पद्+क्तः।) ब्टत;। 

इति हेमचन्रः॥ 

दापादः, प, (वि+आ-+ पद + चम् ।) दोहद- 
चिन्तयम् । इद्यमरः + ( बथा, राजतरन्गि- 

याम् 1 < । २१११। 

“द्वयुदौग दपः सुच्ने; सच्लो चापादसिष्धये ॥*) 
आपादनं ज्ञौ, (वि+खा+ पद् + चिच् +स्लट् ।) 

मारयम् । इति हेम्नः ॥ (यथा, माकं- 
खये । २९ । ३५ । 

“अलोते च दिने बालामाल्मथापादनोद्याताम्। 
सरभिः प्राह नायं त्वां प्राते दानवाघमः\*) 
पराजिष्टचिन्तनम् । इ्वमरटौकायां रामा- 
खमः;॥ 

प्रादित; चि, (वि+चखा+पद्+ शिच् + क्तः) 
मारितः) यथा.- 

^श्का चेद्रहुभिः कापि देवाद्थापादिता भवेत्। 
पादं पादश्च इशथाया्चरेयुस्ते एथक् एथक् ॥” 

इति प्राधञ्ित्ततत्वष्टवसम्बसैव चनम् ॥ 
आापिज्रा, चौ, ( चापक +ठापि अत द्वम्) 

खापिनौ | वथा,- 

“अधन्भेपलौ मिया खा समधु पूजिता । 
यया विना जगन्मक्तसं च्छत्रं विधिनिभ्भितम् । 

श्ट चादशंनाया च पेतायां खच्यरूपिणौ। 

५५० 

व्या्धिः 
्ह{वयवस्स्पा च इापरे संता भिया ॥ 

कलौ महाप्रमत्ता च सव्ये थापिका भवेत् । 
कपटेन समं भावा भमल्धेव यदे ण्डे ॥ 

दति ब्र्षपैवतें प्रशतिखण्छे १ अध्यायः ॥ 
यापारः, पु, (वि+खा+ए+षम्.।) क्मे। 

यधा,- 

^स्यात् प्राशवियोगपलको चापारो इगनं 
ख्छतम्। 

रागादषात् प्रमादाह्का खतः परत रव वा ॥* 

इति प्रायश्चित्तततच्वषटतासिपुराखवचमम् । 

( साह्यम् । इति मन्लोनायः॥ यथा, 

कुमारे । ६। ३२॥। 

“आ धाप्यरन्धतौ तच पारः कत्तं मेति । 
प्रायेणवं विधे काय्य पुरन्धौयां प्रगल्भता 

सच्जन्धत्व सति तव्नन्यजनकः ¦ इति श्ाय- 

शाखम् ॥ यथा, भाषापरिच्छदे। 

^ विषयेद्िबसंयोगो यापारः सोऽपि षड् 
विधः ॥* } 

ापारौ, [न्] जरि, ( बापारोभ्खास्तोति। 
व्ापार+इ्निः।) यापारविशि्टः। यव- 

सखायौ । यथा,- 

"लान्तालोहादियापारौ रसादिविक्रयौ च्यः। 
ख याति नागवेष्ख नारीं खव च॥* 

इति जशपेवत्तेएुरायम् ॥ 
चापौ, [न्] पै, ( याभ्नोति खबमिति। वि+ 

चऋअप+णिनिः।) विष्णः । यथ; 

खपरनःखवशोथापौ नेकाल्मा नेककम्भलत्॥ 
इति महाभारते) 

सस्य सहखनामस्तोते । १३ । ६४६६२ ॥ जि, 
पकः । यधा, 

“चिखन्थद्यापिनौ या तु सेव पूज्या खदा तिथिः । 
न तत्न युम्गादरणमन्धच्र इरिवासरात् ४ 

इति ति्यादितश्वष्टवपराशरवच्वनम् ॥ 

चातः, प, (वि+ा+ए+क्तः।) कम्म 
खचिवः। यया,- 

^नियोगौ कम्भखच्विव आयुक्तो थात ख; ४” 
इति हेमचन्द्र; ॥ 

श्थापरारयुक्ते, चि। वि-्ार्-पूम-ए-घातोः 
्तप्रक्ययेन निष्यन्नः ॥ (यथा, उत्तर चरिते । १। 

“वआाश्रियिलपरिरम्भयाएतककरोष्छो- 
रविदितगसयामा रात्रिरेव यरंसौत् +") 

द्यां, चि, (वि+खाप्+क्तः।) सभ्यर्यम् । तत्- 
प्यायः। पूणेम् २ ्याचितम् ३ इच्रम् ४ 

पूरितम् ५ भरितम् € निचितम् 9। इति 

हेमचन्रः । ( बथा, गौतायाम् । ११। २० 
4लावाणएथिथयोरिदमण्तरं डि 

श्याप्तं लयेन दिश्य घर्ववा; ॥१) 
स्यातम् । समाक्रान्नम् । इति मेदिनौ\ 

स्थापितम् । यथा । प्राप्तं प्रखिद्िते समे इ्वछन्न 

दाप्रमपि पाठः| श्दमरटौकायां रावसुक्ुटः॥ 

वाप्रिः, खौ, ( वि+खाप् + क्तिन् । ) यापनम् । 

( षथा, भागवते । 9 । ८ १७। 

व्यामः 

“सद्यं विधातु निजश्टद्यभाषितं 
चाक्षिष् भूतेष खिखेषु चाह्मनः ॥* ) 

रम्भ; । इति मेदिनौ+ रम्भसख्थाने लम्भनमिति 
ेमचन्रे पाठः ॥ शिवस्याटे चयान्तमं तेय 
षिेषः । वथा,- 
नअनिमा सविमा यानि; प्राकाभ्यं मदमे 

शिता 

वधिकामावद्यएयिले रेचमणश्धा शतम् \* 
इति श्रन्दमाला॥#॥ 

श्धायमते साध्यवद्न्धाटत्तितम् । यथा) अन्ा- 
भावस्धाने घुमस्यावकेमागलम् । इयं अन्वय- 
खाभिः। अस्या च्चानं प्रति खभिचारन्चाना- 
भावः खडचारज्ञानच्ड कारणम् । रवं साध्या- 

भाषयापकौभूताभावप्रतियोगिलवम् । ष्यं यति- 
रेकथाभिः। अस्या ज्ञानं प्रति साध्याभाव णवं 
हेत्वभावस्य सदहचारन्नानं यभि्ारन्नाना- 
भावश्च कारणं तच्र प्रमाणम् । 

“वाभि; साध्यवद्न्धस्जिन्न सब्नन्ध उदातः । 
अथवा ेतुमब्रिविरद्ाप्रतियोगिना। 
खाध्येन हेतो काधिकरण्यं यापरिरुष्यते । 
चअभिचारस्यायहोण्पि खषचारय्रषस्तथा 
देतु्याभिग्मदे तक; कथित् शङ्कानिवतैकः । 
इ विध्यन्तु भवेहपाप्रेरन्वथतिरेकतः 

चअन्वयय्यापिरक्तव यतिरेकादयोच्यते । 

ख(ध्याभावथाप्रकल' हेतभावस्य यद्धवैत् ॥” 

इति भाषापरिच्छेदः ॥ 
दाभ्निकम्ना, [न्] पै, (याभिविशिष्टं कम्मे यद्य ।) 

द्ापनक्रियाविणिष्टः । स्मच याप्रक्रियः। 

सरेदिकपथायः। इन्वति ६ गचति २ 
आचायः ३ आनट् 8 व्या ५ आपानःई 
अश्रत् 9 मश्रत् ८ ्रानसे ६ अश्रते१०। 

इति द्श्र याप्षिकमायः। इति वेदनिषग्टौ ९ 
अध्याये । १८॥ 

चाप्यं, क्तौ, (याप्यते इति । वि+च्याप् + श्त्।) 
साधनम् । यथा। वाप्यं लिङ्गच् लाघनगम्। 

इति शङ्कोशेवगं चिकाकश्चेषः॥ कुष्टौवधम् । 
इद्यमरः ॥ 

दाप्यः, ज्रि, (विन॑-खाप्+ण्यत्।) याभि- 

वििष्टः। यापनौयः। यथा, 

प्रस्थानं ति कुलिश्रकलनात्निश्वितं पितागेय- 
च्ित्तमखाकं तदपि रमते याहि या्ौतिवाथौ। 
च्यप्रामा्यं कथयति खदा गन्दखनोवियोगो 
आप्यश्चानादूबरनकुलयवां यापकस्यापिखिद्वौ ॥” 

इति पदाङ्दूतः॥ 
( बथा, भागवते । 9 । ६।२२। 

^प्र्यगातमखरूपेख इश्यरत्पेख च खयम् । 

याप खापकनिरष्यो हय निर्योभविकष्छितः॥१) 
खामः, प, ( विद्येषेख अभ्यतेधनेनेति । अम गतौ + 

चण् । ) तिथक्पाग्ं लतयोः श्डक्योर्गांशोर- 
न्तरम् । वेड इति भाषा। यामौयतेप्नेन 
यामः छद्धोः कभाव श्दयक्तर्माशो डः । दव्- 
मरभरेतौ ॥ ̂ यअामवायामनच्यमोधास्तिथकवाङ़ 

। क ^ न क ~क "की ह् ज क 



व्यायामः 

प्रवारितौ ।* इति हेमचच्ः ॥ ( यथा, मदा- 
भारवे) इ३।१९ 1 ३६। 

“लतो भौमो महाबाडरादव्य तरसा इमम् , 

दश्याममयोदिल्ं निष्यच्रमकरोत् तदा ॥” ) 

दामने, जौ, (वि+खखा+ यमः+ द्ुट् |) यामः। 
ति चिकाशशयेषः; + 

यामि, चि, (वि+चा+ मिध्+ चय्!) 
खं मिलितम् ¦ सिद्रविषयायःपरेकौभावकरणम् | 
वथा,-- 
“आामिभ्रेेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसौवमे। 
तदेकं वद निखिद्य येन श्रेयोःइमाश्रुवाम् ॥* 

षति ओरीभगवद्नौतायाम्।३।२॥ 

कचित् कन्मपरशंखा कवित् क्ञानप्रशंसा देवं 
यामिश्रं वन्देहोत्ादकमिव यदाक्यं तेन मे 

मतिसुमयच्र दोलाधितां कुवन् मोहयसीव । 

इति तङ्ीकायां कीघरखखामी॥ 

आाथतं, चि, ( विशेषै आयतम् । ) चातम् । 
देष्येम् । ( यथा, भाङ्न्तके । ९। 
^च्यपचितमपि मारं यायतत्वार्लच्य' । 
मिरिच्वर इव नागः प्राणसारं विभति ॥*) 
इषम् ¡ अतिशयः । इति मेदिनी ॥ 

अायामः, पु, (वि+ आ + यम + चन् ।) पौरुषः । 
( यथा, महामारते । ४।३८। ७ । 

“द्ायामसष्मवरथे ढशराजसमं महत् । 
सवयायुधमदहामाजरं शचसंवादकारकम् ॥”) 

अमः । ( वथा, महाभारतै । १।९७६ 1 ६। 

“वयामकथिंतः सोऽय शटगलिप् सुः पिपाितः। 
आजगाम गर्म दशिष्स्या्रमं प्रति 1") 

` विषमः। इगेखच्वारः । दति मेदिनौ ॥ यामः । 
इति हेमचन्रः॥ मल्लक्रौडा। शस्तौ दति 
पारस्य भाषा । (वधा, महाभारते ।१२।२१।७। 

“अन्धे साम प्रशंसन्ति यायाममपरे जनाः॥१) 
अस गुणादि यया,- 

“अायामो हि सदा पथो विनां लिग्ध- 
भोलिनाम्। 

खच्च शौते वसन्ते च तिषा पतसः च्छतः॥ 
र्जेषवतुद़ वर्गे गूर राह्मडिताधिंभिः। 
क्न तु करयो दायामो इन्यतो यथाम्। 
इच्यौ ललाटे यौवायां यदा चन्म; प्रवतैते। 
श्क्यं वं विजागौयादायतो च्छा समेव च ॥ 
शाघवं कलाम दोयं सोश्रसडिष्णता । 
दोषचयोःिडहिख यायामादु पजायते ॥ 
आयामं जगतो नियं विरुदमपि भोजनम् । 
विदग्धमविद्ग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते॥ 
न ख यायामसडग्रमन्यत् स्थौख्यापकषंखम् । 
नच द्यायाभिनं म मरैयश्यरथो बलात् ॥ 
न तेनं सषटसाक्रम्य जरा समधिगच्छति ॥ 
आयामच्चुखगाचस्य पद्या सदत्तितस्य च । 
धयो गोपवपेन्ति वेनतैयमिवोरगाः 
रक्तपित्तौ चयौ शोषौ कासौ चासौ चतातुरः, 
सक्तवान् च्छौढुच चौडो यायामं परिवजंयेत् ॥ 
बावपि्तामयो बाणो दषोभजोखौं च खं लेत् । 

४५५९ 
व्यालद्ं 

चअतिदायामतः कासो रक्तपित्तं प्रजायते ॥ 

अमः जमः चयल्तृष्णा छ्वरणभ्ठटिं ख जायते ॥» 

इति राजवल्लभः ॥ 

आयोगः, ध, ( वि+चा+ युज~+ घम् । ) - दश. 

विघरूपकान्तगेतरूपकविश्नोषः । यथा,-- 

“स्यान्नाटकं प्रकरणं भाणः प्रसनं डिमः। 
आयोगः समषाकारो वि्यङ्ेहाग्टगा इति । 
अभिगेयप्रकाराः खयरभांषाः वट् संस्कतादिकाः॥" | 

इति हेमचन्रः ॥ | 
[॥ है 

( वक्लच्चणं यथा, साडिद्यदपेशे । ।५१४। | 
«ख्यातेतिटत्तो यायोगः स्दरूपस्त्रौलनसं युतः । 
ङौनो गर्भविमर्षाभ्यां गरन्बेहुभिराशितः ॥ 
रुकाङ्श्च भवेदस्तीनिमित्तसमरोदयः। 

कौश्रिकौटत्तिरष्ितः प्रश्यातस्तच्च नायकः ॥ 
राजषिरथ दिथो वा भवैद्ठौरोषहठतश्च खः । 
इास्यश्ङ्गारश्ान्तेभ्य इतरेएत्राङ्गिनो रसाः+) 

चालः, पु, ( विद्रोषैण ्यासमन्तात् अलतौति। 
अल पयाप्रौ +अच् |) सपः। ापदः। 
इत्यमरः + (यथा, मबु;।९।४३। 

पश्रव्च सटगाद्चेव यालाश्चोभयतोदतः । 
रक्तांखिच पिशाचाख मनुष्याञ्चजरायुजाः॥*) 
इृष्टसज; | इति मेदिनी } (यथा, साचे ् 

भ्ड्यालद्िपा यक्लभिरुच्छदिष्यवः 
कयच्विदटाराटण्यन निन्धिरे १५) 

चिचक; । ध्याघ्रः। इति राजनिषंरटः । राजा। 
इवमरटौकायां मथुरे; ॥ 

चालः, जि, ( वि+आा+ खल+ अच् | ) शठः । 

धूततेः। इति जटाधरः ॥ 
लकः, पु, (चाल णव । खार्थे कन् । ) इ्ट- 

गज; । तत्पथायः। गम्भौरवेदौ २ च्यङ्ुश््- 
इ्धैरः ९ चालकः 8। दति चिकाखूशेषः ॥ 
( श्वापद; । वचा, मद्ाभारते ।१३।११९।८५। 

“चायते यालकश्चापि मासं तस्मात्त मादुः 4") 

ालखद् गः, पै, यालगखः। इति राजनिषेशटः ) 
आालगन्धा, स्छौ, ( चालस्येव गन्धो यच्छा: । ) 

भाकुलौ । इति राजनिषंणटः; ॥ 
दालग्माहइः, ध, ( यालं रक्चातौति। याल-+ 

यदह+-अश। ) यालगादौ। इव्यमरटौकायां 
भरत, ४ ( यथा, मबुः। <=! २६० । 

नअालयाइारुष्कटत्तौनन्धां ख वग चारिकः ६) 

ालयादहौ, [न्] पै, ( यालं रक्ञातौति । यष + 
शिनिः।) भिचा चपधारौ। वपंखेलकः। 
सापुड्यः इति वादिया दति च भाषा। 

तत्पायः) अदितुख्छिकः २। रव्मरः॥ 

जाङ्गुलिः ३ जाङ्गलिः 8 आदितुखिकः ५ 

दालमाद्; ६ गारडिकः; ॐ विषवद्य;<=। 

ति शब्दरतावलौ ॥ 
च्ालजिा, श्लौ, ( यालष्य निरव आकछति- 

यस्याः । ) महाखमङ्घा । इति राजनिषं्टः 
{ चालजिहा च ॥) 

्ावदष्ः, पै, (चालस्य दद व अछतिथद्य ।) 
गोच्युरः ! इति राजनिषेष्डः; ॥ 

व्याहत्तः 
अालनखः, पु, (खालस्य गख इव अआष्तिरयस्य ।) 

गन्वद्रयविश्रषः) वघमह्ा दति हिन्दी भाषा। 
तत्परयायः। कूटस्य, ९ शक्रनायकः ६ चक्री? 
चक्रव; ५ च्राख्फलः ६ यापघ्रन्खः © इौपि- 

नखः <= खपुर; ६ दालपाशिजिः १८ खाला- 
युधः ११ व्यालवलः १२ वप्राखखट्गः ६६९; 

अचय गुणाः । तिक्लवम्। उष्छत्वम्; कथ 

यत्वम् । कपवातङुष्टक्ष्डव्रणना श्रवम् । पण्यं. 
त्वम् । सौगस्यप्रदवच् । इति राजनिर्धंयट; + 

वालपचा, स्तौ ( वालानि तौच््छाणि प्राशि 
यस्याः । ) रर्व्वादः। इति राज निषेग; ॥ 

वाालवलः, पु, वयालगखः। एति रालनि्य्ः॥ 
व्राल्डगः, पु, (बालो श्खोष्टगः पशुः) 

चिच्रवयाघ्ः। चिता वा इतिभाषा। इति 

महाभारते राजधमभः \ ( यथा, मङाभारते। 
३।१५६६।१। 
^रथनेमिखनदोव चरटाशम्द्च् भारत) 

एथक् वालच्छगायाष् पचिखामिव समशः) 
वयालम्बः, पु, ( विशेषेण आलम्बते इति) धि+ 

च्या + लम्ब + अच्! ) रप्तेरषडः। इति वैय 
कम् \ ( लब्बमाने, ि। वथा, महाभारते) 
 । ८८ ।१.०। 

“दालम्बहस्तान् संबद्वान् चपश्ाभिव प. 

तान् १") 
वाालायुषं, कौ, (वालस्यायुधं गख द्व च्यालति- 

येस्द । ) ग्वौगामगन्बदवपम् । इयमरटौकाय) 
मथुरेश्रः । । 

वपालायुधः, प, ( पालस्यायधभिषाहृतिथैस्य । } 
बालनखः । इति राजनिषेखटः ॥ 

कावकोशौ, च्वौ, (वि+खव-+करुश् + ̂कम- 
वातिद्ारे कच् श्ियाम् ।*९।२। ४३ दति 
अन्द् । ततः “वच; च्ियामण् ।*५।४।६१। इति 
खाये अन् । ५ग कम्मषातिष्ारे। । ३। 
६ । इति रोड-प्रतिषेधः। श्थियां ढौप् । ) पर- 
च्यराक्रोशगम्। इति खआौशिङ्गवंयदटोकायां 
भरतः ॥ 

वयावभासो, च्छ, (वि ् यव+भाव-+ खर् । 
श्वाय अण. । रौप  ) दावक्नोधौ । इथमर- 
टौक्षायां रायसुक्टः ॥ 

वावततैः, प, (वि+श्या+ हत् +अच् |) भाभि- 
कण्टकः। इति श्म्दरवबादलौ १ चज दाव 
सेकोऽपि पाठः ॥ 

वावारो, खौ, (वि+- अव+ द + यच् । याथः 
अण्) खौप् |) परख्यरहरयम् । शथमर- 
टौकायां भरतः ॥ 

वाष्डासौ, श्वी, ( पि+ खव + इस + णच् । 
खार्धः व्यम् । ठौष् ! ) परद्र हसनम् । इवय 
मरटौकायां भरतः ॥ 

शयाटत्तः, चि, (चि+या+इत्+क्तः। ) ष्तः 
अथा। इते तु ठ्तदयाटतौ । इति हेमचश्रः 1 
आटतश्च ॥ ( प्रतिजिडत्तः । थथा, रदः ।१।९७१ 
"ददता यत्परस्भ्य, चतौ वख्छरता शिला १ 



व्यासः 

षााटत्तिः, च्छो, ( षि+खा+उत् + क्तिन् | ) 

खखनम् । यथा,-- 
“अतीतः पन्थानं वव च महिमा बाद्ुनसयो- 
रतहयाडत्ता यं चकितमभिधत्ते श्चुतिरपि। 
स कस्य स्तोतकरः कतिविधगुणः कस्य विषयः । 

पदै तवञएचौन पततिन मनः कंस्यन वचः ॥” 
इति मद्दिष्नस्तोच्म् 1 

च्याठन्ति;। यथा। सर्सपक्तवाटत्तिरेव दोषो | 
न विपत्चवयाटत्तिरपि तस्याननुगुखत्वात् । इति 

चिन्तामण यखाधारणमलम् ॥ 
काषः, धै, ( वि+अस् +न. । ) वि्तारः। 

इयमरः ॥ (यथा, महमभारते। १ । १। 

५१ 

«“विस्लीर्येतत् महज् च्षागन्डधिः संय 
चाजवीौत् । 

इष्टं दि विदुषां लोके समाखवााखधारणम् १५ 

“स्मास; खंचेपः वासो विस्तारः ।” इति 

सञ्ञैका \ ) मानभेदः । इति शब्दरत्नावली । 
पाठकव्राद्चणः। यथा, मेयतकालिकतचख्यतरौ 
भविष्यपुराणम् ॥ 

^ विस्प्टमहतं शान्तं खरात्तरपष्ं तथा । 

कलस्वरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम् ॥ 

अश्यमानः सद्यः परै यन्थाथं लतृखग्रो कप । 
चा इणादिषु सर्वेषु यन्धायं खापंयेचेप । 
य रवं वाचथेदूत्र्मन् ख विपो वास उच्यति ॥* 

इति ति्यादितव्छम् ॥ 

गोलस्य मध्यरेखा । यथा,-- 

शवा भनन्दासि्ते विभक्ते 
खवागखधर्ये; परिधिस्तु खच्यः। 
इाविंश्रलिप्ते विद्तए्य शेतेः 
स्यृलोयवा स्याहृयवहारयोगः [# 

उदाहरणम् । 
< विष्कम्भमानं किल यच सप्र 

तच्र प्रमायं परिधेः पचन्त्। 

इारविंश्रतियेत् परिधिप्रमाखं 
तदयाखखंण्या च सखे विचिन् ॥* 

इति लौलावतौ ॥#।॥ 

{ दपास्यति वैदाजनिति। वि+द्या+अस्+ 

अच) ) सुनिविश्ेवः। तस्य पायो वैदवयाव- 
शब्दे द्रष्ट्वा; ( अस्य निरक्तिवंया मदा- 
भारते । १। १०५ । १४। 

भ्यो वास्य वेदांशतुरस्तपसा भगवागृषिः। 

लोओ दाखलमापेटे काष्ण[त् छष्यलेव च ॥*) 

सश्च सद्वद्यां केन्धाकाले पराशराष्वातः। 
ओकव्छस्य पश्वकलोद्धवः। वथा,- 

भवाः एुरायद्चेश्च प्रच्छ वाद्िकं यष्टा) 

मौनीभरतः च ससार त्वामेव जगदम्िकाम् ॥ 
वदा चकार सिद्वाग्तं वहरेख सुनौश्वरः। 
संप्राप निभलं जानं धमान्वध्वं षदौपकम् ॥ 
पुराण्डतरं श्वा स.बयाषः पचकलोद्धवः। 
त्वं शिषिषे प्रदध्यौ च शतवरेश्च एष्करे ।॥ 
सदा खत्तो बरं प्राप्य ख कबोखरो वभूव इ) 

५५२ 

व्यासः 
तदा वैद्विभागश्च पुराण चकार इ ॥” 

इति ब्रम वते प्रशतिखण्छे 8 अध्यायः ॥१॥ 
तस्य जन्मान्तरं बथा,-- 

श्वय भूयो जगतृखषा भोः शन्देनादुवादयन् । 
सरखठतौसुच्चचार तत्र सारखतोएभवत् ॥ 

अपान्तरतमा नाम सुतो वाक्षम्भवः प्रसुः। 

भूतभवाभविष्यन्ञः सद्यवादौ दपएत्रतः ॥ 
तच्चवाच नतं खु देवानामादिर वयः । 

वैदाख्याने श्रुति; काशा यथा मतिमतां वर ॥ 
तस्मात् कुर यथाञ्जप्ं ममेतह चनं सुने । 
तैन भिन्नास्तदा वेदा मनोः खायम्भुवोटन्तरे ॥ 
सतस्तुतोष भगवान् इरिस्तेनास्य कम्भ । 
तपसा च सुतपेन यमेन नियमेन च ॥ 

मन्वन्तरेषु एुचत्वमेवमेवं प्रवततैक, । 
भविष्यस्यवचलो ब्रद्मप्नप्रशष्यख नियः ६ 

इति महाभारते मोचधम्भेः ५५॥ 
न्यच । 
«सुतं तलजनयच्छक्तेरटश्यन्तौ पराशरम् । 
कालौ पराशरात् जत्ते शष्णदैधायनं सनिम् ॥ 
देपायनादरण्यं पर शुको जश्च गुणान्वितः ।» 
षति वद्धिपराणे प्रजाप्रतिसर्गो नामाध्यायः॥# 
युगमेदे बयासभेदो वथा,- 

“यस्िष्मन्न्तरे वासा येयेर्तास्ताबिबोधये। 

यथा च मेदः शाखानां वयासेन क्रियते सुने ॥ 

अष्टाविंश्रतिल्ललो रै वेदो वामो महपिभिः। 
ैवखते५न्तरे तवखिन् इापरेषठ एनः पुनः ॥ 
वैद्षासा व्मनौता ये अष्टाविं श्रतिषत्तमाः। 
चतुर्धा यैः छतो वैदो इापरेषठ एनः एनः ॥ 
इदापरे प्रथमे बस्ता; खयं वेदाः खयम्भवा | 
द्वितये इापरे चेद वेदवपाखः प्रजापति; । 

हतौये चोशना बराखश्चतुधे तु दस्यति, 
खविता पशमे वासो ख्यः ण्ड च्छतः प्रः 

प्रमे च तथेवेन्रो वशिष्टच्ाद्मे स्तः 
खारसखतश्च नवमे चिधामा दशमे दतः॥ 

रकाद प्रे िडषो भारहाजस्ततः परम् । 
जयोदे चान्तरौत्तो ष्मौं चापि चतुदं्े। 
जग्यारुणः पञ्चदशे धोड़े तु धनञ्जयः । 
शतञ्जयः सप्रदशे छणन्योष्टादशे स्तः । 
सतो वालो भरदाजो भरहाजात्त गोतमः । 
गोतमादुत्तमो वासो इशाल्मा योग्भिधौयतै ॥ 
चथ इर्यातज्ो वेणः च्छतो वाजअवाश्यु यः। 
शोमो सश्ायनस्तस्लात्तथविन्द्रिसि सटछतः ॥ 
ऋ सोऽभूद्धागे वस्तस्लादास्नौ कियो? भिधौयति । 
ल्लादसत्पिता शक्तिषर्माखसतसादद्ं सुने + 
जातुकर्थोभभवनष्मस; शष्यरेपायनस्ततः । 
अष्टाविंश्रतिरि लेते वेदवा, पुरातना; ॥ 
रको वेदखतुधां तु परः छतो इापरादिषठु । 
भविष्ये इापरे चापि द्रौणविपासो भविष्यति । 
षातौतै मम ए्तेःखिन् श्छरेपायने सभौ १ 
इति विष्णुप्रये ३ चंे ३ अध्याय; ॥%॥ 

करमपुर लियान् पिचषः। इदे दापरे | 
प्रततेजाः । चयोदे एमेः। चतुद तरश्चः 

व्याहृतिः 
पश्चदे चायः । अष्टादशे ऋतङ्जयः। रक 
विं वाजश्रवाः । इवि खुष्मपयः। चरयो- 

विं ठणचिन्डः। चतुर्विधे वास्मीकि;) प्च 
विरे विष्णः) अन्यत् विष्यपुराण्वत् ॥( र्तदू- 

विवरण देवौभागवते १ स्कन्धे ३ अध्याये 
चद्रश्वाम्॥) 

वाासक्तः, चि, ( वि+चआ+सञ्ज+ क्त; ) विद्रे 
पैणासक्तः। संलसः । यथया,- 
“वपाकोषैन्दौवराभा कनकपरिलसतपौतवाखाः 

> मि चि व्रचन्रकान्तेमलयितव्विङुरा चार्क्णा- 
वतंखा। 

रं खवसक्तवंशध्वनिस॒खितजगदक्षवौ भिलंखन्तो 
सन्तिर्गोपस्य विष्योरवतु जगति गः खग्धरा 

इारिदहारा॥” 

इति इन्दीमञ्लरौ ।॥ 
वयासङ्गः, पै, वि्रैषैय आसङ्गः। वि-वाड- 

पूमखन्जधातोषेभूप्र्चयेन निव्यन्रमेत ॥ 
वाखमाता, [ऋ] श्वी, ( बााखस्य माता।) 

वैदवपरासलननौ । इति चिकाखदरषः ॥ तत्- 
पायः । खद्यवतौ १ वासवो २ गन्धकालिकार् 
योजनगन्वा 8 दासेयौ ५ श्ौलंकायनजौवद्धः६। 

षति हेमनन््रः॥ यन्धान्तरे शालङायनना 

इतिच पाठः) कालौ 9 भाषोद्रौ = [विचिच्र- 
बौयखः ६ चिचाङ्गदखः ० योजनगन्धिका १९। 
षति चिकाखदषः+ गन्धकालौ १२ सद्या१३ 
दासनन्दिनौ १४। एति शन्दरन्नावलौ ॥ 

वासिः, चि, (वि+ + विध-+ क्तः।) निषिद्धः 
षति मिताच्रा॥ 

वाहः) चि) (वि+आा+इन~+क्तः।) विशेषै 
यातः । वपथ; । यथा । सुप्त्याशक्तमनवाष्ध- 
न्वियायेयोः खनिकयेनिमित्तवात् सेश्ाप- 
दे्ाल्च्चानविशेषाणं वपाहइतत्वाददेतुः। रति 
गोतम प्र्चपरोच्ाप्रकरणम् । ष्यपि च। 
“अवादतान्नः सर्व्वासि यः खदा देवथोभिषु । 

निष्विताखिलदे्यारिः ख यदाह श्वय 
तत् ४५ 

इति देवौमाहशल्मयम् ॥ 
वादार, पै, (वि+्ा+द्+ षम् ।) वाक्यम् । 

इत्यमरः ॥ (यथा, इहतृलं तायाम् । ४६। 
ॐ । 

“च्भिरस्िश्वावयवप्रवेश्रनं मन्दिरेषु मर 
काय। 

पशु प्रष्छषपाष्ारे एृपण्डलम्मं मिवचस्धदम् ॥५) 
वयाहतिः, शौ, { वि+च्ा+ड+क्तिन्। ) 

बयाहारः । मन्रवि्येष; । यथा,-- 
^@ॐकारमादितः क्त्वा बयाद्कतिख्छदगन्तरम् । 
ततोग्धौयोत साषिच्ोतेकापश्महयान्वितः ॥ 
एराकण्पे खस॒त्यनना भू वःखःसनगातनाः। 
मदावाद्तयस्तिखः खन्धातुभनिवद्ेाः ॥ 
प्रधानपदषः कालो ब्षविष्युमशे्वराः । 
खत्वं रजखोमक्ठित; कमाद्याहतयः छताः। 

। 
- 

क क 



व्युदासः 

आङ्रस्तत्पर ब्र साविचौ स्टात्तदश्चरम् । 
रष मन्त्रो महाभाग साराल्धार उदाहतः ॥* 

इति कौर ठपविभागे १३ अध्यायः 1 
( वाक्यम् । यथा, कुमारसम्भवे । ३1 ६३। 

५^न छौखरव्याद्ृतयः कदाचित् 
पुष्यन्ति लोके विपरौतमथेम् ॥५ ) 

यतः, चि; (वि+वै+क्तः।) स्यतम्। इति 
भरतदिरूपकोषः ॥ 

शतिः, च्छो, (वि+वे+क्तिन्) ) ऊतिः। तन्तु 
सन्ततिः । इति भरतद्विरूपकोषः ॥ 

श्यतक्रमः, प, ( षि+उत्+क्रम-+घम । ) क्रम- 
विपश्यः । अतिक्रमः । तत्प्रायः । उतृक्रमः ९ 

च्पक्रमः३। इति हेमदन्रः॥ (यथा, साहिद्य- 
देपेथे । १०। 

^ पश्येद् कचिच्चल चपलरे का त्वरां कुमारौ 
स्तां वितर इदा युत्क्रमः कालि 

यासि ॥*) 

युत्थानं, जौ, (वि + उत् + खया + च्छट् ।) खातन्रय- 
छव्यम् । विरोधातचररणम् । इति मेदिनौ ॥ 

( यथा, महाभारते । १४।२६ ।१६। 

“वं ते दविङ्ाभौरा पृष्टा श्रवरीः ख । 
इषलत्वं परिगता गुल्यानात् चच्चधम्मियः ॥”) 
प्रतिरोधनम् । समाधिपारणम्। इति हेम- 
च्वन्द्रः॥ वृ्यमेदटः। इति शन्दरनावलौ ॥ 

विश्रेषेणोख्यानञ् ॥ ( चित्तस्यावख्याविश्षः। 

ति पातञ्जलदशरेनम् ॥ ) 
बुयत्पत्तिः, ख्लो, (वि + उत् + पट् + क्तिन् ।) विश्ेषै- 

गोत्परत्तिः। संस्कार; । इति बुयतपन्नश्न्दाथं- 
दश्येनात्। यथा। श्ररत्कालबोधनौयलेन शारदा- 
पदवुयतपततेस्तत् पदं तालव्यादि खार दतातीति 
बुपत्पत्तिस्तु काख्पनिकौ । इति तिश्यादितच्वम् ॥ 
श्रक्तिज्ञानम् । यथा! अवद्ारादिवाधकं विना 

दिवरणाद्पि बुतुपसेः। वाकं विना खसा- 

ध्यस्य वाधकं यदिशषणं तद्भाववश्वविशोषण- 
खशकारेण द्युतपत्तेः द्युत्प्िखम्भवात् शक्ति- 
सम्भवादिति यावत्.। इति आख्यातवादस्य 
माथुरौ टौका 

बु्रतपन्रः, चि, (वि + उत् + पद् क्तः!) संस्कतः। 
इति हेमचन्रन्दरनावर्सौ ॥ बुगतपत्तियुक्तः । 
यथा। वयाकरणयुय तृपन्नशम्दज्चानाधौनं शास्त्रा 

म्तरज्चागं सदधौना च परदिकक्रिया तत्फलं 
खर्मादि। शति सग्धवोधटौकायां दग 
दासः! 

बुयतृपारकः, ति, ( तरिशेषैशोत्पादंयति ज्ञानम् । 

षि+ उत् + पद्+- यिच +स् ।) बु्तृपत्नि- 

जनकः यथा) #ंग्ददत्यादकश्यास्तारम्मे 
प्ान्दोरेव सङ्गशं कथम् । शति सम्बोध 
टौकाथां दुर्गादाखः 

बु्रदाखः, पु, (चि + उव् + अस + चथ. ।) निरासः । 
यरिदागः । यथा। तरैकेखेवकरारश्रवशातिथि- 
दे खकवषिश्रेषो जियस्यते ककि सष्डान्तर- 

चुददाखाय। इव्मावासान्नाह्वकाखनिष्छपये 
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तिश्यादतश्वम् ॥ (यथा च महाभारते । १९। 
१६. । १८। 
“अयेकान्तवुयदातेन शरीरे पाश्चभौतिके ॥*) 

युष, जौ, ( पि+ वस् + क्तः। ) फलम् । दिमम्। 
प्रभातम् | ( यचा, माचै। १२ । 8। 

“शष्ट प्रयायद् वियोगवैदना 
षिदूननारौकमभूत् समन्तदा ॥*) 

पथषितम्। इति हेमचन्द्रः ॥ (प्रभावाय कचित् 
पलिङ्गोण्य। सतु दोषायाः पचः! यथा, 

भागवते । ४।१३।१४। 

“प्रदोषो निशिथो थ इति दोषासताच््यः। 
च्यः सतं पुष्करिण्यां खब्यैतेल समादधे ॥*) 

ष्टः, चि, ( वि+ बस + क्तः) उषित; । (यथः, 
महाभारते । ९ । ६६ । २८। 

«खा द्युष्टारजनौं तत्र पितुर्वेश्य विभाविनौ।) 
दग्धः । इति मेदिनौ ॥ 

यष्टिः, स्तौ, (वि+ वस् +- क्तिन् ।) पलम् । (यथा, 
मदहाभास्ते। १२। २२८ । 8 । 

^महतक्तपसो थ्या पश्यन्नोकौ परावरौ ॥*) 
सन्डद्वि; । इति मेदिनौ ॥ सुतिः । इति डेम- 
चन्र; ॥ (प्रकाशः । वथा, ऋन्वेदे ।९।१७१।५। 

“युष शवसा शश्वतौनाम् ॥* 
“ुगचिषि सतौद प्रकाशेषु षत्सु ।” इति तदू 
भाष्ये सायणः ॥ ) 

यषः, चि, (विद्येव उद्यते । पि + वह 1 क्तः ।) 

विन्धस्तः । संहतः । इव्यमरः। ३। १। 881 

(अहर चनयाधिष्ितः । यचा, गौतायाम् ।१।२। 
“दातु पाखवानौकं बयं ् यंधिनस्तदा । 
आचवाथतुपलं गम्य राणा वचनमन्रवौत् ॥*) 
एथुलः। इति मेदिनौ ॥ ( यथा, रघुः । १।१३। 
“्यप्नोरस्को ठषस्कन्यः शाल्प्राश्मेहासनः। 
आल्मकम्भचमं दें चात्तो धम्मे इवाधितः ।*) 

एकङ्कटः, चि, ( यएः डटः सन्नाहो येन । ) 
सन्नद्धः । इचधमरः;॥ 

अष्टिः, च्छौ, (वि+वड-+-क्तिन् ।) विश्वासः 

सइतिः। एयलता। इति यप्शन्दाथदथ- 

गात ॥ 
शरातं, चि, ऊतम् । तन्नुखन्ततम् । विपू्बवैन्धातोः 

क्तप्र येन निष्यन्नमेतत् ॥ 

बरूपतिः,ख्तौ, (वि + वै अव वा + क्तिन् । ̂ “ऊतियति 
जतौति ।” ३।३। ६७ । इति निपातितः । ) 

वस्त्रादिवप्रनक्रिया। तत्प्ायः। बाछि;२। 

श्व्मरः॥ धुगतिः३। शति सङ्का बाणौ 
४। दति शब्दरन्नावलौ 

बरूयहः, पर, (वि + ऊ + घण _।) षदः । निन्भा- 
म् ! तकंः। शति मेदिनौ ॥ देः; । ( यया, 
भागवते । ११।९।१०। 

यः; सात्वतः खमदिभूतेय अल्मवद्धि- 

श देएश्चितः खवनश्रः खरतिक्रमाव 1”) 
खन्धः। दति चिकाण्शरेषः+॥ ( परिथामः। 

लिङ्खम् । यथया, भागवते । 8 1 २६. । ७० । 

नथावदुिमनोऽकाययुर्ययहो हनादिमन् 4") 

ग्यः 

यु्वा्थसेनारचमा। तत्पायः । वलविन्धा खः२ । 
श्द्यमरः॥ ^युद्ठा्ें सैन्यस्य देशविशेषे दिभज्य 
दुलेश्चत निमित्तं स्थापनं अः ।, ऊष विलके 

विपून्वात् घम् । दुद्धं दणछादयो भेदा विशरोषा 
ब्ादस्प्यर्थात् आदिना भोगमणलसंइतानां 
ग्रहः । यया कामन्द्किः। 

तिग्वत्तिश्च दख; स्या्धोगोऽन्वाठसिरेव च । 

मणखलं सत्तो ठत्तिः एयत्तिरसं हतः । दति १ 

ख्षां चतूर्था्च ववो मेदाः कौषचक्रादयो 
यन्यमौरवभयामोक्ताः। "दति भरतः। अपि च। 
“समग्रस्य तु सन्यस्य विन्धास; स्थानभेदतः । 
ख ब्रा दति विस्धालो वुद्धेड एयिवीसुजाम्॥ 
ब्राहमेदास्तु चत्वारो दो भोगोग्ख्छमणलम् । 
ऋअखंहतश्च निर्णत नीतिखारादिसम्मता; ॥ 
अन्धःपि प्रलतिब्रूाहाः कौशखचक्रादयः कवित् । 
तिष्यखन्तिस्तु दण्डः स्याद्धोगोटन्वाडत्तिरेव च ॥ 
मणखलं सब्तो उत्ति; एयग्उत्तिरसं हतः 1 
सेन्धागां नौतिसारादौ ब्राहभेदा; समीरिताः । 

कौखचक्रादिमेदानां लचणं भारतादिषु \* 
स्ति एब्दरत्रावलौ + 

( यथा च कामन्दकौयगौतौ ।१६।४६--५७। 
^सबयवूाहविधानन्ना युद्धकम्भस कम्भशः ॥ 

उरः कचचै च पच्लौ च मध्यं एषं प्रतियहः । 
कोटौ चब्राइशास्वेः सप्राङ्गो यह रष्यते ॥ 
उरश कचपचौ च यष्ठोग्यं सप्रति । 
गुरोरेष च शुक्रस्य कचाभ्यां परिवष्नितः ॥ 
अभेदा,; कुलजा मेध्या लब्धलच्याः प्रहारिणः 
सैनाङ्गप्तयः काणा टद्युडप्रतिक्रियाः ॥ 

प्रवौरपएखपैरेते स्त्युः परिबारिताः। 
मदेन च युद्धगरन् रचेयुख परस्रम्। 
पलंगु सेन्धस्य यत्किश्खिकध्ये णस्य तदधवैत् । 
युह्धवस्तु च यत्किख्ित्प्रायस्तच्जघने भवेत् ॥ 

अुडाथं युहङुशलं चखानौकं प्रयोजयेत् । 
युं हि गायकप्राथं न्यते तद्नायकम् ॥ 
बूाषहोपयणटभ चलः पत्ताश्चरयदन्तिभिः। 
सथाप्रतिद्तो जयो इस््यश्वरथपत्तिमिः ॥ 
मध्ये देशे इयागौकं रयानौकं तु कच्चयोः। 
पच्चयोख गजानौकं बूाहोपन्तभिदयं स्तः ॥ 
दथदयाने इयान्ददात्पदातींख इयाश्रये। 

रथाभोवै तु मतिमाञ्नागाजेव प्रकल्पयेत् ॥ 

विभज्य प्रचिपेष्छध्ये पत्ताश्वरयङ्ञ्मरान्। 
मध्ये श्वींत मागेन्रान् पत्ताश्वरथवारितान् ६ 
धमुः खचौ च दख कटो मकरध्वलः + 
ष्त्यादयो मदहायश्ास्तद्ाकाराम् प्रकल्पयेत् ॥ 

यदि स्याद्णवादकछं तदा चापः प्रकौरतितः। 
मखलोगसंहतो भोगो दखदति मनौषिभिः ॥ 
कथिताः प्रलंतिदय्धा भेदास्तेषां प्रकौत्तिताः । 
यःसतंब्रूयद्य मतिमान् काले खाने पकस्पयेत् १ 
तिखगत्तिच्च दषः; स्याद्ोगल्वाद्टत्तिरे4 च। 

परद्रो इएकोवद्यश्चापो पे तडि पयः ॥ 
प्रलिष्ठः इुप्रतिषख श्येनो विलयथञ्जयौ 
विद्राजपिनयः दधो स्यणाकणंअनसखः । 



व्योम 
सखाण्धो वशयञ्चेव दखमेदाः सुद्ष्नं यः। 
चअलिक्रानतः प्रतिक्रान्तः कश्चाभ्यापेकपचतः + 

च्तिकराग्तच्च पत्ताभ्यां चयोपन्धस्तु विपयः। 
म्यणापद्ो धनुःपथो हिस्यगो दण्ड ऊङंगः॥ 
दिगुखान्तस्ख तिक्रा न्तयक्तोठन्योस्य विपश्यः । 
चतुद श्वं शेया लचणतः क्रमात् ॥ 
गोखत्रिकाश्िसष्डारो शकटो मकरस्तथा। 
भोगभेदाः समाग्डातास्तया परिपतण्तकः ॥ 
द्क्छप्र्ो युगोरस्य; कटस्तदिपथः। 

मकरो शावकौयंख्च गरष: कुञ्जरराजिभिः। 
मणलवुयहभेदौ च सब्लोभद्रदुष्णेयौ । 
गजानोको दितौयस्तु प्रथमः खमतोसुखः ॥ 

द्धं चन्द्रक उद्वारो वश्यो भेदाख्छसं इतेः । 
तथा कुक्टणश्डङ्गो च काकपादौ च गोधिका॥ 

जिश्वतुःपञ्चसुन्धानां रेया अाकारमेदतः। 

ति बदाः समास्ममाता वदमेदप्रयोक्तभिः॥ 
रुते सप्रदश परोक्ता दणवाइाच पखधा। 
तथा व्डदयष्ेव मखलस्य प्रगोक्तभिः॥ 

अखं हतास्तु षड़् बाडा भोगवादहाश्च पष्धा। 

वइच्चश्तु प्रयोज्याः स्यर्यडकाल उपस्थिते ॥ 
पच्चादौनामनौकेष इत्वा शोषं परि्तिपेत्। 

लरसखा च समाद कोटिभ्यां परिवेष्टयन् ॥ 

परकोटिसुपक्रम्ब पक्चाभ्यामप्रतियह. । 

कोटिभ्यां जघने इन्धादुरसा च प्रपौड्येत् ॥ 

खयं बुयप्रयन्नेन यत्नवाबवनौपतिः। 
विद्ारयेदुगजातं बलञ्च हिषताग्बलम् ॥”) 

इनं, कौ, ( वि+ऊइ+खट् |) खन्यसंखा- 
नम्। विषूर््ोइध्रातोरनट्प्रययेन चिष्यत्र- 
मिदम् ॥ (मेलनम् ।. यथा, भागवते ।३।२६।३६। 

< खालजं इनं प्रापिर्नेदटत्ं दव्यश्रन्दयोः ॥” 
५बूद्नं मेलनं कणादः!" इति सङ्टौकायां 
खामौ।॥ चोभके, चि। यथा, इरिरवं्चे। 
१२६. । ३६. । 

“परं गुजेभ्य; एतिगभेखसरपरं 
यशर श्ट दावं कःरूम्॥” 

५बूनं जगत् च्ोभकम् ।* इति सङौकायां 
नोलकच्छः; ॥) 

बूाहपाश्थिः, पु, ( शास्य पाच्छिः।) बूादपच्चा- 
दागः । तत्पायः । प्रद्यासार; २। इयमरः 

प्रलाखरः ३। शति तीका बूाइस्य पश्चाद् 

बूादान्तरम् । इति केचित् । इति भरतः 
बूादमध्यम् । इति शन्दरत्रावलौ ॥ 

बै, णरेङतौ। इति कविकच्यदुमः ॥ ( भ्वा०- 
उभ०्-सक°-अनिट् । ) ज, चययति यथते! रे, 
वौयात् | इति दुर्गादासः । 

योकारः पू, लौहकार;। इव्यमरः ॥ 
ओम, [न्] कौ, (वैय जे डतौ + “नामन् सीम- 
चिति” उशा ४। १४६) इति निपातनात् 
साधुः। यडा, ^विपृर्वारवतेयाप्रायेलात् 
च्ौखादिके 'समधातुभ्यो मभिन् ।' एति शत्रेग 
मनिनृप्र्ये “ज्वरव्वर शि्विमवासु पधाया) 
ष्टि गुखः अकति शा्रोति शवे जगत् । 

| 

५५४ 
व्योषं 

व्योषं 
यदा अवतिगेखये; भाषे मन् ओोम्। अवनं 
गमनं विविधमस्मिन् विदयते। यदा रच्च 

याधः विश्रोषैणावति प्राणिनोप्वकाश्प्रदानेन। 

उणादौ तु नामन् सौमन् योमन् इव्यादिना 
वैपभ. संवरणे इधस्ाश्छनिनि उत्वं निपाद्यते। 

दौयते तहायुना योम। तथाच निरक्तम् 
योनिरन्तरि्ं महागवयवः परिवीतो वायुना 

ति!” इति चनिषर्दौका।१।३।३।) 
आकाशः इ्व्यमरः;॥ (यथा, रघुः) ६।२६। 

“रजोभिः स्यन्दनोदुतेगेजे च घनवध्निमेः । 
सेवस्तकभिव ओम कुल्वेन् वयोमेद भूतलम् ॥*) 
जलम् । भाखछरस्याश्वैनाश्यः। इति मेदिनौ) 

भ्नकम् । इति रालनिषंण्ट; । 
दयोमक्शः, पु, ( योम रख्वकश्ा यस्य। बिखाट- 

स््िल्वादस्य तथात्वम् । ) धिवः;। इ्व्मरः;॥ 

( यथा, महाभारते । अ | २८०० ।२२६। 

“खा चन््रमसौ लोके प्रकाशको सचश्च या; । 
ते #णसं्ितास्त्राचे योमङ्शर इति महतः ॥") 

| योमजेणौ [न् ] प, महादेवः। गङ्गाधारय- 
काले योमवथापिनः केरा अस्य सन्तीति योम- 

के्शब्दात् इनृप्रधयेन निष्यन्रननेतत् ॥ 

वोमचारिपुर, कौ, (योमण्वारि आकाश्गामि 

परम् । ) प्ौभपएरम् । इति भूरिप्रयोगः 
च्योमचारौ, [न् ] पु. (खोज चरतौति। चर+ 

णिनि;।) देवता। प्र्तौ। इति मेदिनौ। 

चिरनोवौ। दिलातः। इति विश्वः। (शाकाश््- 

वारिणि, चि। यथा, कथासरिह्वागरे । २२ । 

५६। 
५ वऋल्ति पूर्मं योमचारौ विदाघरोग्भ- 

वम् ॥*)} 

योमधूमः, पै, ( योः धूमः । ) मेषः । इति 

जिकाण्डशचेषः ॥ 

चओोमनासिका, च््ौ, भारतौपकच्ौ । इति चिकार 
शेषः ॥ 

बोममञ्नरं, जौ, (योखः मञ्जरमिव ।) पताका । 

इति चिकाण्डरेषः ॥ 

ोममख्लं, जौ, ( योजः मखलम् । ) पताका । 
ति ब्दरत्रावलौ ॥ अकाण्ड ॥ 

ओमसहरः, पु, ( योजः सङ्गर इद । ) निर्षातः। 
इति इारावी 1 

मयान. ज्गौ, (योममामि यानम् }) विमानम् । 
इत्यमरः ॥ 

ओोमस्यलौ, च्छौ, भूमिः। रति भूरिप्रयोगः । 
(योनः स्थलौ । ) गभःस्थलस् । 

योमाभः, पु, (चोखा गूखेन अभातौति। खा+ 
भा+कः।) बधः । इति चिकाखशोषः॥ 

ओओोमोदकं, जौ, (योजः उदकम् ।) दियोदकम् । 
इति राजनिधंश्ट; । 

ओष, लौ, ( विशचिषैय जोवतौति । उष दादहे+ 
पचाद्यच् ।) चिकषटु । ददमर; ॥ (यथा, सश्ते। 

१।४४। 

“खोषंनिगातक सुता विडङ्गामलके तथा॥") 

व्रजः 
ब्ल, गतौ । इति कविकर्यद्मः ॥ ( भ्वा०-पर०- 

सक०-सेट् । ) ब्रलति। ति दुर्गादासः ॥ 
ब्रन, क संस्कतौ। गतौ। इति कविकल्यद्मः 

( चुरा०-पर०-सखकन्-सेट।) क, व्रालयति। 

विरेषणौतौ। तौ रतौ विरेफौ रेफरदितौ च 
स्याताम् । इति टुर्मारासः 

वलं, कौ, कजनम् ; गमनम् । व्रज गतौ इययस्नात् 
चप्रद््येन निष्यन्रमिदम्। इति सिहाग्त- 

कौसदौ+ 
ब्रलः, पुं, ( व्रज गतौ + “गोरसंचरेति ।” ३। 

३।११६ । इति घप्र्येन निपातनात् साधुः) 
सुन्द; इदयमरः; ॥ ( यथा, महाभारते । १। 
१४६. । १२ 
“लतः प्रतापः समदहान् शन्द दोव विभावसोः । 
प्रादुराखौत् तदा तेग बुबुधे स जनव्रजः ॥१) 

गोम् । ( यथ), माधे । २।६४। 
“जिर्द्रबौवधाखारप्रसारा गा इव व्रजम् । 
उपङन्धन्तु दशाः परौ माद्िद्मतोंहिषः 8) 
पन्थाः) इतिमेदिनौ + आअग्रवकम्यरयोखतु- 

ष्याश्ववजिदेशः। अस्य विवरणं यथा, माद्य) 

व्रलमखलभूगोलं शेषनाशफयं वरम्) 

कुसदास्य' महारण स्वां मध्यं ख्धिलम् \ 
सस्योपरिस्थितं लोकं सन्वश्यागं महाफलम् । 
छष्यलौोला विहारेसु चस्थाजविराचितम् ॥ 
चतुरद्टकक्रोशेन परिपूगेविरा जितम् । 

चयस्य प्रदचिणौङुग्येन् धनधान्धस्चखं लभेत् ॥ 

दानादवाखतो लोको विष्छलोकमवाश्चयात् । 
्ावाखानृज्तियते चेद एुनलजेन्म न विदयते ॥ 
एण्य लच्चगुख लब्धा एतेएसिन् व्रजमखले। 
छव्यव निभ्िताल्तौर्याः साडंडयसहइमरका; ५५४ 
तत्रादौ बनोपवनप्रतिवमाधिवनान्धषटचत्वा 
रित् सानि चतुरश्को्परिमाखग्छितानि 
चतु्मागग्रोऽबन्तरख्धिवानि क्रमश्च याइ) 
पराग्। 
“वनानि इादश्ान्वाहयेस॒नोत्तरदशिशे । 
मद्ावनं महाश्रष्ं \ इयं काभ्यवनं शुभम् २॥ 
कोकिलास्थं ढतौय्च ३ तूयं तालवनं तथा ४। 
पश्चमं कुसदास्यष्च ५ षष्टं भाखोरसं्कम् ६१ 

जाचा छ्चवनं ग्ष्ं सप्रमं परिकौत्तितम् 9। 
अष्टमं खदिरं प्रोक्तं < नवमं लोहं वनम् ६१ 
नास्ता भद्रवनं अष दशमं बहुपुण्यदम् १०। 
श्कादशं समाख्छातं बहलावनसंञ्कमू १९४ 
नाखा विखखवनं अषंहादशं कामनाप्रदम् १९। 
इति इादशसंज्चानि वनानि शुभदानि च” 

शति इाद्श्रवनानि॥ 
अथ दाद्श्ोपवगान्धाइ वारादे। 

“आदौ ब्रह्धवनं नाम १ हितीयं ब्रा 
वनम्. 

हतौयं विदलं गाम कदग्ास्यं चतुथेकम्8 ॥ 
नाज्वा खश वनं षं पञ्चमं परिकौर्भितम् ५। 
इरभौवननामानं षष्टमाङादवह्ंनम् ९५ 
ष्ठं प्रेमवन नाम षप्रमं शुभदं इयाम् 9 । 



रजकं 
भयूरवगभामागमश्मं परिकगैक्तितम् <=॥ 
सालेक्गितवभं शष्ट मवमं मागवद्धंगम् ६। 
शषश्ाथिवनं अष द्प्रमं पापनाशनम् १०॥ 
खुकादशं समासात मारदास्ं शुभोदितम् 

११। 
दशं परमागन्दवनं सन्धायटायकम् १९॥ 
इति इाद्शसंन्चानि वनान्युपवनानि च ॥* 

षति दादशोपवनानि।॥#॥ 

५५५ 
त्रजाङ्ग 

भमः सखे ब्रजकिशोराय नेमः इदि गायच्नौ- 
छन्दसे नमः । अय ध्यानम् । 

प्लनितासंयुतं छां सर्मेसतु खलिभियलम् । 
ध्यायेच्निषेणिङ्ूपस्ं महारासष्टतोत्छवम् ॥' 
इति ध्याता यथाशक्ति जपं छवा गुद्यातीला- 

दिना जपं समपेेत् । एति जजितायामाधिप- 
व्रलकिश्ोरमन्ः।“ इति ब्रजभक्तिविलासे १ 
अध्यायः ॥ 

व्रणः 

बज्या, स्त्र, (ब्रजनमिति। बल गतौ 1 ^लयनो- 
भवि क्यप् ।* ६।६।६८। शति कप् । ) 
प्थटनम्। निगमौपो; प्रयागम्) गमनम्। 
षव्यमरः॥ वगे;। इति मेदिनौ॥ ( वनाती- 
यानमिकच्र सन्िवेशः। यथा, साद्िद्यदपे शे । 

६ । ५६५ ॥ 
“कोषः शोकसख्हस्तु स्यादन्धोन्यानपेचकः । 
बन्याक्रमेण रचितः ख रवातिमनोषर; ५५) 

च्यथ दादशप्रतिवनानि। भविष्ये । बजनाथः, पु, ( नजख्य नाथः! ) ओीरष्यः । इति| रङ्ग;। ति धरणि; ॥ 
“चादौ रङ्कवनं श्रध पुरवंज्ञाविराचितम् १। पुराणम् ॥ व्रण, शब्दे, इति कविकल्पदुम; ॥ (भ्वा०-परर- 

चार्तावनं हितौयश्च २ करार ढतोयकम्३ ) | ब जभूः, पे, ( बले भूरत्प्ियेस्य । ) केलिकद्म्बः । | अक०-सेट् | ) बशलि। दति दुर्गादाखः॥ 

चतुय काभ्यनामानं वनं कामप्रदं ङृाम् 8 । | दति शन्द्चनछिका॥ ( तलस्य भूभूमिः। ) | बण, त॒ क अङ्गे । दति कविकल्पदुम: ॥ 
वनमञ्जननामानं पशम स्वौशुभप्रदम् ५॥ 
माख्ञा कणेषनं ग्ध ष्टः खभ्रवरप्रदम् ६। 
छव्यासि परलकं नाम व॑नं खप्रममोरितम् 9 ॥ 
गन्द्प्र्यछव्याख्यं वनं ग्टममषटमम् ८ । 
वनमिद्धवनं नाम मवमं छच्छपूलितम् ६ ॥ 

श्िच्ावगं शुभं प्रोक्तं दशमं गन्दभाषितम् १०। 
द्रावलोवनं सषमेकादशसदादतम् ११॥ 
जाश लोहवनं अष्टं इादश्रं शुभदं एखाम् १९ 
दति प्रतिवनान्धाहर्मागिं वामे च दिशे) 
इति इारश्संश्चास्ते देवावाखफलप्रदाः ॥* 

स्ति दादश प्रतिवनानि ॥५॥ 
च्ययहृादशाधिवनानि। वि्ुपुराये। 

“मथुरा परथमं नाम ९ राधाङ्खं हितौयकम् 

। 

मन्दयामं ढतोयच् ३ गएुस्यानं चतुयेकाम् 9 1 
पचम लजितायामं ५ इषभादुपरश्च षट ६1 
खप्रमं गोकुलं स्यान-० ममं बलदेवकम् = ॥ 
मो वड नवनं ओष्ठः नवमं कामनाप्रदम् ६.। 
वनं जाववटं नाम द्थमं परिकौरतितम् १०॥ 

सस्थटन्दावनं सेमेकारथ्यं प्रकौितम् १९ । 
खद्धेतवटकं शानं वनं इार्थं कौर्ितम् १२ ॥ 

ति इादध्रसंद्वानि वमान्धधिवनानि च। 
वनागामधिपाः प्रोक्ता बजमकलमध्यमाः ॥ 
खषा मेव विकलोकेग दनयाज्ा च भिष्यल। 
खषाश्च द्ंनेमेव वनयाचा शुभप्रदा ॥ 
चादौ लौलां यदा पश्यहनयाच्रां ततश्चरेत् । 
सन्या कामानवाप्नोति विव्णलोकमवाप्रयात् । 

खम्येच विजयो भूयाहनयाच्राप्रभावतः ॥* 
इति व्रजभक्तिविलासे १ अध्यायः ॥ 

व्रजकः, पु, तपस्यौ । इति शब्दरत्नावली ॥ 

व्रजकिशोरः, पु ( व्रजस्य किणोर;। ) गरीलष्णः। 
खतु हादशांधिवनान्तगतललितायामाधिवना- 

पो देवः। भयच ललितायामाधिपत्रज- 

किश्नोरमन्तः। यथा ग्रेधरोपनिषदि। ॐ चै 
लल्ितासामाधिवनाधिपरतये व्रजकिश्योराय 

नमः। द्द्येकविंश्राचचरो बजकिश्ोरमन््रः 
चयनेन मन्त्र प्राखायाम;। अस्य मन्त्रस्य 
विभाखक ऋषित्रैलकिष्ोरो दैवता गायन्नौ 
च्छन्द; मम सकलपापचयदारा युगललष्यदध्ं- 
मार्य विनियोगः। श्एिरल्ि विभाषरकच्षये 

जजवक्षभः, पे, 

जजभूमौ, स्तो । जजणाते, चि ॥ 
बनमख्छलं, कौ, ( बलस्य मखलम् ।) बज्भूमिः। 

यथा, माच्छ । 

“्रजमणलभूगोलं शेषनागं घरम् | 
कुसदास्यं महाशषठं सर्वेषां मध्यसंखातम् 1" 

इति बजलविलासे १ अध्यायः॥ 

जणमोहनः, प, ( बलान् नजषाखिनो मोहय- 

सौति। संह + णिच् +श्ठल् |) गरीशष्यः | इति 
पुराणम् ॥ 

बलवरः, पु, ( बजे वरः श्रष्टः। ) गरी्ष्यः। सतु 

इादश्ाधिवनान्तगे तजा ववटाधिवनाधिपो देवः। 
भ्य णाववटाधिवनाधिपतरजवरमनः। शौन 
कौये । 

"वटाद्द्धिः समन्तात्त् सघनं वेनमाश्ितम् । 

तमेवाधिवनं स्यातं वटसेवापरायण्म् । 

तस्िन्छध्ये वटं मष्ट" छष्यक्रौडाषरप्रदम् । 
वटाद्द्िवंनं ज्ञातं मध्पे चेव वटं स्तम् ॥ 
वटं इतं स्थितं सन्न वटं ज्ञं विधौयते । 
वटजाएवागुसारेख वटलिङ्गानि दशंयेत् \' 
बटस्थानलिङ्गम् । ॐ ठ; जा बटाधिवनाधि- 

पतये व्रलवराय नमः। श्खकोगविं्ाक्षरो 
आाववटाधिवनाधिपव्रणवरमन्बः। अनेन मनेय 
प्राणायामः। अस्य मन्त्रस्य यलौक ऋषि- 

जववटाधिषो बजवरो देवता पषक्तिच्छन्दः 
मम खकलसौभाग्यखम्यत्फलप्राप्ययं जपे विनि- 
योगः । न्धासं पूञ्छवत् । अथ ध्यानम् । 
"नानाश्टङ्गारभूषापएय राधाशष्णं मनोहरम् । 
ध्यायेदूयुगलम तिश्च वनयाच्रावरप्रदम् ॥' 
इति ध्यात्वा यथाशक्ति जपं लला गुद्यातौवा- 

दिना जपं खमपंयेत्। इति जाववटाधिवना- 
धिपत्रजवरमन्नः।* इति व्रजभक्तिषिलासे २ 

अध्यायः ॥ 
( बलानां बलवाखिनां वकह्लभः 

प्रियः; । ) ओीलष्यः । इति पुराणम् ॥ 

बजाङ्गगा, च्छ, ( त्रजस्य अङ्गका।) गोपौ। 
यथा, छन्दोमन्नग्धाम् । 

“विलास वंशस्विलं सल्लाणिेः 
ध्रपूथ यः पश्वमरागसहिरन् । 
बजाङ्गनानामपि गानद्ालिना 

अष्ार मानं स इटिः पुनातु वः ॥” 

॥ 

(अदन्त चुरा०-पर०-सक०सेट् । ) अङ्गणे 
चअङ्मेदः। बण्यति गारं बाणेन भट;। इति 

इर्मादासः ॥ 
बशः, पुकौ, ( बश्यति गाच्रभिति। बण अङ्ग- 

चरो +- पचादिलात् अच् ।) चतम् । तत्यथायः। 
इेम्मम् २ अरः ३) द्वमरः॥ दने; ४। इति 
तट्टीका ॥ ( यथा, रषु; । १२।५५। 

«स रावण्डतां ताभ्यां वच्साचष्ट मेचिलीम् । 
च्यालमनः समह कम्म बरोरावैदय संस्थितः ५”) 
अथ व्रणाधिकारः। 

श्व्रणो इिघधा परिज्ञेयो दोषलागग्तुमेदनः। 

दोषजो इदः स्यादन्यः शस्ता[दिखम्भव; ॥ ” 

सत्र वातिकस्य ल्तगमाइ । * 

स्तः कठिनस्य मन्दखावो महारजः । 

तुद्यते स्फटितश्चावो बको मारुतसम्भवः ॥* 

स्तब्धः अचलः; ॥ # । पेत्तिकमाइ। 
नटष्यामोहज्वरकेददाषदुःखावदारणेः। 
अशं पित्तशतं विद्यात् खातरगंन्येशच पूतिकैः ५” 
लद आब्रोता । दुःखं यथारूपम् । अवदारण 
जै वि्ारण्वत् पौड़ \ # । द श्मिकमाइ । 
“बद्पिच्छो गुरः स्िग्धस्तिमितो मन्दवैद्नः । 
पाष्छवर्गोगरपसं द श्चिरपाकौ कफव्रथः ॥” 
बहुपिच्छः बहुपिच्छिलः। अल्पसंक्तद इष 
द्द्रैः॥ # ॥ रौचिरं इन्द्रं साच्निपातिकमाइ)। 
“रक्तो रक्तश्षतौ रक्तादिचिजः स्यात्तदेन्वयः ।” 
तदन्वयः दिजिदोषलिङ्गसम्बन्यः ५ #॥ शुष 

जगकिङ्गमादइ) 

म[चिङ्ातसाभोग्विकडुः सद्यः खिग्धोरख्प- 
। वैद्नः। 

सुष्यवण्यो निरख्धावः शुहनय रति खतः +” 
लिह्ातलाभः कठश्चम्दोऽ्च ख्ङ््पायं;। तेज 
जिहावद्रक्तः। सि्यवख्यः उच्छनतार शितः 

दुदटब्रणसिङ्गमाइ। 

^पूतिप्रूयादिदुशाद्टकखाबुयतृसङ्गौ चिरख्ितिः। 
इष्ट्र णोठतिगन्धादिः शुहृलिङ्गविपयः ५” 
उत्सङ्गे कोटरवान् । ऋअतिगन्धादि; अआदि- 
्म्देन खावपैटनाविवणेतादथः संणद्यन्त॥ # ॥ 
खंरोहनणरटः लिङ्गमाह । 
नकपोतवरः निमा बस्दां तालोदबजिंताः । 
सिरा गिटकावन्तो रोहन्ोति तमादिद्धत्\” 



त्रणः 

कपोतवणेप्रतिमाः पाष्ुषूखराः। स्थिराः 
विदौेतारद्िताः) पिडकावन्तः संरोहण 
ये मांखाङ्करास्तद्युक्ताः॥*॥. ससूए्लिङ्ग- 

माइ) 

५ कूपत्मानमगन्धिमश्रूलमरुजं बणम् । 
त्वक्स समतलं सभ्यग रूपए विनिदिशचेत् १५ 
रूएवलमनं संरूटएखरावमागेम् । समतलं अनि- 
श्नम् ॥# ॥ सुखसाध्यत्वादिकमाइइ। 

^त्वङ्मांसजः सुखे देशे तरुणस्याचुपदवः। 

घौमतोएभिनवः काले सुखे साध्यः सुखव्रणः }* 

सखे देशे ममर द्िते। अनुपद्रवः च्वरटव्ा- 
च्छासक्राखारोचकादिर शितः धौमतः; प्रथ 

सेविनः। सुखे काले हेमन्ते शिश्रे च। 
«गुण रन्धतररेभि हौ नः छच्छरो बण; स्छतः । 
सर्वेविहोनो वित्तेयस्लसाध्यो निरपक्रमः \” 
रुभिखछद्धा खजव्वादिभि; । भिख्पमक्रमः चअनु- 
पक्रौत; त्विरसुपे्तित इति यावत् । 

«“वखामेदोप्य मव्णानं मस्तुलुङ्गखख यः खवेत् । 
च्यागन्तुजो बः सिद्धत्र सिद्दोषखम्भवः ॥* 
मस्तुशुङ्गं मस्तुकाभ्यन्तर क हः । 
५ कुष्िनां विषञु्ानां शोषिणां मधुमेषिनाम्। 
जणा; च्छ्य सिध्यन्ति येतां चापि बरे बयः॥* 
अरिदटमाडइ। 

“द्यन्ते चान्तरव्यय वहिःप्रताश्च ये बराः । 
द्यन्ते बद्धिर व्यथे भवन्तश्च प्रौतलाः ॥ 
प्ाणर्मांखत्तयणश्वास्काखारोचकपौड्ताः। 
प्ृहपूयरधिरं बथा ये चापि ममेद॥ 
क्रियाभिः सम्बगारब्धा न सिष्यन्तिचये बया, 

च्विकित्शचप्रैव सान् पेयः शंरचप्रालमनो यश्च) 
सद्यागुलाग्यसुमना; प्मचन्दनचम्यकम् । 

सगन्धा दिषगन्धाख सुरव णां व्रणा; स्ताः ॥* 

ममसु पायुनाभिद्धदयादिषु। समनाः जनातिः। 

दिथयगन्वाः पारिजातादिगन्षाः 1 # + अथाङ्ग- 

जस्य निद्ानमाडइ। 

“नागाधारासुखैः श्स्त्ेनामाख्याननिपातितीः 

भवन्ति नानाछतयो वणां स्ता स्ताचिगोध मे ॥* 
मागाघारासखानि चेषां तैः शस्ते; अद्ेचक- 
खड् गभक्लङन्तमूलश्ररादिभिः। नानाहवयः 
षङ्ाछतयः । ता अछतौराइ । 

< दिन्नं भिन्नं तथा बिह चतं पिख्ितमेव श्व । 

इटर्मादुस्या वट तेषां वच्यामि लचखम् ॥* 
च्च द्धित्रस्य लच्षयमाद। 

«तिक् हित्र ऋचुजापियो बशसख्छायतो भवेत् 
मास्य पातनं तद्धि हिन्रमिद्यभिघौ यते ५” 

यो बः तिथक्द्धिप्र; खड् गादि्छततिग्यकडिद- 
छतः । ऋलुतापि अथवा खड्गादिष्तो रक्तो 
त्रश: । अयतः दौषै;। च्यत इति तिक 
दित्रस्य ऋजोख विशेषम् ¦ गात्रस्य पातनं 

गाजसटकदेशस्द देन एथक्चरयं वा च्छल - 
मिव्यभिधौवते ॥ # ॥ भिन्नमाइ। 

“््तिकन्तेदुखङ् गाश्रषि(गेराश्रथो इतः । 
यतृकिश्वित् प्रसवैत्तद्धिं भिन्नमिवयभिषौवते ॥* 

५५६ 
व्रः 

च्याप्रयः कोडः \ ५1 कोमेदस्य लचयमाइ । 
स्यानान्धामास्िपक्षानां सचस्य रुधिरस्य च । 

दुखकः फुःफुसच्च कोष इव्यभिधौयते॥ 
तख्जिन् भित्र रक्तपूय ज्वरो दाख जायते। 
चमागेगुदास्यभ्यो रक्तं प्राणाच्च गच्छति ॥ 

सच्छा ्धासस्तष(्ानमभक्तच्छन्द खव च्च । 

विण्मृचवातसङ्गख्च खेदष्यावोएचिरक्तता ॥ 

लोहगन्धित्वमास्यस्य गादौ गं ग्यमेव चव । 
दि शूलं पाश्चयोचख विशरोषश्छाभिधौयते 
तख्िन् कोट । भर्ने शत्चादिभिः। रक्तपूेः 
कोड लसादङ्गाद्धिन्नात् खतेन रक्तन पूं वा 
च्वरादयो जायन्ते ॥ # \ आमाशये पक्ताश्रये 

च रक्तपूणे लचचणमेदमाङ। 
^च्ामाश्रयस्ये सधिरे धिर कहं यद्यपि । 
चऋअष्यानमतिमाज्रच्च शूल ग्टश्रदाख्णम् ॥ 

पकाश्यगते रक्तं रुषा गौरवमेव च । 
चऋधःकाये विशेषय प्रतता च भवेदिह ॥५ 

रुजा मूलम् । गौरवं यक्षाश्रये। अधःकाये 
नाभेरधोदेशचे विश्रवण गौरबमि्न्वथः । 
प्रतता च भवेदिह । इड नाभेरधोदेग्रे शौतता 
च्च स्यात् । खा च दयाधिखभावात् ॥ #॥ विद्ध 

मादः 
“खच्छास्य ग्रल्याभिषतं पदं गत्वाश्रयं विना 1 
उशित निगेतं वा तदिहवमिति निदिगेत् ॥“ 
आशयं विना कोड विना। उत्तुख्छितं भि 
गेतशल्यम् । निगेतं वा नि्ंतशच्छंवा॥#॥ 
खशल्दमस्य व्रणस्य लचण्माहइ। 

५ यावं सश्रोथं पिड्कायुतख्च 
सहइमुं हः शो खितवा नच्च । 

नटदूहतं बुद् बुदतुचमांसं 
नशं सशल्यं सरुवं ददन्ति ६ 

समहः शोखितवाहेनं यदा यदा 
चलति वदा तदा रुधिरं बति। 

उल्थितस्तखम् ॥ # ॥ 

लच्चकमाद। 
“त्व चोएतोव्च शिरादौनि भिचवाङ्गं परिदधव 

बा। 
कोष प्रतिष्टितं शचं कुखाद्क्तायुपडवान् ॥” 

त्वच्च; सप्तापि असिक्रभ्य उक्तागुपद्रवात् च्याटो- 
पानादौ वसना एुरोषदश्रंनष्च ॥ # । 
असाध्यस्य कोडस्यम रक्तस्य परौषस्य लक्षय 
माड । 
कोडान्तर््ञोडितं पा गशौतपादकराननम्। 

श्नौतोच्राखं रक्तनै्मानद्वख्च विवजेयेत् + 
च्पानह्ं अनादवन्तम् ॥ #॥ 
तमा । 
^नातिच्छिन्नं नातिभिन्रसंभयोलेचणान्वितम् । 
विषमं बणमङ्ग यत्तत् चतं पररिकौल्ितम् 1” 
नातिच्छन्नं गातिदौचेषातम् । 

नातिमम्भौरचातम् । उभयोज्डित्रनिन्रयोः। 
विषमं बरमङ्गे यत् यदूबशमङ्खपेषम्यकरम् ॥ 31 
पिच्ितमाडइ। 

उहृतं 

कोडद्ितस्य शल्यस्य 

नातिभित्रं,. 

व्रणः 

^प्रजारपौड्नाभ्यासु यदङ्गं एथुतां गतम् । 
खास्थितत् पिशितं विद्याद्रक्तमच्नपरिष्ुसम् \” 
प्रहारो सङ्गरादिना। पौडमं कप्राटादिना। 
एतां चिपिटताम् 1#1 एर्माइ । 

^“चषेयाद्पि घाताइा यदङ्खं विगतत्व्वम् । 
उण्ञ्ञावान्वितं तत्तु ् टटमिव्यभिघौयते ॥ 
घर्षणात् ककंशरेष्टिकापाषाणभिन्नादिभिः ॥*४ 
मांसशिराचायुखन्थख्िममेस् चते सामान्य 
ल्म । 

“श्नमः प्रलाप; पतनं प्रमोशो 
विचेषटनं स्लानिरथोष्यताःच.१ 
खस्ताङ्गता सच्छंनसडङ्् वात- 
ष्छौव्रा रुजो वातछताख्च तास्ताः ॥ 

मांसोदकाभं रुधिर गच्छत् 
खर्बन्दरियार्थोपररमस्तयेव । 
दशणाहंखंस्छष्वय विच्तेषु 

सामान्यतो ममे लिङ्गसक्तम् + 
पतनं भूमौ । विचेथ्नं विरहं चेशं इस्त 
पादादिप्रेपथादिकम् । मनं इज्िय- 
मोहः । प्रमोदो मनोमाच्रमोहः । तौरा इनो 
वातलछ्लताच्च तास्ता; दखाप्रतानकादयः । रख्धि- 

रष्च गच्छेत् मेहनभगगुदाख्छध्रायेभ्यः खवैत्। 
सर्नन्द्रियार्थोपरमः श्द्ियायां काययगाश्ः॥*। 
अथ मकेध्रिराखायुसन्बस्यां विद्धानां एचग- 
ल्त णमा । 

“रेन गोपप्रतिमं प्रभूतं 
रक्तं खवेत्ततच्चयजश वायुः। 
करोति रोगान् विविधान् यथोक्तान् 

श्रिराञ् विद्धाखयवा चता +“ 

सरेगोपो वाधिकोल्यितकौटविश्रषः। वौर- 
बड्टौ इति लोके सिद्वम् । प्रभूतं ब । रोगान् 
भ्रिरोग्भितापान्वताशच्चे यकादौन् । विदा शरा- 

दिना। चताद् खड्गादिना। 

“कौलं शरौरावयवावसाद्; 
क्रियाच शक्तिस्तुसला रजा । 
चिरादूब्रणो रोहति यद्य चापि 

सं खायुविद्धं एुरुषं वदन्ति ॥” 

कौप विहस्यराङ्गस्य वक्रता । तुसला महतौ । 
“श्ोधातिटद्धिस्तुसला रुजश्च 
बलचचयः सन्वेत एव रोधः । 
चलति सन्विष्वर्चलावलेषु 

स्यात् सन्विकर्म्नोपरमख लिङ्गम् \" 
अनस रव श्रोधः सन्वंसन्धौन् याप्य शोधः 
उपरमः नाश; । 

^चोरा रुजो यस्य निश्रादिनेषु 

खरव्वास्ववस्थास न सेति शाभ्तिम् । 
भिषग्विपश्िदिदिताधेदन- 
स्तमस्थिविद्धं पुरुषं प्रवक्ति ॥” 

ख्मास्ववस्यासु प्रयनासनादिकास् । विदिताध- 
खच; ज्ञानश्लतन्त्रम् ॥#॥ च्य ममनश्िरादि- 

विद्वणिङ्गानि एयगभिघावय मम्नग्िरादौनां 
विद्धानां एयम् लङ्गाग्यसिदेदरेनाइ । 

[का स्का" " क क त श 



व्रणः 

५यथाख्वमेतानि विभावये 

लिङ्गानि मम्भखपि ताडितेषु ।” 
` यथाखं शिरादौनां विडानां रतानि लिङ्गानि 

थगुक्तानि लिङ्गानि चकारात् मप्रलापा- 

दौनि च ममेखपि शिरादिषु ताडितेषु विद्षु। 
विभाषचेत् जानौयात् ॥ # ॥ सव्वेवणानासुप- 
दवाना । 
^विसपे पर्तचातश्च शिरास्तम्भोएपतानकः 
मोहो्ादौ त्रे पौड़ा च्वरस्तव्णा दनुश्च ॥ 
कासष्डदिरतोसारो हिका खास: सवेपथः 

घोडग्रोपद्रवाः प्रोक्ता णानां ब्रणचिन्तकेः ॥ 
अथासिद्ग्धस्य निदानमाइ। 

^तज्रामिद्धंविधो तेय खहरूचः समाश्रितः । 
खहस्तत्र तु तेलादि रूचतं लौ हाद कथ्यते ॥* 
असिद्ग्धं चतुव्िघमाइ। 

अखिदग्धं चतु स्यात् श्ष्टं दुदग्धमेव च। 
सम्यग् द्र्धं तथा तौव्रदग्धश्च परिकौत्तितम् । 

तैषां ललण्मादइ। । 

भयद्भिवथमतिक्नष्टं तत् क्नष्टमभिधौयते । 

सीब्रद्ादो यथावन्तो यत्न स्फोटा भवन्ति दहि) 

व्विरे ते परशाम्यन्ति तदु देग्धसदादहतम् ॥ 
लाखरवणेमगम्भौरं दाहपौडाखमन्वितम् । 

 सलंख्थितथ्च कथितं सम्यग दग्धं भिषर; ॥ 
खद्ांखं यत्र दग्धं स्याद्िशेषो वपुषस्तथा । 
श्िराख्लायस्थिखन्सौनां तं वदन्त्यतिदंग्धकम् ॥ 

अत्यये वैदमा दाहो च्वरस्तण्मच्छंया स । 

स्यादटूत्रणस्तु चिरादद्रोदे रूपो याति विव- 
सताम् ॥५१॥ 

अथ व्रस्य चिकित्सा 
«आदौ शोयद्रो लेपस्ततस्तु परिषेचनम् । 
विम्डापनमदद्मो चस्ततः स्यादु पनाइनम् ॥ 
पाचनं मेदनं पश्चात् पौड्नं शोधनं तथा । 
रोपं वखेकरणं त्रस्यते क्रमा, च्छताः 
कमाश्चिकित्छाः। सश्चते व्रणस्य ष्टिरू्पक्रमा 
किखिताः खन्ति। ते सर्ववे विस्तरभयान्न 
लिखिताः ॥ #\ तच्रादौ शोधद्रं केपमाह । 
“यया प्रज्वलिते वैष्सन्यम्भखा प्ररिषैचनम्। 

सतिप प्रश्नमयद्यजिमेवमालेपन रुजम् ॥ 
बौजपूरजटाष्िखा देवदार मलौषधम् ।: 
राच्ञाम्िमन्थो लेपोण्यं वातश्रोधविनागश्नः॥# 

मधुकं चन्दनं दूए नलमलन्तु पद्मकम् । 
उश्ौरः बालकं पदं लेपोग्यं पित्तशोथद्धा॥ 

न्धपोधोटुम्बरा खत्यश्चचवैतचखवल्कलेः । 
सखपिष्कै; प्रदेहः स्याच्छोये पित्तवसुद्धवे ॥५॥ 
चअगन्ुत्रे रक्तजे च केप रषोठभिपूजितः। 
अजगन्धाजश्टङ्गौ च मञ्जिधा खरलस्तथा । 

रुते(किकाश्वगन्धा च लेपोभ्यं छेद्म्ोधडा ॥* 

चअणद्रङ्गो मेपएाष्ङ्गो। रुकेकिका ष्वामनि- 
सोत; 

^कव्छा पुराखपिणयाकं शिशुलक् शकता 
शिवा! 

मचपिष्ट; सुखोष्णोभयं प्रलेपः शश्रश्रोधद्धा ॥%॥ 
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म रात्रौ लेपनं ददादत्तं च पतितं तथा ¦ 
न च परथुषितं शुष्यमायं तच्चैव धारयेत् ॥” 

दत्तं दत्तमेव पुनन दद्यात् । प्रतितं दौयमानं 
यदङ्गात् पतितम् । पर्य षितं लेषनद्र्यकल्कौ- 
छतं यत् पर्य॑चितम् । 

तमसा पिष्डितो यद्रा रोमङ्गपस्तखे श्थितः । 
विना लेपेन निर्याति रात्रौ नालेपयेदतः 
रात्रावपि प्रलेपस्तु विधातवमो विचन्तण;। 

अपाकिश्ोधे गम्भौरे रक्तपित्तससुद्धवे ॥”# ॥ 

अथ परिषेचनमाङ) 

“यथान्बुभि; सिच्यमान शान्तिमिमिद्दि गच्छति। 
दोषाभ्मिरेवं स्सा परिषेकेण श्राम्यति ॥» 

तद्यथा.-- 
^ वातक्नौषधनिकायैसोसी्मौसरसेष्टतेः। 
उष्णे; सं सेचयेत् शोथं वातिकं काञ्जिकेन तु॥ 

पित्तरक्ताभिघातोत्यं शोथं सिश्वत्त शौतलः; । 
चौराव्यमधुखण्डचचचुरसः पित्तहर; ष्टतेः 

कपञ्नौषधनिःकायेरशरीते परिषेचयेत् । 
तलचाराखंखचे च्च रोधं इग्रससद्धवम् "४1 

अथ विन्बापनमाइ)। 

“सजत: कटिनस्यास्य काय्य विन्बापनं शमे; ।* 
अथ शोथस्य विश्बाप्रनस्य विधिमाह। सुश्रुतः। 

“अभ्यज्य खेदयिला तु वेणनाव्या शनैः शतै; । 
विमदेयेद्धिषडमन्दं तलेनाङ्गृषकेन वा ॥* 
वैशनाष्या खेदयित्वा इष्यखेदं लत्वा ॥ # । 
शरक्तमोत्तणमाद। 
^वेद्नोपरश्रमार्थाय तथा पाकखमाय च। 
अचिरोत्परतिते शोथे शोितसख!वणश्रेत् ॥” 

वरेत् कुयात् । 

^श्कतस्तु क्रियाः सर्व्वा रक्तमोच्तगमेकतः । 
र्तं दि वेदनाश्लं तचच्नास्तिन चापिरखक्॥ 
विवरं कठिने श्याषै बे चाग्यन्तवेदने । 
शविश्रोषे विश्रेषेण जलौकोभिः षरैरपि ॥” 
श्रौशितस्लावशश्चरेटित्यनेनान्वयः ॥ # ॥ 

अथोपनाहखेदमा । तस्य विधिषजसाघन- 

प्रकरे कथित रखवास्ति। 

५सजावतां टारुणानां कठिनानां तथेव च । 
श्रोधानां खेदनं कार्ये ये चाप्येवं विचारणात्॥* 
प्रोधानां सामान्यानां व्रणा; व्रशण्रोया; तेषा- 

मपि खेदनं काणम् । 
^प्रोधयोरुपनाइन्तु दटादामविदग्धयोः। 
प्रश्ाभ्यव्यविरग्धस्तु विदग्धः पाकमेति च ॥* 
च्यविदग्ध; अमः। विदग्ध; पाकोन्मुखः;। ख 
यथा,-- 
^दशस्धलौ बला रासा वाजिगन्धा प्र्रारिगौ। 
सदलं पल वातारिखिन्द्रवारपननेवाः ॥ 
श्रोभाञ्चनः कणा चापि सन्धवं वि्छभेषजम्। 

श्गक्तार्पासयो्ौजमतसौ च कुलत्थिका ॥ 
तिला यवाश्च सिद्वाथः कुठेरो लकं मिलि; । 
यथाप्राप्रेरमौभिस्तु वरवोारन्बन खयुत; 
कल्ककते; सुखोष्यो ख खेदथेद्िधिवच्छनेः। 

अनेन प्रग्नमं याति बातश्रोधोन संश्रय; ॥* 

तरणः 

दश्रख्ल्यादिरूपमादह। 
^पुननेव। दारु शु्डौ शमु; सिह्ाधं खच । 
म्हपिष्टः सुखोष्णोभ्यं प्रलेपः षनश्रोयदहा 1” 
पुननंवादिः॥ #॥ 

अथ प्राचनमाह। 
न प्रश्राम्यति यः शोधः प्रलेपादिविधानतः। 

वाणि पाचनौयानि दद्यात्तवोपनादने ॥* 
प्राचनद्रवपाणयाह । 

^शणकश्धल्रियूखां फलानि तिलस्ेपाः । 

अतसौसक्तवः किरसुष्णद्रवशख पाचनम् ॥* 
प्णपलादौनामतस्यन्ताः सक्तवः कन्तेवरा; । 
किणव' सुरावौजम्। यवगोधुमधान्धादिप्रकारः 

अन्यच्चोषद्रयं व्रणस्य पाचनं भवति।॥#॥ 

चथ मेदनमाह। 

“अन्तःपूयेु वद्रोषु तपैवोतृसङ्गवतस्पि । 
गतिमत्खथ रोगेषु मेदनं सं पयुच्यते \” 

उत्सङ्घवत॒सु कोटरवतृसु। गतिमतृद्ध नाडौ- 

व्रणेषु । भेदनं शस्तमौषधकम्भे च ॥#॥ तत्र 
्च््ेण मेदनमा'ह । 

“रोगे घनस्य तु यथादेशं प्रमाणतः । 
शस्त्रं विधाय दोषस्तु खावयेत् कथितं यथा +” 

कचिच्छस्त्रनिसेपापवादमाइ । 
न्वालटद्वाखदहक्षौणभौरूणां योषितामपि । 
शेषु ममन जातेषु मेदनं द्रयलेपनम् ॥” 

त्न भेदम । 

^“चिरविखोएखिको दन्तौ च्वि्रको इवयमारकः। 
कपोतकङ्र्राणां मलं लेपेन दारणम् ॥ 
व्विरविच्छलः करञ्जः। व्यभिकः भक्ञातकः। 
५भक्लञातकासदत्व तु रक्तचन्दनमिष्यते ॥* 
इयमारकः कषरवोरः। दारणं भेदनम् । 
^चारदद्यं तथा चारो दारणः परिकौचितः 1” 

च्षारद्रथं अपामार्गादि। चारः; खजिका यव~ 
च्ारादिः। 
+*इचत्तिटन्तो जले पिो विन्डमाचः प्रलेपतः । 
अलन्तकविने रोये कथितो मेदन; परः ॥*५॥ 

अथ पौड्नमाह। 
पूयगर्भाननद्खारान् रथान् मन्भेगतानपि । 

यघोक्तेः पौडनद्रये; समन्तात् पररिपौडयेत् + 

पौड्गद्रद्यारयाद । 
^द्रद्याणां पिच्छिलानान्तु त्व्गलानि प्रप 

ङ्येत् । 
अवमोधममाषाणां चर्णानि च खमाखतः ॥ 
शुष्यमाणसुपेचेत प्रवेपं पौडनं प्रति । 
न चापि सुखमाक्तिम्यत्तथा दोषः प्रसिच्यते ॥* 

पौड्नं प्रति पौड्नद्र्यलेपं प्रति । पौड़न्रख- 
लेपे शुष्यन्तमपि घारयेदिव्यधेः। तथा बद्ध 
सखे लेपं विना प्रसिच्यते खवति ॥# ६ 
अथ शोधनम । 
^व्रणस्य त्वविशुह्धस्य काथः खुदधिकरः परः । 
पटोलनिम्बपचस्य सम्भयेव प्रयुज्यत 4 
वातिके दशण्लानां चौरिखां पेत्तिके बे । 
आरग्वधादैः कषफने कथायः ्रोघने डितः ॥ 



व्रणः 

च्यशवत्थोडम्बरश्रच्तवटवेतसखचं तम् । 

जग्णोधोपदंश्ानां ना्यनं चालनात् ख्छतम् 1 

तलसन्धवयद्टयाङनिम्बपच्रनिशायुग;। 

जिद् षनयुते; काशः प्रलेपो बणशोधनः॥ 

रुकेकं सारिवाग्भलं स्त्रणविश्रोधनम् । 
निम्बपच्रतिलादन्तौचिटतसेन्धवमाश्िकम् । 
इष्जगप्रश्रमनो लेपः ्ोधनक्शरौ ॥* 
प्रोधनकेणरौ शोधनग्रष्टः। 
^लेपानिम्बदसे; कस्वोत्रं ण्शोधनरोपणः । 
मक्तणाच्छटिमन्दासिपित्त्यद्मलमोन् इरेत् ॥ 
अणान् विशोधयेत् वत्ता खच्या स्यात् सन्धि 

मम्भलान् । 

अभयन्रितादम्तौलाङ्गलो मधुरे न्धः ॥ 

निम्बपचष्टतचौद्रदाव्वौंमधुकसंयुता । 
वस्तिस्तिलान। कल्को वा भोधयेत्रोपयेद्- 

रणम् ॥**#॥ 

अथ रोपरमाइ। 

“अपेतपूतिमां खानां मांसख्थानमरोहताम् । ` 
कस्कस्तु रोपे देयस्तिलजो मधुसंुतः ॥ 

पश्वगन्धा रदा लोध्रः कट पलं मधुयधिका। 
समङ्गा धातकौषुष्यं परमं बशरोपणम् ॥ 
मधुुक्ता शरपुद्ठा सन्ब्रण्रोपणौ कथिता। 
सखवौपत्रधत्तरवला मोचा कठेरका 
एथगेते प्रलेपेन गम्भीरबणरोपणा; ॥* 
सुखवौपत्र कलौज्गीपच । अस्या रतदेव नाम 
पुस्तके तम् । कुटेरक वरवरौ, 

न^ककुभोडस्बराणश्वत्थयनम्बकटफललोप्रजेः । 
त्वक्चचणंश्चयता लेपात् प्ररोहन्ति महात्रणाः। 

प्रियङ्कुधातकौपृष्ययष्टौमधुजतूनि च । 
खच्छचृणौकतानि स्यू रोपणाग्धवधु गनात् ॥ 
यवे खमध्रुकं तलं खद् खपिषा। 

इ्यादाकेपनं कोष्णं दाइश्लोपशान्तये ॥ 
करज्ञारिषटगि्गखटौलेपो इन्धादूबणं छमौन् } 
लसुनस्याथवा देषो दिङ्कुनिम्बलशतोगयवा ॥ 
निम्बपचवचादिद्ुखपिष्ेवयखपेपेः। 
धप्रन स्यादूव्रशे रकच्ःलभिकयडरजापडम् ॥ 

चे केदप्राकखतिगन्धवन्तो 

अरगाश्विरोत्या; खमताच शोधाः। 
परयान्तिते युगगुलुभि्ितिन 

पौकैन शान्ति; चिषलाद्तेन ॥ 
पटोलनिम्बासनसारधाच्ौ- 

पं्छरचनियंदमर्मखे तु। 

पिवेत् हतं गुगगुलुना विखप- 

तिस्पोटदुषटव्रणशाज्तिमिच्छन् ॥५#॥ 

अथ सव्थ॑ताकरणम् । 

नमनःश्िला मञ्जिष्ठा लाच रजनौदयम् । 
प्रेष; खत चतौ दस्त च; सावगयेखत् श्त: ॥**# 

अथ व्रणिनो भोजनम् । ̀  
“जौ श्राच्योदनं खिग्धमल्यसुग्ं द्रवोत्तरम् । 

सन्नानो जाङ्गलेमेाषेः धघ्रं ्रण्मपोहति ॥ 
तख्डलौयकलनौवन्तौवास्तकस॒निषखकः। 

बालं मलकवार्ताङुपटोले; कारवैललकः 
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सदाङ्मि; सामलकेः एतण्टष्ट; सखन्धवः 

्यन्धरेवं गुणव्यापि सङ्ादौनां रसेन च ॥" 
रभि; सह नोणशाचोदनं सञ्जावः शीघ्रं व्र 
मपोदतौदयन्वयः । 
“चन्न द्धि च कच्च मांसमानपमोदकम् । 

चौरं गुरूणि चान्यानि व्रणितः परिवव्नेयेत् ॥ 
त्रे श्वयथरायासात् सच राग जागरात् 

तौष्र्क् च दिवाखापात् ताश्च ट्य 
मेथनात् ॥**। 

अथाङ्गत्रयचिकिल्या। 

“कषवं सदो व्रणं ज्ञां चाध शोधनम् । 
क्रिया श्रौता प्रयोक्तया रक्तपित्तोग्नाधिनी ॥ 

लङ्गन बलं ला भोजनं चाखमोच्तणम् । 

ट विदलित्े वैव सुतरामिष्यते विधि; ॥ 
छिन्न भिरे तथा विक्घे चते वाखमतिखवेत् । 
रक्तचयात्तच रजः करोति पवनोश्टप्रम् ।॥ 

संहपानपरौधेकलेपास्तचोपनाहगम् । 
शुर्वीत खोहवस्िख मारतक्नौ षप भिषक् ॥ 
खड् गा दि च्छत्र माचस्य तत्कालं पूतितो ब्रणः । 
माङ्गेदकौग्डलरसे; ख्यः स्यात् गतवेदनः 1” 
गाङ्गेरकौ नागबला गुरखकरौ इति लोक । 
«कषायमधुरा; भ्रीवा; किया; सर्व्वा; प्रयो- 

जयेत् । 

खदो वरणानां खप्राहात् पशात पूर्न्नोक्तमाच- 

रेत् ॥ 

चअमाश्रयस्ये रुधिरे विदध्यादमनं गर; । 
तख्िन् पक्राश्रयस्ये तु एक्ञौयात् ख विरे. 

चनम् ॥ 
काथो वंश्रलगेरखखदंदुाष्सभिदा छतः । 
दिहुःठेन्वखं युक्तः कोडखां खावयेदद्क् ॥ 
अवकोलङुलत्थानां निखद्धेन रसेन च। 
सेञ्नौवान्न यवायः वा पिवेत् सेन्धवसंयुतम् ॥ 
जातौनिम्बपटोलपचकटकादावौंनिशाश्ारिवा- 

मञ्चिाभयतिक्ततुल्यमधुकेनेक्ताङवौ तेः षतः । 
खपिःखिष्धमनेन खनच्छवदना मर्माशिताः खावियो 
मम्भौरा; खङ्जो त्रया; लगतिकाः शुध्यन्ति 

रोदन्ति च॥ 

इृडव्रे्योपदेश्ेन पारभ्पर््योपदेश्रतः। 
जातौषतेन सं सिद्धे चेप्रथं सिक्थकं वु; |» 

इति जाद्यादिषटतम् ॥*#॥ 

<जातौनिभ्बपटोलानां गक्तम्रालस्य प्लवाः | 
विकधं समधुकं षं इ निशे कटुरोष्दिणो॥ 
मञ्जिष्ठा पद्मकं पण्या लोप्रलकनौलस॒त्पलम् । 
सारिवा तुत्थकं चापि गक्तमालषलं तथा ॥* 
सारिवाख्याने सनिग्व इति च प्राठः । 

“रतानि समभागानि कल्दौल्व्य प्रयतत; । 
तिलमेलं पचेत् सम्यक् प्रेयः पाकविचच्च खः ॥ 
विषव्रे ससुत्परन्नं स्फोटके कश्चरोगिणि। 
ददुवौसपं रोगेष्ठ कौटदण्षु समथा ॥ 
सदयः स्तप्रहारेषु दग्धविद्ठषठ रेव दि। 
मखदन्तश्चते ददै इर्मांखापकषेये ॥ 
भच्शेन छितं े्मिदं ्रोधनरोपणम् । 

व्रणः 

तलं जा्वादि नाज तत् प्रसिद्धं भिषगाडतम्॥* 

इति जाद्यादितेलम् ॥ #॥ 

^चिच्रकरलोनरामटश्ररपुखालाङ्गलौकलिन्दुरे ॥ 
खविषस्तथा सकुष्ट; कटतेलं साधसंयुक्तम् ॥ 

विपरौतमल्ञतलं दृष्व्रणं तथा नाङ्म् । 

बहमेषजं रसाध्यामपण्यभोक्तृश्च निरुदति ॥ 
इति विपरौतमक्लते लम् ॥५४॥ 

“अन्डतापटोलमलनिपलाच्रिकट छलमिन्नागाम् । 
खमभागानां चे सस्समो गुगगुलोर्भागः 
प्रतिवाखरमेकंकांखादेदिदाच्तपरिमाणाम्। 

चेतु ब्रण्वाताद्गगुद्मोदर शोथवातरोगां श्च ॥ 
इति अच्टतादिगुग् गुलु; ॥ # ॥ 

ऋअथाखिदग्धस्य चिकिल्ा । 

शुषस्यापिप्रपतनं काथसुष्यं तथौषधम् । 
खम्यकखिन्न श्रीरेतु खिन्न" भवति श्रोभि- 

सम् ॥ 

प्रशव्या खलिलं शौतं स्छन्दयन््तिश्ोणितम् । 
स्मात् सुखयति लुं न तु श्रौतं कदाचन ॥* 
स्कन्दयन्ति शोषयन्ति । 

५ भ्रौतासष्णाख् इुदेग्धे क्रियां कुात्ततः पुमः । 
इताजेपप्रसेकास्तु श्रौ तानेवास्य कारयेत् । 
सम्यग दग्धं तुगा चौरश्च चन्दनी रिकः । 
खान्डते; सपिषा युोरालेषं कारयेद्धिषक् ॥ 
अाम्यान पौदकेमेार; पिरेरेनं प्रलेपकेत् । 
अतिदग्धे विश्रौर्णानि मांसाचुहदय शीतलाम् ॥ 

क्रियां कगात् ततः पश्चा च्छालितख्डलक तरै; । 
तिन््रक्याञ्च कषायन्छा ईतमिश्र; प्रचेपयेत् ॥ 
वदरौत्वक्कषायेन्धा एतमिग्ैः प्रलेपनम् । 
यवान् दग्धा मलोक सेन अतथा तथा ॥ 

च्पयं सव्याखिदग्धयु केपनादूब्रगरोपणः 
त्रयं गएविचिन्रं वा ादयेदयवोदमेः ॥ 
मधु (्ट' समधुकं शेपं सजेरसं तथा । 
मर्जिाचन्दनं ववे पिदा खपिंषि पाच- 

येत् । 
सर्वकोवामिदग्धानामेतद्रोपयसत्तमम् ॥ 

इति सिकथयकादिष्टेतम् \ *॥ 
^ सिद्धं कषाथकल्काभ्वां पटोच्या कटुतेलकम् । 
व्रणद्ग्धरुजा खावद्ाषइविस्फोटनाशनम् ॥* 

इति पटोलौतेलम् ॥ 
वातोष्छमश्रुतं दुष्टं खंश्ोष्य ग्रथितं त्रयम् । 

कात् सदां कण्डाप्ः ब्रयग्रत्िस्तु ख खतः 

कभ्पिल्धयकं विड्ङ्गानि त्वचं दानपास््धेव च्। 
पिष्टा तलं पचैत्तन्तु बणयग्थिदरं परम् १५ 

इति ब्रणागन्तु्रयासिद्ग्धवणाधिकारः॥*॥ 

भसाधिकारस्तु भस्श्ब्ट द्रर्यः। नाङोत- 

निदानं नाङोत्रखशन्दः ब्ररटयम् ॥ #॥ अथ 
गाङ्ोवणस्य चिकिल्या । 
“खुद्यकेदुग्धदावींभिवे कति" शला पूरयेत् । 
रुष सव्वेशररोरस्थां नाड इन्यात् प्रयोगराट् ॥ 
्ारग्वधनिश्राकालाच्णादया चौगरखं युता । 
खतवर्तिर्वये योज्या मविनाश्िनौ ॥* 
काला मञ्जिहा। 



व्रणः 

^जाद्यकंसम्याककरञ्जदन्तौ- 
सिन्धत्यसौ वश्चैलया वभूकेः । 
वक्ति; छता हन्त्य चिरेण नाड 

खकच्तौरपिष्टा सद चिचफेण ॥ 
गाद्या वदेनं हृत् छल प्रवेशयेत् | 
कुशलो वस्तिपधिधिनः पैलं जाद्यादिषाधितम् । 
रुवभन्यचच यपलं हतं वा खरसं तथा॥ 
थतेलं यद्चनं पकं खरस वा तयैव च ॥* 

इतिवा पाठः॥ 

“नाद्या अभ्यन्तरे वद्यो लघुहस्तः प्रवैशयेत् । 

कपूरकरजेसलं सिष्ठाधंकभवं भिषक् । 
पचेत् सिन्द्रकल्केन नाड़गेदष्व्रणाप्रहम् ॥ 

गुगगुलुचिफलाव्योषे; समांशे रान्ययो जितम् । 
च्क्तप्रमाणां गुटिकां खादेच्छौताग्बना नरः 
नाङोदृषट्रणं गूलसुदावभैभगन्दरम् । 

गुल्मञ्च गुद जान् न्यात् पकिराट पञ्चगानिव॥* 
खप्राङ्गो गुगगुलुः। इति नाडव्रणाधिकारः ॥४। 

भगन्दरस्य निदानं चिकित्या च भगन्दरण्न्दे 
उख्यम् । उपदंग्रस्य निदानादुपदंग्रणन्द 
दटद्यम् । # \ अथोपदंशस्य चिकित्षा। 

^उपदं गोषु सरु स्िग्धख्िन्रस्य देष्दिनः। 
मेएटमध्ये शिरां विध्येत् प्रातयेदा जलौकलः 
खद्यो निद्धेतदोषस्यः रुकश्चोधावुपशाम्यतः । 
पाको निवार्यो यत्रेन श्िश्चच्तयकरः स यतु ॥ 

वटप्ररोहाच्लँनजस्बुलोधर- 
प्याहरिद्रार चितः प्रलेपः 
अथां तथा शोथमपाकरोति 
सर्ववोपदं रेष ततो दितोभ्यम् ॥ 

उपदंशेषु पर्कीषु बणप्रततालनं दितम् । 
चिफलाया; कषायेण श्टङ्कराजरसेनवा॥ 

नौलोत्पलं सुकुसुदं पड्ं सौगन्धिकं तथा । 
ष चय धूलनाय प्रलेप्रश्चातच्र शस्यते ॥ 

बत्धकदलचयन रजसा द्ाड्मिल्चः। 

शुखडनान्तद् ये कु खाह्लेपं पूगफलेन वा॥ 

ददेत् कटा चिफला तन्मखौ मधुसंयुता । 
प्रलेपेगोपदंशस्य व्रणः सद्यः प्ररोहयेत् । 

प्रटोलनिम्बचिफलाकिरात- 

काथं पिबेद्वा खदिराखनाभ्याम् । 
खगुग गुलु वा चिएठलायुतं बा 

सर्ववोपद्श्रोपहरः प्रयोगः ॥ 
अूनिम्बनिम्बचिफलापटोल- 
करञ्जधाचजोखदिराखनानाम्। 
कथावकल्येः श्टतमाशु चाज्यं 
सर्न्वोपदंश्ोपहरं प्रदिष्टम् । 

, . इति भूनिमननादिषतम् ॥ 

हतानि यानि प्रोक्तानि कुट नाडौबये बे । 
उपदे प्रयोज्यानि सेकाभ्यञ्जनभौजने ॥ 

्ारद्चेण खंद्धिद्य लिङ्गवत्तिमश्रेषतः । 

डे तान्ततस्तराभ्यां चिकित्छां बणवचरेत् ॥“ 
इद्युपदं श्राधिकारः ॥ # ॥ 

अकदोषाधिकारः ूकदोषशम्दं ब्रष््य;। इति 
भावप्रकाश; ॥ # ॥ अथ व्रयनाश्रकतेलम् । 

५१५८ 

व्रतं 
“उड्म्बरं वटग्रचं ज्वुदयमया्लुनम् । 
पिप्यलष्च कदम्बख्च पलाशलोप्रतिन्दरकम् ॥ 

मधू कमाश्रसजेश्च वदरं पदकशरम् । 
शि रौषबौजं कतकमेतत् कायेन साधितम् । 
तलं इन्ति बणाक्लपाचिरकालभवानपि ॥ 

इति गारङ़ १६८ ध्यायः ॥ 
वणछलत्, पु, ( ब्रंणं करोतीति । छं~+ किप् । 

गमश्च । ) भल्लातकः । देति रत्नमाला । चत- 
कारके, चि॥ 

बणकेतुक्नौ, स्लौ, (बणकेतु" इन्तोति । इन + टक्। 
डौप् । ) इग्धपेणौच्चुपः। इति राजनि; ॥ 

ब्रणदिट्, [ष्] प, ( बण्स्य हिट श्च: ।) ब्राह्चण- 
य्िका। इति शन्दचन्दरिका ॥ बयदेषके, चि) 

व्रणः, पु, (जणं इदन्तौति । दन +डः ।) खर 
उच्चः इति शब्दचश्िका॥ बरगचातके, चि॥ 

त्रणद्ा, स्तौ, ( वणं इन्तोति। इनः) 
च्वियां टाप् । ) गुड चौ । इति श्न्दचन्छिका । 

व्रण्त्, ध, ( बरणं इरतौति। छ~+किप् । तुक् 
च । ) कलिकारौच्चः । इति राजनिध॑रटः ॥ 

बशारिः) ध, ( बस्य अरिः शतु; । ) बोलम् | 
अगख्यटचः । इति राजनि; ॥ 

बतं, जौ पै, भच्णम् । इलयुणादिकोषः ॥ ( नियते 
इति। ण. वरय + वाहलकात् अतच् । सच 

कित्1) पुखजगकोपवासाटि। तत्पथायः। 
नियमः २ पुण्यकम् ३ । इत्यमर; ॥ नियामः ४ 

संयमः ५। इति शन्दरन्नावलौ ॥ अथ तत 

विधिः। वदारम्भेप्रतिडयो अज्येैकालमादइ 
च्योतिषि । शुरोश्गोरस्तबाल्ये वादके लिंगे 
गुरौ इति। इद्धो बालो दिनच्रयमिव्यन्तम् । 
मटप्रतिाव्वादावगुखन्पेयम् ॥#1 वुधारटमो- 

ब्रते विद्धेषो राजमाक्ैखोक्तो यथा,- 
“दिजेचसतसंयुक्ता पर्णा या च सितारमौ। 
वस्या नियमककतैरो न स्युः खख्डितसम्यदः ॥ 
पतङ्खे मकरे थातै देवे जाय्रति माधवे। 

बधाश्मौं प्रकुवींत व्ंयत्वा तु सेत्रकौम् ॥ 
प्रसुरे च जगन्नाये सन्थाकाले मघौ तथा । 
बुधार्मीं न ङ्वींत छता इन्ति पराह्लतम् ॥” 

अथः व्रताजुख।गम् । तन्न दैवलः 

“सुक्क! प्रातराहार खात्वा सेव समाष्ितः। 
खओादिदेवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत् ॥ 
जद चये तथा शौचं सत्यमाभिषवष्नेयम् । 
ब्तेभ्वेतानि चत्वारि वरिानौति निखयः ॥* 
अच प्रातरिव्यस्यासेक्रेयच नान्वयः! किन्तु 

ब्रसमिद्यनेनान्वयोएगभ्यड्दितत्वात् 1 
«प्रातः सङ्कख्पये हिङ्कानुपवासरतादिकम् । 
जापरा्ञे न मध्या पिचकालौ हि तौ च्छतौ ॥* 
षति वरा्पुराये कवाक्यलाच । वतश्चायकरा 
प्रात्तराहारभिति। .. 

^सृनिभिदिरश्नं प्रोक्तं विप्राणां मदेवासिनां 
जिव्यम् । 

अद्नि च तथां तमखिग्धां साहेप्रहरया- 
मान्त; ॥* 

# 

व्रत 

इति ढन्दोगपरिश्िादेकाद्चारं पूञदिने शता 
परदिने खत्वाचम्य खःादिदेवेभ्यो निषद्य । 
ॐ खथ; सोमो वम दद्यादिमन्ेय सान्निध्यं 

प्राये ब्रतमाचरेत् । ततः सङ्गल्पयेत् । यह 
खयादिदेवैभ्यो निवेद्य पूजनौयग्रयादि द्वा 
बरतमा चरेत् बतं शयात् । तदिधानख् शान्ति 
पणि 

रुहोतवौडम्बर पातं वारिपूणंसदर्सखः। 
उपवाषन्तु ्ञौयात् यहा बाग्येव धारयेत् *#॥ 
कम्भादौ खथपूजामाइ ब्रह्मपुराणम् । 
«यावन्न दौयते चाये भास्कराय मद 1ल्मने । 
तावन्न पूनयेदिष्णु शङ्करं वा महेश्वरीम् ॥* 
जवग्रहपूजामाइ मद्छपुरायम् । 
^नवयदमखं लत्वा ततः कम्म समारभेत् । 
अन्यथा परलदं पुखां नन्काम्यं जायते कचित् +” 
चऋअदिव्यादिप्ूजामादह पद्मपुराणम् । 

+'अआदित्यं गणनायष् देवौ दद्र यथाक्रमम् । 
नाराय विशुडास्यः अन्ते च कुलदेवतांम् ६» 
यत्त॒ । 
व्टेवतादमौ यदा मोहात् गयेश्रख न पूजयेत् । 
वदा पूजाफलं न्ति विन्नराजो गणाधिपः ॥* 
दव्यनेन गशीशपूजगस्यादित्वसक्तं तत् खथपूजे- 

तरपरम् । कृलदैवतेयच्र कुलादुपलचच खम् । 

५ब्रतयज्ञविवाद्ेषु अाद्वं इोमेऽैने जपे । 
आरब्धे तकं न स्यादनारबधे तु तकम् ५” 
तच्न विग्नेषयति मच्छप्राणम् + 

“+गनभिंयो तिका नक्तं कुमारौ च रजखला 
यदांश्द्वा तदान्येन कारयेत् क्रियते खदा ॥ 

उपवाखाशरक्तौ तु नक्तं भोजनं कुवीत । 
“+उखपवासेष्वश क्तानां चक्तं भोजनमिष्यते ।* 
इति वचचनान्तरात् अशुडा चेत् पूजां कारयेत्। 
कायिकश्चोपवाखाटिके सदा शुद्धया अशुदधया 
बा खयं क्रियतै। अदखन्तासामश्ये पच्चादिप्रति 

जनिधिह्धारा उपवास; काथः। तदभावैण्डु- 
; कश्यः । गरुडपुराणम् । 

भाष्या भचैत्रवं कुशात् जायायास्तु पति- 
स्तथा । 

असामर्थ्यात् इयोस्ताभ्यां ब्रतभक्गो न जायते ॥ 

पुवं दा विनयोपेतं भगिनौ धातर वथा। ` 

खुषासभाव रुवान्धं जाक विनियो जयेत् ॥* 

मरयेएपि ततृषलप्राभि- 

मादाङ्गिराः 

“यो यद्धे चरेदम्भेःब समाप्य टतो भवेत् । 
ख ततृपुख्यषलं प्रवय धाश्नयान्सञुरत्रवौत् \ 
त्च परलोके । शाग्बपुराणम्। 

“लोभाग्मोदात् प्रमादाह्ः व्रतभङ्गो यदा 
भवेत् । 

उपवाखच्रयं कुथात् कुथाः के्रसखछनम् ॥ 
मोदो नमः। प्रमादोम्नवधानता। वाश्रब्ड 
खसुच्चये तिन सखन कं सखगाकरे 
दिथुयं परायखित्तम्। उपवासचयाध््तौ चु- 
वि्तिपया देयाः । प्द्मएुरायम्। 



[॥ 

त्रत 

<वपनं जेव नारौणां नागुत्रज्याजपादिकम् । 
न गोष शयनं तासां न च दध्याह्ृवाजिनम् ॥ 
सर्वान् केशान् ससुहव्य छेदयेदङ्गुलिदयम् । 
रुवमेवतु नारीणां सुखसुखनमादि्रोत् ॥“ 

इति गोवधप्रकरयो विवैखितम्। 

^प्रायश्चित्तमिदं क्त्वा पुनरेव ब्रतौ भवेत् । 
पून्वे णता सङ्ल्पं प्रमादाच्राच्रेदृयदि। 
जौवन् भवति चरडालो ग्टतः खा चाभि- 

जायते ४ 

इति प्रायश्ित्तविषेकष्टतवचनम् ॥ 
देवलः; । 

^ सव्वेभूतभयं याधिः प्रमादो गुरुशाखनम् । 
अव्रतन्नानि कथ्यन्ते सकछलदेतानि शास्त्रतः ॥ 
मत्तं रनु त्या स्त्रौणां व्रतकरणे न दोषः । कामं 
भक्त॑रनु न्य व्रतोपवासनियमेन्यादौनामभ्यास 

च्छोधम्भे इति संवत्छरप्रदोपष्टतश्रद्ववच्चनात् ॥ 
अन्न कथाश्रवशमाद देवीपुराणम् । 
^ तद्धयानं तच्जपः ज्ञानं तत्कथाखवणादिकम्। 

उपवासकछलतो देति गुणाः परोक्ता मनौ षिभिः ॥* 

अथ व्रतप्रति्ाविधिः। 

ओरीभगवालजुवातच। 

<गोप्रथारामसेतूनां मठखंक्रमवैग्सनाम् । 
नियमव्रतक्लच्छ्राणां प्रतिष्ठां श्टणु सत्तम ॥ 

जाश्ययण विधिना वद्धिं समाधाय विचनच्तणः। 

शिलां पूगेषटं कास्यं सम्भवे स्थापयेद् बुधः ॥ 
जर्मन् स्वे मासाद श्रपयेद्यवमयं चरम् । 
च्तौरेण कपिलायास्तु तह्िष्णोरिति साधकः ॥ 

प्रणवेनाभिघायःथ द्वव संघट्रयेत् ततः । 
साधधयित्वावताथाय तदिष्णोरिति होमयेत् ॥ 
ओद्य! चैव गायच्चया तद्िप्रासेति होमयेत् । 
विष्वतचन्तुरिक्रा वेदायोोमयेत्तथा ॥ 
ॐ श्रूरमये खादहा । ॐ खाय खाद । ॐ 

षजाप्रतये खादा। ॐ अन्तरौच्ताय खादहा। 

ॐ दयौः खाहा। ॐ ब्रह्य छादा। ॐ 
एथित्रै खाद । ॐ महाराजाय खाडा । 
ॐ खोमं राजानमिति जुह्यात् । ॐ लोक- 
पालेभ्यः खदा । खसखस इयाद् यदेभ्यञ्च । 
र्वं हत्वा चरोर्भागं ददात् दशदिशां बलिम्। 
तत; पलाश्खमिधा इनेदष्टो त्तरं शतम् ॥ 

चाज्यन्तु जुहुयात् पचादेभिमेनरेदिनोत्तमः 
ततः; पुरुषखक्ते च मन्त्रराजव्यन्तु होमयेत् ॥ 

इरावतौति जुह्यात् तिलान् टतपरिक्च तान् । 
इत्वा च ब्रह्मविष्णौश्रदेवानामनुयायिनम् ।॥ 

डाणामाद्तौ हत्वा लोके श्रानामथो पनः । 
पव्वतानां नदौनाच् खसुद्राणां तथेव च ॥ 
इत्वा याद तिभिदे्यात् श्रुचा पूर्णाहूतिन्नयम्। 
वौषडन्तेन मन्तरेण वेव्यवेन सुरोत्तम ॥ ` 
प्र्चगयच्च संप्राश्य दद्यादा चाश्दक्तिणाम्। 
तिलपात्रं हेमदुक्तं सव्र गामलङ्गुताम् । 

पौवतां भगवान् विष्णुरिुत्धजेदूत्रतं नरः ॥५॥ 
च्यारामं कारयेद्यस्तु नन्दने ख चिरं वसेत् । 

मदप्र दानात् खर्लोकं प्राप्नोति पुरुषः; खद्! ॥ 

५९० 
# 

त्रत 

सेतुप्रदानादिन््रस्य लोकमाप्नोति मागवः। 

प्रपादानादारुणच्च लोकमाप्रोयसंग्रयम् ॥ 

संक्रमाणान्तुयः कर्तां दुगंतिं तरते नरः। 
खगंलोरे च निवसेत् इष्कासेतुलत्तथा॥ 
गोमागस्य तथा कर्ता गोलोके क्रोडते चिरम्। 
नियमव्रतशृद्याति विष्णुलोकं नरोत्तमः ॥ 
छच्छ्लत् खगमाप्रोति सन्येपापरविवल्निंतः। 
च्यनेन विधिना मनः संपू पलमा्नयात् 1*॥ 
इयं प्रतिष्ठा सामान्या सव्वेखाधारणानघ । 

कत्ता देशिकेन्रेस्तु प्रतिष्ठा यत्र विद्यते ॥ 
श्ति संक्षेपतः प्रोक्तः ससुदायविधिस्तव । 
सव्वेषामेव वर्णानां सव्वेकामफलप्रदः 
सर्वंषक्तेषु कत्तेवःा प्रतिष्ठा विधिना बुधे 
फलाधिभिस्प्रतिष्टं यस्मान्निष्फलसुच्यते ॥ 

इति हयश्ौधं ससुदायप्रतिष्ठापटलः ॥ #॥ 
ज्रास्चग परदिकेन सह्यो क्तविधिनेति यावत् । 
भििलेति उदूखलोपलत्तणम् । कांस्यं अमिप्रण- 

यनाथेम् । कांस्येन अन्िप्रणवनमाइ। रद्या- 
संखरद्े। 

“शुभं पाचन्तु कांस्यं स्यात्तेनाणि' प्रणयेद्- 
बुधः ॥ 

तस्याभावे सरावेण नवेनाभिसुखष्ं तम् । 

सव्वेतः पाणिपादान्तः सब्तोचिशिरोसखः। 
विश्वरूपो महानमिः प्रणतः सव्वेकम्भसु ॥४ 

रखुवष्चासिप्रणयनानन्तरं सन्त इव्यस्य पाठो 
युक्तः। प्रणत इति मन्त्रलिङ्गात् अन्धा 

स्थापनानन्तरं रतददिधानं अथे स्यात् ॥ #॥ 
अत्र च पाकाङ्गत्वात् साहसनामानममिमाद 
गद्यासंमह;। 

^प्रायश्चितते विधुदधेव पाकयभ्नो तु खाहसः। 
पूं ङतं डो नाम शान्तिके वरदस्तथा । 
आहूय तेव होतवप यत्र यो विष्डिसरोगनलः १» 
प्रायश्चित्ते होभकम्भवे गुणय खमाघानाधे प्राय- 
च्िच।लकमहायादृतिहोमादौ। तथाच 
इन्टोगपरि शिष्टम् । 

^यच्र वराह्तिभिर्होँमः प्रायश्ित्ताल्मको भवेत्। 
चचतखस्तच विज्ञेया; स््ोपाणिय्रहये यथा ॥ 
अणि वान्नातमिद्येषा प्राजापद्यापि बाह्ति; । 
ोतवया चिविकल्योभयं प्रायश्ित्तविधिः 

स्छतः ॥* 
चप चिविंकल्य इव्भिधानात् सामगानां भव- 
देवभङोक्तश्रादायनदहोमो निव्पामाशिकः। 
अच्रासुकासे इहागच्छागच्छ इलया यवा- 
भाषै ब्रौद्यादिभिरपि दोमः। 

^ विषयेष यवा सुस्यारूदनु बौदयः च्छताः । 
माषकोद्रवगौरादौन् सर्व्वाभावे विवच्नयेत् ॥ 
यथोक्तवस्छसम्यत्तौ यद्यं तदनु कारि यत् । 
यवानामिव गोषूम बौहौामिव श्रालयः ६४ 

ति छन्दोगपरिश्ििदात् ॥ 

तच्र गोभिखेन अथ इविनिव्वेपति बौदहौन् 

यवान् बा कांस्ये चरख्याच्यां वा असष्मेला 

चष्ट निनेपरमौति देवतानामोरेश्रः। सद्- 

व्रत 
यजुघा दि्तष्णौमिव्यनेन निर्ववापक्रमाभिधानात् 
सामगेन तन्माचं कशव्म्। अच्र श्च विष्यवे 
त्वा जुष्टं निपामौव्यनेन यज्जुषा चर इवयभि- 
धानात् इवनौयनिव्यौपणादिचरनिष्यत्तिः 
कत्तेवया । तच छन्दोगपरि शिष्टम् । 
^देवतासंस्यया द्ध निव्वापांख एथक एथक् । 
तूच्छौं दिरेव गज्ञोयाद्खोमश्चापि एथक् एथक ॥” 
चन्न देवतासंस्यया एक् एथक् निजाः । 
अनुनिर्न्वापस्तन्तेयोव। होमोऽपि एक् एय- 
गेवैति। अलस्यादिपुरुषदोषिण एषौततय्ड- 
केनापि मन््ेण निन्मपादिकं समाचरन्ति 
याज्ञिकाः । 

“खाते न्यूने तथा छते चान्नाज्ये मन्तिके 
सथा । 

यक्ते मन््राः प्रयोक्तथा मन्ता यज्ञाथेखाधकाः॥ 
श््यक्तोः। मान्तिके मन््रमाध्ये अवघातादौ च्यने 
तत्काके मन्तरपाठाभावे मन््राः प्रयोक्तव्याः 
कपिलाया अभावे अन्यधेनोरपि तेन सप्रशव 
तद्िष्योरिव्यनेनाभिधाश दर्व्या दच्चिणावर्तेन 
संमिश्रयेत्। दर्व्वीं च प्रादेश्प्रमाणा दमङ्कुल- 
विस्तारा माह्धा। 

^दजातौयमि्नाह पमाणं मेयं भवेत् । 
इन्तं वाकतंष्च एष्वयमवदानक्रिया्षमम् ॥ 
शेव द्वौ यस्त विचेषस्तमद्ं हषे । 
दन्वौं दाङ्कलष्टष्वया तुरौयोनख्च मेचचणम् ॥* 

इति छन्दोगपरिशशिटात् । 
इश्माडप्रमाणं प्रादेशमाचम्। प्रादेशदयमि्भस्य 
पमाणं परिकौर्चितम्। इति छन्दोगपरि- 
गि दोक्तेः। अधे त्यनेन खणद्योक्तशेषकन्भखमा- 
पनानन्तरं प्रशतहोमः। अन्न बहदेवताक- 
चरष्टोमादुपघातदहोमः। 
“चरौ तु बड्रेवये होमः स्यादुपघातवत् ।” 

इति न्दोगपरिशिष््टतवचनात् ॥ 

उपघातलच्चणमाइ रद्यास बदहः । 
<पािना मेच्थेनाथ सुवैसोव तु यद्विः । 
कूयते चानुपस््ी उप्रघातः स उच्यते ॥ 

यदुपवातं जुहुयाच्चरावाज्यं समापयेत् । 
मेचणेन तु होतय्यं नाच्यभागो न खिष्टि्ठत् \* 
अयुपस्तरौग इनेन सत्ति यच्चतुरावत्ते पश्चा- 
वत्ते वा इतोपस्तरशादिकं तदच नास्ति तेन 
मेचणादिना सकछ्लत् रहौत्वा होतव्यम् ॥ # ॥ 

प्रजतहोमात् प्राक् वद्धिपूननमाह माकंखेय- 
एुराखम् । 

“पूजयेच्च ततो वद्धि" द्ाच्वाप्याहतौः क्रमात् ।* 
लत इति वहनामकरयध्यामागन्तरम् । 
होमाङुडाने सतिः । 
मन््ेयोङ्कार पूर्य खा हान्तेन विश्वः । 
खा हावसाने चु हयाद्वयायन् व मन््रहेवताम् ॥ 

 ततस्तद्विष्योरितिमन्तेख च खख! होमयेत्। खव 
आदब प्रखेकं भूरिन्धादिना। गायना 
खाविचया। वद्िप्राचेविः तद्िप्रासो विप्यवो 
आाद्वांख इव्यादिवा । विश्वत इति विशत् 



व्रतं 
अ्तुरत विश्तोस्ख श्व्यादिना। वेदाय 
म्मे दव्यादिना। श्षेत्वोरज्यैतवा इद्यादिना। 
अम्ायादहि द्ययादिना। शत्रो देवौरिव्यादिना 

व्वतुभिः। भूर्य इ्व्यादाषटभिः। ततः; सोमं 

राजानमिद्यादिना। ततो लोकपालेभ्य इव्या- 

दिना खख्वमन्तेतत्तरदोक्तदशदिक्पालमन्तरः । 
तत्र सामगानां इन्द्रस्य चातारमिद्यादिना। 

असेश्च अखिंदूतं ठगौमच्े दव्यादिना। यमस्य 
नाके सुपणेमिव्यादिना । निकरतेर्वेतयाष्डि निके 
लौनां श्व्यादिना। वरुणस्य तवती सुवनाना- 
मि्यादिना। वायोः वात आवातु भेषजं इत्या- 
दिगा । लोमस्य सोमं राजानभिव्ादिना। 
दश्चानस्य अभित्ता शूरो जुम इवादिना। 
ज्रद्चणो त्रषयज्न्ञानं प्रथममि्यादिना। अन- 
न्तस्य चर्षयोतमिद्यादिता। तथा च गोभि- 
लौयकममे प्रदोषे । 
+“च्रातारमिन्द्रमवितारमिन््रस्य परिकौभितः। 
असिं टूतं ठणौमदे वह मन्तो यमस्य पे ॥ 
गा सुपथेस॒ पयत् वेत्था णि कऋेतेसतथा । 
छतवतौति वरुणस्य वात आवातु भेषजम् ॥ 
वायोर्मन््ः षस॒दिषटः सोमं राजानमिद्यचा । 
सोमस्य मक्र; कथितस्छभितवेएतौश्र उच्चते ॥ 
ईशे रशाबस्य । 
^जङयजृन्चान प्रथमं ब्रह्मणः परिकौर्तितः। 
न्वे तमिति च खपैस्य ससुदादतः ॥* 
मदेभ्य; नवयद्धेभ्यः ख्वस्वमन्त्रः सन्धषेदसाधा- 
ररे; । खथस्यालव्ेनेत्वादिना। सोमस्याप्याये- 
व्यादिना । मङ्गलस्यामिण्धं ह्वा इत्यादिना । बुष- 

श्यामे विवखछदिद्यादिना। टदस्यतेवदस्यते 

पररिदौयेव्यादिना। शक्रस्य शुक्रन्तेएन्यद्यलतन्त 
श््ादिना। शनैचरस्य शन्नो देवौरि्यादिना। 
राष्टोः कयानश्चिच्ेयादिना । केतोः कतुं छश्ल- 
न्िद्यादिना । तथा च म्द्छपुराणम् । 

«“अषछट्येनेति खाय होमः कार्यो विजानता । 

चऋाप्यायखेति सोमाय मनेय चु यात् पुन; ॥ 
अन्धं दिवो मन्रमिति भौमाय कौतैयेत्। 
ऋसे वदस्दुषस इति सोमञ्ताय च। 
इषष्यते परदौया रयेनेति गुरोमेतः । 

गुक्रम्तेदन्धदिति च शुक्रस्यापि निगदाते॥ 

शरव्रेशचरायेति पनः शन्नो देवौति होमयेत् । 
कयानश्चित्र आसुव दूतौ राहोडदादतः। 
केतु' छरन्निति कुयात् केतूनासपश्रान्तये ॥* 

रवं चर्दोमं समाप्य चरशरेषेय प्राच्यादि- 
दिग्भ्यः पाय्वलिं दद्यात् । तद्यथा । रष 

पायखव लिः ॐ प्राये दिने नमः इद्यादिना। 
दत्तया दिशे स्वाह इति श्चतिदधेनात्। इरि 
रपडहतिलप्रदौपाभ्यां स्वाहान्तेन वलिदान- 

सक्तम् । वस्तुतस्तु वलिप्रकरण णव प्राच्या 

वाचौभ्यो>डरदश्नेदयं प्रयोग इति गोभिलदनरे 

ष्छोलिङ्गनिरश्ात् दिश्या देवतालं बलौ प्रतौ- 

यतै। अच त्वषाचचौतिपाठात् श्ुद्यक्तद्दो म्ये 

दन्दिखाते इव्नाइव्य ॐ अवाप दिशे नम 
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व्रतं 
इति वलौ प्रयुज्यते । रुभिमेन्रज्ञदिष्णो; परमं 
पदं इव्यादियावन्मन्रेः । चआच्यन्तिति तुशब्देन 
सखमिद्लोमे तैषां यावक्तैनात् मन्ताकाङ्कायां प्राय- 

मिकत्वेन तद्िष्णोरिदयस्य परियः । ततस्त- 
हिग्णोरिति मनेय स्वाहान्तेन छताक्तपलाश- 
समिदिरदोत्तरग्रतं जुहुयात् । पूर्नोँक्तमन्ते 
ूर््वोक्तदेवताभ्यः सूवेणाज्याहतौजंहयात् । 
पुरुष क्तस्तत्तद द्क्तः । तच्न सामगानाम् । ॐ 

इदं वि्णुरिति। परचकस्यै विष्णोरिति। प्राकाय- 
सषलेव बरवाख श्ति। सषहखग्ौर्येति । निपा- 
दूज इति। पुरुष श्षेदमिति। रखतावानस्य 
इति । ततो विराडिति कयान् इव्याटि पुरष- 
खक्तम् । तथा च सामिधेनौ श्रुति; इदं 
विष्णुः पर्कस्य विष्णोः भ्राकाथसुषलेव 
वाणः इति वारादमन्त्यं पुषवते चेषा 
वेष्यवौनामसखद्हितेनां प्रयुञ्जन् विष्णुः परौणाति 
इति षाकाद्यसुषलेव वरुवाण इति वाराहमन्त्य- 

 भिखनेन रको मन्न: प्रकाशितः। पुखष इ्य- 
नेन पुरुषपदयुक्तपष्चमन्त्ाः । तते इत्यनेन कथान- 

खिर येको मन्तः! सामगो जुह्यात् । 
यजुंदौ तु तच प्रचिहाभिः वडखशौपेद्यादि 
ऋगभि; बोड्शाहतौलहयात् । इरावतौति 
तिलान् ताक्तान् सकच्लद्यात् । रवं बक्षाशु- 

यायिभ्यः स्वाहा व्ष्षिनुयायिभ्यः खाडा 

ईैशानाजुयायिभ्यः म्वाहा। रव पूर्ववोक्तनव- 
यमनः पूर्मबोक्तेदिकपालमन््ेच जुहुयात् । 
रवं पव्यतेभ्यः स्वाद्ा नदौभ्यः खाद्ा नदेभ्यः 
खादा सस्रेभ्यः खवाद्ा भूः खवाष्ा सेवः 
खाद्वा दति जुहुयात् । ततः परिभाषासिदह्वं 

सखशाखोक्तमदहावाहतिहोमं प्रायञ्ित्तहोमश् 
छला सचा तद्िष्ोरिति मन्ते वौषद्नोन 
पू्णाहतिचयसुत्थाय जुहुयादिति विश्चेषोपा- 
दानात् नाच खध्राखोक्तपूणेहोमः। ततः 
पश्चगवय' चरगरेषं प्राश्य घ्रात्वा वा हेमयुक्तं 
सवस्त्रं तिलपाच्रं अलङ्ुतां गाख दचिणा- 

माच्वााय एन्यात् । अआाचापद। 

^उदाष्रति वैदार्थान् शश्चविटाः ख्छतौरपि । 
श्ुतिख्छतिखमापन्नमाचाग्ये तं विद्व घाः ॥” 

इति इन्दोगपरिध्िटात् ॥ 
कर्म्मोपदेष्टराचाशत्वेन चापदं खयं होढ 
पचै ब्रह्मपरं अन्यद्ोढपचे ज्रक्षहोढदयपरम्। 
स्वयं ब्रहमहोढकमकरण्पच्चै पस्तकधारकः 
परम् । 
«त्रके टचिणा देया यच या परिकौर्तिता। 
कम्भान्तेःदुच्यमानायां पूथैपाचादिका भवेत् ॥ 
विदध्याङ्खौ चमन्यशचेद चि णाहवहरो भवेत् | 
खयच्येदुभयं कुष्णारन्धसमे प्रतिपादयेत् ॥* 

“ इति छन्दोगपरिशिरटकवाक्धलातं ॥ ` 

श्वं बरह्मविधिना असिख्ापनादि पौयतां भमः 
वान विष्णुरिद्यन्तकमेखंस्कतगोपदादिद्धानः 
जियमव्रतशच्छाटिकरणाग्यतरसरत्पा. लप्लुदायः 

प्रविष्टा केश्या । ससदायस्य प्रहतगोपयादेः 

व्रतं 
प्रतिहा खसुदायप्रतिा । तथा च कपिलप्रश्- 

राम् । 
“प्रतिषाशग्दसंखिद्धिः प्रतिपूवाच्च तितेः। 

बजथेतवान्निपातानां संस्कारादौ प्रतैःख्ितिः ॥ 
तथा च.गोपथारेरक्तकम्भसंस्कतस्य परलजन- 

कत्वम् । अप्रतिष्टन्तु निष्फलमिद्यक्तः। रखतद्- 

जतकम्भेखा प्रीयत भगवान् विषएग्ति समा 

श्यात् ॥#॥ अथ व्रतप्रतिष्ाप्रयोगः। तत्र 
छतनि्यक्रियः कथान्तं बतं समाप्य तत्तरैवता- 
परौतिकामो यथाशक्ति दानादि दद्यात्। 

^ते देवण्होत्यगें करुपादौोनां पतिष्टने । ` 
दद्यात् षोडशदानानि दिषड़दानानि चेववा।* 

. दति ट्ानसागरष्टतवचनात् ॥ 

ॐ तत् सदि्युचाथै ॐ अदयोदयाति असुक- 
गोचोभ्सकदेवश्म्भा तत्तदूत्रतफलप्रा्िकामः 
छतेतत् असुकतवरतप्रतिष्ठामदं करिष्ये, श्ट 
चेट्बतकारिणौ वंदा असुकगोच्ासुकौ देवौ- 
त्यादाद्धयं इति.खङ्कस्पं कुथात्। ततो षटं संस्थाप्य 

पष्ठ देवान् संपून्य ओौग्धादिषोडश्माढका 
संपूज्याः । पुरुष न्तद नान्दौख्राह्वं कुष्यात् । 

तत उत्तराभिसुखं बाश्षणसुपवेश्य तत्यमौषै 

अखनमानोय प्रादसखो यजमानः ॐ साधु 
भवानास्तां इति छतान्नलिवंदैत् । ॐ साध्व - 
मासे इति प्रतिव्वनम्। ॐ अच्चैयिष्यामो 

भवन्तं इति पुगरक्तं ॐ अश्यैयेति प्रतिवचनम् । 
ततो वस्वालङ्कारगन्ध पुष्यादिभिरभ्यश्चैय दश्लिगां 

चानु ष्ट्वा ॐ अदादि असुकगो्रममुक- 

देवश्न्भाणमत्चितं छतेतदसुकव्रतप्रतिष्ठाकम्मेणि 
ोमादिकम्भकरणाय भवन्तमद्ं ठरे . ॐ 
इतोग्ौति प्रतिवचनम् । ॐ यचाविदड्धितं 

ठइतकम्मे कुर् । ॐ यथाज्ञानं करवाणि इति 
प्रतिवचनम् । ततो वेदौ प्चगवेयनाभ्युच्छ पूर 
पश्च घटान् घटमेकं वा संस्थाप्य प्रथमलिखित- 
क्मेख भूतशुह7ादिगणेश्रादिपूनां विधाय तत्तटू्- 

देवतां क्रमेण पूजयेत् । ततो होता खणद्योक्त- 
विधिना संस्याप्य ब्रह्मस्यापनागन्तरं चस 

अपं छुगात् ।. अन्यत् सम प्रतिषापहतौ 
जयम् ।#॥ अथ बतप्रयोगः। सखस्तिवा चमं चत्वा 

खथ; शोम एति पठित्वा शङ्कश्यं कुत् । अदो- 
व्यादि असुककामोःसकवतमदं करिष्ये । बत 
इत्तौ याट(तसंस्छासुश्षिखेत् च्यद्यारभ्यति चच 
उदङ्सखो भूत्वा खतत् कुयात् । ॐ यथः 
चिते जम इति खिलं माजेयेत् ॐ ख 
इ ्भ्यच्चयेत् । वामद्स्तेग शख्छिलं रषौत्वा 
कुरेन प्रणवपूेकं चतुथ्यन्तव्रतदेवतानाम 

लिखेत् । शस्त प्रमां खद्डिलं चतुरस्रं वित 
सष्डलेनापूथ मध्ये वितच्यदक थिंक इरिब्रा- 
चनं तहददिविंतस्तिप्रमाणाश्यन्योज्यसक्तानि 
च्यष्दलानि विततख्लचरछोन पचम केश्ररायि 
कुप्म्धशूरण पचसन्धो पिच्छा दिपरचचरन पौढ- 
सपचाखि दग्धपलाकचेन शतवा षटं संखाप्व 

खामान्याश्यं शत्वा तदुदकेनाह्मागं पएूनोपकरथ- 



व्रतं 
खाभ्यु्य गशेश्रादोन् नवया सेव पूजयेत् । 
सनो व्रतरैवताः पूजयेत् । इति व्रतत्वम् ॥*॥ 

अथ व्रसलक्तणम्। दौघेकालागुपालनौयसङ्कलर्पो 
व्रतमिति नारायणोपाध्यायानां खरसः। 

म्वकरे्विषयो नियतः सङ्कल्पो व्रतमिति 

ओरतरिनायवदह्धेमानप्रश्तयः;॥ सङ्कल्पश्च 
भावै मयैतत् करतैद्यमेव निषधे न करत्यमिति 
चानविशरेषः। तरव सङ्ण्प; कम्ममानख- 
भि्याभिधाजिकाः। वस्तुतस्तु पूर्ननोक्तवराद- 

एराशववनेनेकादश्ुपवासस्य ब्रतत्वाभिधानात्। 
^रकभक्तेन नक्तेन तयेवायाव्वितिन च । 
उपवाक्तेन चैकेन पादलच्छर उदातः ५५ 
स्व्धादि याज्ञवल्कादुक्तषु रकभक्तनक्तायाचवित- 
भोजनोपवासादिषु पादछच्छ्रादित्वाभिधानाच 
न सङुलूपो व्रतम् । किन्तु सङकल्पविषयतत्तत्- 

कर्मोव बतमिति। अतरव बताना खक्कुल्प सम्भव- 
त्वमा सयु; । 
“खङकर्पम्लः कामो रे यच्चा; सङ्कल्प सम्भवाः । 
अना जियमधर्म्नांञ्च सं सङल्पजा; स्ता; ॥* 
च्यनेन कमणा ददमिष्टः पलं साध्यते इव्यव 
विषया बुद्धिः सङ्ल्यस्तद्नन्तरमिशटसाधनतया 

च्यवति तस्मिन् ₹च्छा जायति ततस्तदथे प्रयतं 
कुव्वौंत रद्येवं यच्चा; सङ्ख्पसम्भवाः। बता 

जियमरूपा घमनाखतुर्थाध्याये वच्यमाणशः । 
सं इव्नेन अन्ये४पि शास्त्रार्थः सङ्कल्पादेव 
जायन्ते इति कुल्कभटः ॥ # ॥ सर्पम् 
वराषइपुरागम् । 
^ प्रातः सङ्ल्पयेहधि हानजुपवाखबतादिकम् । 

नापराक्घे न मध्याद्धे पिज्राकालौ दितौ 
श्छतौ ॥* 

खङ्कख्पं बतस्यारम्म इयक्तं राषवष्टतो विष्णुः । 
“तय ञ्च विवादेषु आइ होमेभचैने जपे । 

, अर्भे खनकं न स्यादनारसे तु तकम् ॥ 
आरम्भो वरणं यञ्च सङ्कल्पो बतजापयोः । 
नान्दीशा्खं विवाहादौ खराद्धे पाकपरिष््रिया। 
निमन्रणन्तु वा श्राद्धं आरम्भः स्यादिति 

६ श्रुति; ॥* 
पाकपरटिच्करियेति सारदे ाहविषयम्। तत्रैव 
तस्यासुगइरण्विधानेन तद्च्िपाकस्यासाधा- 
रणत्वात् ॥#॥ सङ्कल्य विध्ानन्तु खं बत्यरप्रदौपे ¦ 

“प्रातःखब्ध्यां तसः छतवा सङ्कल्पं बुध चाचरेत्!” 
प्राज्तिपञ्रणि। 

“रोतो डम्बर पाचं वारिपूणंसदङसखः । 
उपवासन्तु ष्ोयादूयहा सङुर्पयेदू बुधः ॥ 

देवतास्तस्य हुष्यन्ति कामिकं तस्य सिध्यति । 

अत्रथातु टवा मपाः किश्यन्ति खस्प- 

{ बुहयः ॥* 
यदेति ` पकच्चान्तरम्। तेन ताखपाज्राभावे 

-सङ्ल्पमातचं करगौयम् 1 #॥ रङोतवताकरणे 
दौोषमादइ द्ागलेयः । ̀ 

“पूज बलं गदौला.यो नाचरेत् काममोह्ितः। 
जोवन् भवति चाण्ानोग्तः श्वा देष जायते॥ 

४९२ 
# 

त्रत 

दाद शौव्रतमादाय ब्रतभङ्गं करोति यः । 
इादशाब्दं बतं चौरे निष्फलं तस्य जायते ॥* 
इति नारदोयवचनात् दादश्यां विश्ेषोज्पि\५ 
प्रायञ्छित्तमाइ पद्मपुराणम् । 

“लोभा गोहात् प्रमादाइा बतभङ्गो यदा 
भवेत् । 

उपवासचयं कुशात् कुहा केशसुणडनम्। 
प्रायञित्तमिदं छत्वा पुनरेव वतौ भवेत् ॥ 

वाशब्द; समुचये तेन सुणखनष्च करमयमिति 
प्रायधित्तविवैकः॥ प्रमाादस्य सष्तृछतते 
प्रतिप्रते देवलः । 

“खब्वेभूतभवं अधिः प्रमादो गुरुग्रासनम् । 
त्रतन्नानि कथ्यन्ते सछलदेतानि शास्त्रतः ॥* 

ष्येकादश्रीतत््वम् \४॥ 
पण्यजगकत्रतानि यथा । पर शाखस्य शुक्ढतौ- 
यायां अच्चयदटतौयावतम् १ तस्य शुका दादौ 

पिपौतकौ २ तच्रतुर्ौ बृखिंदचतुटेौ ३ 
तस्य छं्णाश्मौ चिलोचनाष्टमौ 8 तस्य छष्य- 

चतुद सावित्रौ ५ ष्टेष्टशुक्ढतौया रम्भा 
दरतौया ई तस्य शुक्ता चतुर्थौ उमाचतुरथौ ॐ 

तच्य सुक्ता षष्टो अरण्यवषौ ८ तचतुदश्नौ 
चम्यकचतुदेशरौ ६ वषार खुकेकादभ्ने शयते 
कादौ १० रावणो छष्णाटमौ कलष्यजन्मा- 

शमो ११ भाद्रशुक्ञा चतुर्थौ शिवा चतुधथौं १९ 
ठस्य क्ता ष्टौ चपेटा षष्ठौ १३ तस्यशुक्ञा 
सप्रमौो ललिता स्प्रमौ तत्र कुङ्गटौबतम् १४ 
तस्य ुक्तारटमो टू जादमौो १५ राधाष्मी च 
१६ तस्य श्ुक्ता नवमौ तालनवमौ १७ तस्य 

गुकेकादश्यां पाश्वेपरिवभेनबरतम् १८ तस्य 
शका इादशौ अवण्डादश्चौ १६ तस्य सक्ता 
चतुदश अनन्तचतुंश्रौ २० तस्य छष्णा 
चतुथं गयेश्चतु्ौं २९ आश्िनखुक्ञाश्मौ 
महार्मौ २२ का्निकशुक्ता नवमो दुर्गानवमौ 
२९ तस्य शुसेकादशौ उत्थाने कादश्रौ ९8४ तस्य 
शक्ता चतुदं्ौ पाषारचतुदंशो २५ तन्सासौ- 
यकादष्यादिपञ्चतिश्याल्मकं वकपञ्चकम् २६ 
इञ्िकसं क्रान्त्यां सम्जनयावतम् २७ कार्ति- 
केयबतच्च २८ अयहावण्स्य शुक्ता षो गुह 

षष्ठौ २६ तस्य शक्ता सप्तमी मिचरसप्रमौ ३० 

तस्य खुक्ता दादौ अखखा इादश्ी ३१ माघ- 
शुज्ञा चतुर्थौ वरदा चतुथं ३२ तस्य शक्ल 

पष्चभ्यां जीपश्चमौवतं षड््वरषैनिष्याद्यम् ३३ 
सस्य शक्ता ष्टौ शोतला षष्टौ ३8 सस्य खुक्ता 
शप्रमौ आरोग्यसप्रमौ ३५ त्य सुकेकादशौ 
भौमेकादग्यौ १६ तदादौ वराहदादश्ौ ३७ 
तस्य छंष्छा चतुरौ शिवराजः ३८ फाल्- 
गुनशुक्ञा इादश्रौ गोविन्दहाद्ौ ३६ चेचर- 
सष्या षड स्छन्दवष्ौ ४० चेचगुज्ञाष्मो 
अश्रोकाशटमौ ४९ तस्य युक्ञा गवमो कराम- 
नवमौ ४२ तस्य शक्ता चयोदप्नौ मदनच्रयो- 
दृश्रौ ४३। इति दतिः \ # ॥ जयाचितनतं 

मक्तत्रतं उमामादेश्वरत्रतं शङ्रनारायणव्रतं, 

# 

त्रत 
देवौएुराथै छष्यारटमोतरतनामाध्याये सम्ना- 
जेनमाहाह्मयाध्याये च द्रटयम् ॥#। ति्यादि- 
बतं गारुड १९६ अध्याये च्गस्तया््य॑वतं 
गाङ ११६ ऋध्याये चातुर्माूछवब्रतानि मारड् 
१२१ अध्याये भौप्रप्चकादित्रतं गारङ़े १२६ 
चऋध्याये अश्चम् \ # ॥ 

कार्चिकवरतं काचिकप्ररौ पदानबतच्च पाद्मोत्तर 
खक {8० चाध्याये बयम् ॥ # ॥ प्रतिपतृकल्पे 
जकव्रतम् । दितौयाकच्पे पुष्यदहितौयात्रतं षल- 
हितौयात्रतच्च । इतोयाकल्पे गौ रौजतम् । 
चठुथौकस्पे गथेग्र चतुथं । पश्चमौकल्पे भाव 
शुक्ता पञ्चमो नागपच्चम्य। षोकणख्ये भाद्र- . 
शुका षौ गुहषष्टौ। सप्रमौकस्पे माघशज- 
सप्रमो रथसप्रमौ। शुक्तपचचे रविवारे सपर्यां 
रोहिणोगच्चच्योगे विजयासप्रमौ। रविवारे 
संक्रान्तौ व्यादिग्यद्दयव्रतम्। शुकप्ौय- 
सप्तभ्यां पश्चतारकनचच्योगे चया सप्तमौ । 
माषश्रुज्ञसप्रमौ जयन्तो। भावरशुकज्ञसप्रमौ 
अपराजिता सप्रमो। खुकपच्चे सप्रश्वां रषि- 
संक्रमे महाजया सप्रमौ + मामेश्र्ष॑स्य 
शक्ता सप्तमो नन्दा सप्रमौ। खुक्सप्म्वां इस्ता- 
मचच्रयोगे भद्रासप्तमौव्रतम् । फाल्गुनस्य युक्ता 
सप्रमौ कामदा सप्तमौ । पापनाश्िनौ सप्रमौ- 
व्रतम् । भावुपद्व्रतम् । सञवप्ापिसप्रमौत्रतम् । 
माजेषडसप्रमौव्रतम्। भाद्रशुक्ञसप्रमो नत- 
सप्तमौ । आवयश्ुक्लसप्तमौ अभ्यङ्गसप्तमी। 
मागे शोषस्य खितसप्तम्यां इस्तानश्च्योगे 
जितवप्रदाव्रतम् । इति भविष्यपुराणम् ॥ #॥ 

उत्तरावये शुक्तपच्वे बधवारे अष्टमी बुधार्मौ। 
च्यमावस्यात्रतम्। वै धाखौपूखिमा मिदयपू विमा । 
मेषषंक्रान्तौ मधुखं क्रान्तिः । जलसंक्रान्तिः । 
फलसंक्रान्तिः। न्नसंक्रान्ति;। दधिखंक्रान्ति- 

तश्च । # । अथ व्रतविधि;। तच्र ब्रतघन्भा; । 
तच विष्णुद्ारौतौ । 
“दिनान्त नखरोमादोन् प्रवाप्य ्ानमाचरेत् । 
भसूगोमवनग्टइारिपच्चगवयाहदिक लपितम् ॥ 
मलापकषेशं काग्ये वाद्या रौ चाल्मसिह्धये । 
दन्तधावनपूरनवंण पञ्चगयेन संयुतम् । 
बतं नशासुखे खाद्यं वहिस्तारकदशरंने ॥* 
तेन प्रायशित्तब्रतारम्भे पून्नदिने पञ्चगव 
प्राश्च दन्तधावनं लत्वा खायं समये बतखङ्कल्पः 

कनेयः। वशिष्ठः । इसश्चुकेश्नखान् वापयेदचि- 
लोमग्िखावल्नेम् । केश्रधारये च्छायां दिगुख- 
ब्रतमाइ इारौतः। . ' 
५“राजावा राजयएच्चो बा ब्राह्यणो वा बहुश्रुतः । 
केशानां वपनं कत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ 

केशानां घारणाथेन्तु दिगुणं व्रतमाचरेत् । 
हविगुखे तु रते चौर्ये दत्विखा दिगुखा भवेत् ।** 
व्विया; केशवपनं न कायमिलाड बौघायनः। 

छच्छरे त्रखवनसुदकोपस्पशं नमधःशयनमेकवाखता 
केथ्श्सश्रनखरोमवापनं रुतदेव च्िवा; केश्-. 
वपनवन्नेमू। पञ्चगवष्टतप्रा्ननयोनिकल्यः । 

कार्तिकक्ानबतं 

३ 



त्रत 

तथा शडलिखितौ । 

न्वाप्य केशनखान् पूरये तं प्राष्य वद्िनिं0ि। 
प्रत्येकं नियतं कालमाल्मनो ब्रनमादिग्रेत् ॥ 
प्रायश्ित्तसुपासौनो वाग् यतस्तिसवनं श्युरोत् । 
खकवासाद्रेवाला वा लघुशौ स्थर्डिलेशयः ॥ 
खनो वौरासनी मौनौ मौन्नौ दखूकमणलुम् 
मैच चापिकाथष्च कुद्नाखेजंहयाद्तम् ॥* 
परलयेकं नियतं कालमिति ब्रतसंख्या सङ्कल्य 
वाक्ये उल्लेखनौया रव्यं; । वोराखनौ भित्तया- 
दयनाश्ितः। दण्डकमण्डलु आअषेत्वात॒ मतुपो 
लोपेन तेनेतद्युक्त इव्यथेः। बुद्राणडेयेरवा 
देवहेलनमियादिमन्रः। मलः । 

«महावराह्ृतिभिरहोमः कत्वा; खयमन्व- 

इम् । 
अद्ितासयमङोधमाव्लैवश्च समाचरेत् । 
जिरदच्जिनिश्ायाश्च सवासा जलमाविशत् ५५ 
चिरद्च्िनिश्रायःश्च इति षट खान विषयमिदम्। 
पिपौलिकामभ्वचान््रायणादितप्रछच्छरवच्ने पला- 
विश्या बहुषु चिखवनविधानात् । तथा । , 
^ ख्वीमूद्रपतिर्ताद्धेव नाभिभाषेत क्कचित् । 
खानाखनभ्यां विदरेदशक्तोऽघःश्रयो भवेत् ॥ 
ज्रऋ्षचारौ ब्रतौ च स्याद्गुरुदेवदिलाच्ैकः। 
साविक्रौष् जपेन्निं पविच्ाणि च श्रक्तितः॥ 
सर्द च व्रतेष्वेवं प्रायश्ित्ताधेमाडतः॥” 
अद्यचारौ सथुनवव्ने ब्रती इत्ोपानदमाल्या- 
ज्जनगन्धादिवव्नेम् । भूप्रेण साविच्रीजपस्थाने 
नारायणादिमन्रजपः काण; । अन्यहारावा 

कारयितवा;। रखवमन्यत्रापि। वथा वराइ 

एुराणम् | 

“आमन््रस्छ तु गरूड विप्रो मन्तरेण रद्धयते ६५ 
जावालः। 
“आरम्भे स्शच्छ्राणां समाप्नौ च विशेषतः। 
च्यान्येतेव ह ्रालासो जुहवाहयाद्तौः 

वकं ॥ 
आनं कयाद््रतान्ते च गोहहिरण्यादिदचि- 

शाम् । 

गदे एष्टौ वसन् कुन्धन् ब्रह्मलोके महीयते ॥ 

च्छोणां होमो न कदा; पश्चगवन्तयेव च । 
शूदाणां प{पिनादधेव खवादं नच कारयेत् ॥ 
५०२१ न ककनेवास्विवेख कदाचन । 

व वक्तवा उतुपन्न प्राखसंश्यये ४” 
अहमिति शुद्धये खाद्वं दितम् । स्लीभि- 
होमो न कर्णवा; पश्चगवापागख्च छंद्यानां 
करेरि वेति षौ प्रारबत्रतपौड्या प्राण- 
संशये अन्ये वणां न प्रवया ब्राह्यश रव 
प्रश्वा; । बतं मौनं पूर््यो्तं। तच विदधेषमाद 
अपस्तम । त्न मौनसन्तं चै विदद निभि- 
रन्येराश्रमिभिजदुगुतेदेने दन्तान् सन्धायान्त- 
मुख ख्व यावद्यावद्े भाषति न मन्रलोषो 
भवतेति विन्नायते। मन््रजोपो ब्रतृलोपः। 

वालटद्वादिभिरङ्गहौनमपि तरतं कायेमिवाद 
शष्ुविष्णुः । 
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व्रत" 
“असं स्कृतो निरतृवाद्ो रोगौ नवतिलौवकः 
यथाशक्ति प्रनत बतं दयेषु न लुप्यते ॥” 
अशक्तावन्यदारःपि कामिति उक्तश्च ब्रह्म 

पुराये। 

^सोगौ उडस्तु पोगण्डः कुवयन्तयनय व्रतं सदा । 
चतुर्थादत्खरादूढेमषटमं यावदेव द । 
शिरोव्रतं प्रकव्वौरन् गुरुसम्बन्धिवान्धवाः । 
गुन्िणौ बालवत्धा च रोगौ द्रयपरायणः ॥ 
ख्ते नक्तंषु सञ्जन्ति बाला मध्या रव च। 
ब्रतस्थ; प्राणरच्चाथे कदात्िदुदकं पित् ॥ 
फलम्ले तया चीरं यन्नश्ि्टं तथा हवि;। 
ब्रतमध्ये तु रोगार्तो वरदा प्ोक्तमथौषधम् ॥ 
करोति च गुरोताक्छं व्रतस्यस्ततच्तणादपि। 

ब्राद्धगस्याभिलषितं साधयेदविचारयन् ॥ 

खतान्यष्टौ व्रतस्यानामन्रलन्नानि कुचति । 
बरतम्वेतेषठ देवांस्तान् ब्रतस्थस्तु प्रपूजयेत् ॥ 
पोगण्डो बालः। बथपरायणः कुटुम्बो दरया 
जनपालनपरः सत्नि्धैः । बौधायनः । 
“ऋषौ तान्धव्रतन्नानि व्यापो खलं फलं पय; । 
इवित्रां्णकाम्या च गुरोचचनमौ षधम् ॥" 
इारौतवमौ । 
“वलयञ्चोपदारश्च रवौँधि चरवस्तथा । 
निबिश्ङ्गेन भोक्तथ' व्रतमस्य न सु५.ते ॥* 
वलि्गेष्यदेवादिदेवताभ्यो दत्तः। उपद्ारो 
नेषेदम् । चरुः पाञणस्थालीपाकादि। अन्न 
चेषां दत्तावशिष्ट भच्चणोयमिति । देवलः । 
^खपव।खो विनश्येत दिवाख्राचमैधुनेः। 
अद्ये जलपानेन नोपवासः प्रणश्यति ॥* 

उद्व श्रातातपः। 
५“ गन्वालङ्कार वस्त्राणि पष्यमाल्याञुखेपनम् । 

उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम् ॥” 

अलङ्कारवच्छसिन्द्रादि उपवासेन हेतुना 
इव्यथः । तथा । 
“ष्णं सम्य चणात् खार्ात् ताभिः खंकथना- 

दपि। 

ब्रह्मचय्ये विपद्येत न दारचङ्गमादपि ॥* 
-खंप्रेचणात् संकथनात् इति अत्र सरागलं 
खंशन्दस्याध;। इति प्रायश्ित्तविवेकः ॥ # ॥ 
प्रायञ्ित्ताल्मकव्रतानि यथा । विश्वामिन्रः। 

“छच्छ्रचाकायणादौनि शुहधयभ्युदयकारणम्। 

प्रकाशे च रस्ये च संशयेगयुक्तकेस्फुटे ॥ 
प्राजापद्यः सान्तपनः शि खच्छः पराककः । 
अति्च्छरः पयं शच्छरः सौम्य; रच्छरातिछद्रकः। 
महालान्तपनः शुद्धा तप्रह्ल्छ्रस्तु पावनः । 
जलोपवासलच्छरस्तु ्र्षकूचैस्तु शोकः ॥ 
शते यस्ताः समस्ता वा प्र्यकमेकश्रोण्पि वा। 
पातकादिष्ठ सर्वषु पापकषठु प्रयत्नतः ॥ । 
काशाचचान्रायरो्ंक्ताः केवला वा विशये । 
शिशुष्वाद्रायणं प्रोक्तं यतिचान्द्रायणं तथा ॥ 
यवमध्यं तथा प्रोक्तं तथा पिपौलिकाछति । 
उपवासस्विराचन्तु मासः पचरूदटदकम् ॥ 
षङ्दादश्दादि कायं युद्िपरसाधिना। 

ब्रती 
उपपातकयुक्तानामनादिष्षु रेव डि। 
प्रकाशर च रस्यं च अभिसन्यादापेचया। 
जातिश्रक्तिगुणान् दष्टा सछदूबुद्धिलतं तधा । 

पनुबन्धादिकं इष्टा सव्वं काये यथाक्रमम् ॥” 
इति प्रायश्ित्ततत्वम् ॥ # ॥ 

इादध्रवाभिकादित्रतं प्रायशखित्तविषेकादौ इष्ट 
चम् ॥ 

व्रततिः, स्छौ, ( प्र +तन विस्तारे + क्तिच् । 

एषोदरादित्वात् पस्य वः । ) विस्तारः । लता। 

इव्रमरः + ( यदा, ऋण्बेदे । ८। ४० ।६ । 
` “च्छपि टश्च पुराणवदू्रततिरिव 

शुष्यितमोजो दासस्य दम्भय ॥” 

^्रततेरिब यथा लताया गुष्यतं निगेतां शाखां 
बखलि !” इति तद्धाघ्ये सायणः ।) 

ब्रवतौ, स््लौ, ( व्रतति + पच्चे ढौष् |) वि्तारः। 

लता। इति भरतदिरूपकोषः॥ (यथा, 
रघुः । १४।६। 

"अपश्यतां दाशरथौ जनन्यौ 
हेदादिवोपश्नतरोव्र॑तव्यौ ॥* ) 

व्रतभिच्छा, स्तनौ, ( व्रते उपनयनकाले भित्ता।) 

उप्रनयनकालौनभिच्ा। तस्या विधिर्यया। 
अव मेच्य्चरति। अथ श्न्दस्तृष्णमा दित्योप- 
स्यानमसिप्रदश्िण्श्ंसति। 
^प्रतिगद्येश्ितं दखसुपस्थाप च्च भास्करम् । 
प्रद्वियं परौव्यासिं चरेत् गेच्यं यथाविधि," 

इति मनुवचनात ॥ 

भिच्चासन्दं म्यं तच्चरति आवद्ति इत्ये; । 
मातरभमेवाये चे चान्ये सदो यावब्यो वा 
सन्निहिताः स्यः। याचते इव्यध्यादहारथम् । 
सद्दे च्िग्धददये खखादो | तथाच म्बुः. 
म'सातरं वा खवसारं वा मातुर्न भगिनौ. 

निजाम् । 
भिच्छेत भित्वा प्रथमां या चेनं नावमानयेत् ५ 
सचन्निष्ितास्तदेश्रस्थाः न तु प्रतिर गत्वा । 
भवति भि देषीति ब्राह्मरभित्ताप्रयोग;। 
वथा च मचुः। 
«“भवतुपू न चरेत मैच्यस पनीतदिजोत्तमः। 

भवन्मध्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भदुत्तरम् + 

च्।दिभध्यावखानेषु भवच्छब्दोपल{चिता। 

जाश्लगच्च च्रियदिश्यां मैच्यचग्धा यथाक्रमम् ॥* 
इति याश्चवल्का वच्चवनाच। इति संस्कारतत्वम् ॥ 

ब्रतसं यदः, प, ( व्रतस्य खंड; । ) दौचा। इति 
मचः ॥ 

ब्रतादेश्यः, पै. (व्रतस्यादे श्यः ।) उपनयनम् । यथा, 
“व्ादन्तजननात् सद्य खअाचूड़ादेकरात्रकम् । 

चिरा्मात्रतारेशाव् दप्रराच्रमतः परम् ५” 
ति शुहधितत््रम् १. 

ब्रतौ, [न्] प, ( बवमखयास्तौति । बत + इनिः । ) 
यजमानः। स्वयमरः॥ ( बरह्यच्ारौ। यचा, 

मनु; । २।१८८। 
नतचे वरतैयेत्निं तेकान्नादौ भवैदू्रतौ। 
गेदेख व्रतिनो ठत्तिरपवासवमा छता ।"* ) 



व्रातः 

अ्रतविशिषे, चि । यथा, 
“तिश्यग्ते चोत्छवान्ते वा व्रती कुर्वीत पार- 

शम् ॥” 

इति ति्यादितच्नम् ॥ 

अख,ऊश्ेदे । इति कविकश्पहमः। ( तुदा०- 

पर०-खक०-वेट् ।) दन्यो पधः चयोमात् तालखः। 
तेग किपि शच्छराजेति षड निमित्ताभावे नेमि 
-त्िकस्याप्यभाव इति न्धायात् तालस्य दन्त्यत्व 

संयोगादेः सस्य लोपे सुष्ट् इति। तथाच्। 

“नकारणावनुख्वारपश्चमौ भक्ति धातुषु । 
सकारजः शकारः स्यात् षाड्वगेस्तवगंजः ॥» 

इति वोप्रदेवः॥ 
अस्यायं; धातुषु मध्ये भालि भासे परे अनु- 
ख्वारपश्चमौ नकारजौ सयौ तालथयश्कारख् 
दन्यसकारजातः खद्न्यषकारात् परष्टवर्गोणपि 
सवग जातो शेय एति | जष्धाख्याने इवयादौ- 
भाष यकारादिप्रलनिले तस्थौ इव्यादिबोध्यम् । 
ऊ, व्र च्चोत् व्रात्तौत्। श, इति । इति 
दुगांदाख॥ 

जनं, लौ, ( त्रश + स्यद् ।) छेदनम् । ब्र्चधातो- 
रनटुप्रंद्ययेन भिष्यन्नम् ॥ ( वथा, शतपथ- 

ज्राद्यी।३।६।४) ७) 

इति च 
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व्राल्यः ब्रीहिः 
(मद्य; । इति निषणट्; । २। ३ ।^ठन वरणे | ्राद्यस्तोमः, पु, यज्ञविशेष; । यथा.-- 
"लाततब्रातलालसुपित्त' द्व्यादिचण भोज 
राजेन छत्प्रयये आडागमो निपाग्यते। 

इखन्ति .स््रमभिमतं दवताभ्यः तप्रसाराधितेभ्यः 

परत्रियभ्ते वा यज्ञादौ । यदा, व्रातो धान्धादि- 
सष्वयः। 
यहा, व्रतमिति कम्भनाम अन्नं वा। आन्रमपि 
्रतायेतख्लादेवैखयुक्तः तदौयाः “तच्छे दम्' पव्या । 
“कम्मे जायते जन्तु; कमतरोव प्रसुष्यते' टुत; 
कम्भेणामधिकारित्वाच् मनुष्याणां कम्मैसम्बन्वि- 
त्वम् । अथो खत्राट् भूतानि जायन्ते जाता- 
श्धत्नेन वदवन्ते' इति । अन्नात् रेलो रेतसः परुषः 

श्रुते; मनुष्याणामन्नसम्बन्धित्वम् ।“ 

षति सङ्ौकायां देवराजयच्वा॥ आस्सिन्नये 
प्रायश्रो बह्वचचनप्रयोगो इश्यते #॥ कौ, 
शरौरायासजौविकमभ्मे । इति काशिका।५। 
९।२१९॥) 

व्रातीनः, पु, (शरौरायासेन ये जौवन्ति तेषां 

कम्म वातं तैन जौवतीति। ब्रात+ “व्रातेन 

लोवति ।*५।२। २९ । इति खन. । ) संघ 
जौोवौ। इति दहेमचद्धः+ (यथा, भट्टिः ।४।१२। 

^ब्रातौनव्रालदौप्राख््; सुतनः परिपूज- 

हन्तो व्राता मलत्वथौँयोएकारः।, 

“खाविज्रौपतिता बाद्या ब्राद्यस्लोमादति 

क्रतोः ॥” 
ति गारुडं ६४ अध्याये \ तथा, याज्चवस्ोप । 
१।३८॥ 

ब्रो,गगि उद्याम् | इति कविकण्पदुमः॥ (क्राा०- 

प्या०-पर०-सक०-अनिट्।) रेषोपधः। शि, 
त्रिणाति। ब्रौयः वौशि;। ग, यो ब्रौखाति जय~ 
सयं रणसुखे । बरौत; ब्रौतिः। इति दुर्गादासः ॥ 

ब्रौ,यडङ् यो गतौ। उव्याम्। इति कविकर्यदुमः 1 
( दिवाश्च्ात्म०-सक०्-अनिट्।) रेफोपधः॥ 
यङ, ब्रौयते। ओ, बौ; । इति दुर्गादासः ॥ 

व्रौङ्, य सि क्तिपि। लव्ने। इति कविकल्यहुमः ॥ 
( दिवा०-पर०-खक०-लव्ने-अक०-सेट् । ) रेफ- 

ुक्तः। य, त्रौद्यति बागं चापः ब्रौद्यति बधूः। 
चि, ब्रौडतोस्ति। इति दुर्गादासः + 

ब्रौडः, पु, ( ब्रोड़ +भावे चज । ) लच्णा। दव्य 
मर; ॥ ( यथा, कुमारे। | ६9 

“न नूनमारूटरुषा श्ररौर- 
मनेन दग्धं कुसुमायुधस्य । 

व्रौङ्ादसु' देवस॒दौच्छ मन्ये 
सन्यते: स्वयमेव कामः ॥*) 

५*ख रतमना वुद्धनाय भवति ॥ ५, यन् ॥*)} 

दुश्चगः, पु, ( व्रति द्ििनत्ति प्रतितौरिति। | ब्रा, दै, ( त्रातो वयालादिः सद्व ^श्ाखा- 

ब्रौडनं. क्तौ, ( ब्रोड़+च्युट् । ) लथ्ना। यया,- 
“चथ मन्दाचमन्दास्यं लच्ना लज्याच्च 

वञ्च+ च्यः । यह्का, ठञचन्यनेनेति करणे सुट् । ) 
स्वशांदिच्छेदिका। नौ इति भाषा। तत्- 
पायः) प्रचपरशु;२। दद्यमरः॥ पच 
पशु; ३ । इति श्न्दरनावलौ ॥ खगेलोहादि- 
भेदकः ४ । दति जटाधरः॥ टउचच्छेदनजात- 
निर्याखः । यथा, 

“देवता इषिः शि लोहितान् बखनांस्तथा। 
चऋबुपाछतर्मांसानि विङ्जानि कवकानि च ॥* 

`इति याज्ञवल्कय; ॥ 
जनान् ठच्तच्टेदनजातान् शोद्धितानपि। 
यथा, मनुः । | 

“लोहितान् ठच्तनिर्यासान् व्र्नप्रभरवांस्तथा।* 
इति भिताच्चरायामाचाराच्यायः॥ 

(करे च्युटि तच्छ कुटठारादिवाचकता बिग्रेष्य- 
लिङ्गता च। यथा, कातन््े छतृसु करकाधि- 
करययोख्ेयन्न कलापचन्दरः। “दुड्न्तश्च 
शब्दः प्रायो विधेयलिङ्गयाही वथा वुवन, 

ज्टारो गोदोहन घटौ टङ्कः पाषाण्दारण 
इति $) 

राजिः, श्छौ, ( व्रजति गच्छतोति। व्रज गतौ + 
"“वसिवपिययौति |” उखा० $| १२४ | इति 

भ् ।) वायुः। ब्रलधातोरौशादिक्ेण प्रयेन 
निष्यन्नमेतत् 

जातः, प, समध; । इव्यमरः;॥ ( यथा, भागवते) 
४।२५।६३६। 

«नानाररयन्डगव्रातेरनावाधे सुनिव्रतरै; । 
श्याङूतं मन्धते पान्थो यत्र कोकिलक्ूजितो; 1) 

वााधादि;। इति ब्राच्श्ब्दटौकायां भरतः। 

दिभ्यो यत् ।* ५।३।१०३। रति यत्!) 
दश्संस्कारर हितः घोड्श्वर्घादूडे अलतन्रत- 
बन्धो अरटमायत्तौको वा। इति भरतः + तत्- 

पयथायः। संस्कारदौनः२। इव्यमरः॥ साविच्रौ- 
पतितः ३ वाग्दुष्टः 8 पुरुषोक्तिकः५। इति 

जटाधरः; ॥ तस्य प्रायञ्छित्तार्दि यया.- 

^अथव्राद्यविधिं देवि! प्रायच्चित्तन्तु वद्धवैत् । 
सत् श्टशष्व मडेश्चानि सब्यैवयें विशेषत; ॥ 
दशर वर्घोशि प्रेव ब्राञ्जणोपनौयते। 
रुकविंश्रतिवर्षाणि थावदषेसुपावश्येत् । 
त ऊद पतस्तेव सधम्मेबडिष्कुतः ४ 
गायत्चोपतिता त्रा्बा ब्राद्यस्लोमेन संस्कृतः । 

अशक्तं पेव यज्नरछ चरेदौ दानिक ब्रतम् ॥ 
दौ मासौ यावकादारो मासमेकं पयः पिवेत् । 
दक्षा च पच्तमेकन्तु सप्रराचरं हतेन तु ॥ 
चअयाचितेन षड्रात्रं चिरात वत्ेयेष्यतः। 
अहोरात्रं न भुङ्गौत तत; संख्कारमद्धेति ॥ 
प्रतिता यस्य गायनच्रौ दश वर्षांखि पश्च । 

प्रायश्िन्तं भवेत्तस्य प्रोवाच भगवान् शिवः ॥ 
सशिखं वपनं छत्व! व्रतं कुशात् समाहितः । 

विष्यं ओनयेटन्न' त्राक्षणान् सप्त पष्चवा॥ 

रुकर्विंशनिराचन्तु पितैत् प्तियावकम्) 
ततो यावकगुहस् तस्छोपनयनं सतम् ॥ 
अरतस्याचरगाशक्तौ कुषाचानरायणच्रयम् । 
साविच्चौपतिता चेषां देश्रकालादिविश्लवात् ॥ 
चाद्रायणं चरेद्यस्तु रतान्ते धेनुसुतद्णेत् । 
त्लौरवापि पिवेन्मासं द्याह वल्शालिनौम् ॥* 
ति मद्छखक्तं प्रयश्ित्तप्रकरे ३८ पटलः ॥ 

द्ोस््रणा । 
ब्रौडो त्रोड़ा ब्रौड़नष्ठ लव्नाप्याय देरितः॥” 

इति शन्दरननावलौ ४ 

ब्रीडा, स्त्रो, (त्रौङ़्+“गुरोख इलः ३।३। 

१०३ । इव्यः। टाप् । ) लव्ना। इद्यमरः;॥ 

( यथा आर््यासप्रश त्राम् । २५७ । 
“प्रावसपागत्य खषा वदतः खखि नास्य विदत 

ब्रौड़ा। 

सुखलस्यापि योग्यं न लच्नते दग्धकालि- 

कया ॥* ) 
ब्रीख. कि वधे । इति कविकख्पदुमः ॥ (चुरा०-पचे 

भ्बा०-खक०-खेट् । ) कि, नौख्ति ब्रौखति । 
इति दुर्गादासः ॥ 

ब्रीहिः, पु, ( वेनि दद्धि गच्छतीति । ठ उबौ 
+ ̂ दगुपधात् कित् ।*उणा० 8।११६। इति 
इन् । एषोदरादिल्वात् खाधुः । ) धान्धमाच्म् । 
आशुधान्यम् । इव्यमर; ॥ अस्म षामान्धनाम- 
गखना गुणाच यथा,- 

«धान्यं भोग्यच् भोगादहेमच्रादं जोवसाधनम् । 
तच तावच्िघा जेयं मूकशिग्बौटखाहयम् ॥ 

बौद्यादिकं यदि ह मूकसमन्वितं खात् 
यत् ग्ूकधान्धमयसह्नमङ्स्कादि। 

श्िग्बौनिगएमिति तन्प्रवद्न्ति ग्िग्बी- 
घान्धं ढणोद्धवतया करधान्यमन्यत्। 

सच चिदोषश्मनं लघु शूकधान्धं 

लिजोबलातिश्रयवौ यविडद्धिदायि। 

` शिम्बौभवं गुर हिमश्च विनन्यदावि 

बातालकन्तु शिशिरं टयघान्धमादः 



व्रीहिः 
डे टेष्र शरकधान्यष संगा 
्ञात्'्रक्या नेव तद्वतस्ा। 
अस्ादटेषां येष भोगोपभोगा- 

स्तान्यस्ाभि्या क्रियन्ते कियन्ति ॥ 
शालयः; कलमा रुच्या ब्रौह्दिख्मष्टा बृपप्रियाः 

धान्योत्तमाख्च विज्ञया, कदारा; सुकुमारका 

राजान्नषष्टिकसितितररक्तसुर- 

स्थल1णुगन्धतिरियादिकशालिसंज्ञाः । 

ब्रौह्धिस्तथेति द्श्रधा सुवि श्ावनाःस्यु- 

स्तेषां करमेण गुणनामगणं ्वौमि ॥ 
मौर मधुरशिशिरः पित्तदहारौ कषायः 
ल्निग्धो उष्य; कछमिकफदरस्तापरक्तापदख । 

पुष्टिं दते श्रमग्रमनछदीग्यडदह्धि" विधत्त 
रूच्योध्यन्तं जनयति सुद् वातलन्मेचकोयन्यः॥ 

इति राजनिघेरटः 

() 

अपिच । 

<्वार्भिका, काख्डिताः मुक्ता नौदयख्िर- 
पाकिनः 

छषात्रो हि; पाटल कुक्टाक द्यपि ॥ 
श्चालसुखो जतुसुख इत्यादा नौहवः शताः । 
छष्य्ौ द्धिः ख विक्घेयो यत्छव्यतुषतच्डला; ॥ 
पाटलः पाटलापुष्यवसंको बौ ह्िरुच्यते । 

कुकुटार्ाछति्वीं हिः कुकटाख्क उच्यते ॥ 

्रालसुखः छष्यम्रूकः; छष्यतच्डल उच्यते । 

लान्तावणेसुखं तस्य त्यो जतुसुखस्तु सः ॥ 
त्रोद्धयः कथिताः पाके मधुरा बौग्यतो हिमाः। 
च्मल्याभिष्यन्दिनो बद्धवचैस्का; षटटिकै; समाः, 
कष्यनो {ह वरस्तेषां तस्ादल्यगुणा; परे ५” 

इति भावप्रकाशः । 

तस्य यञ्नोयतवं यथा,- 
यज्ञाथ तन्तु भूतानां भच्चमिद्यव व श्रुतिः 

दियो भौमस्तथा पेच्नो मानुषो त्राद्यरखतच। 
रुते पश्च महायज्ञा ब्रह्यणा निम्मिताः पुरा) 
ब्राद्चणानां हितार्थाय दतरेषां च तनृसुखाः । 

इतरेषां तु वर्णानां ब्राह्मः कारिताः शुभाः। 
खुवं छत्वा नरो सुक्रासनाइरिचि ! विशुध्यति ॥ 

अन्यय। ब्रौहवोग्येते रकके गपत्तिणः। 
मन्ता ट्ाट्टभोक्तगां महामांसं तुतत् 

च्छतम् 

श्ति वाराहे आदिल्तट़त्तान्ताध्यायः 

तेन पिदृटटप्नियेधा । मनु; । 
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५६५ 
व्रीहिकः 

"तिस्रो ् दिवत्रेमतरिरद्धिन्लपरेन वा। 
दत्तेन मासं प्रीयन्ते विधिवत् पितरो ब्रणाम् ॥“ 

नौदह्िः श्रत्पक्रधान्यम् । याञ्नवल्का;। 

“इविव्यात्नेन तरै मासं पायसेन च वतुसरम् । 
माव्छदहारिणकौरभणाकुनिच्छागपाषंतः ॥ 
रेणरौरववाराहशाप्रीमासेवंयाकमम् । 
मासट्द्धवयाभिदटप्यन्ति दत्तनेह पितामहाः ॥* 

इरिष्यात्रेन श्रालित्रद्यत्नेन । इति । अमा- 
वास्याच्िसोध्टका माघी प्रौरपदा्ं कषात्रयो 
दशो जौोद्ियवपाकौ च। 
५श्तांस्तु श्राद्गकालान् व निद्यानाह प्रजा- 

पतिः । 

श्राहमेतेष्वकुताणो नरकं प्रतिपद्यते ॥* 

इति वि्णवचनं नवान्नागमश्राद्स्येव बौहि- 

यवोभवयप्राप्षिविषयकल्वेन विधायकं गश्मादि- 

धान्यवु्रटरासाय । श्लिधान्यस्य तु प्राप्षिः 

^्रर दइसन्तयो; ऊ चित् नवयन्ञं पचच्चते। 
घान्यपाकवश्राट्न्ये श्यामाको वनिनः स्छतः ॥” 
इति कन्दोगपरि गि ब्रौद्यप्राप्रया नवश्रस्येए्टौ- 
श्रालिविधानात् यज्नतुच्छन्धायात् श्राद्धेए्पि तथा 

कल्यनात् । इति च श्रद्तच्म् ॥ # ॥ नवान्न- 

स्राद्वकालो यथा । विष्णः अमावस्यास्तिसो 

पटकाल्तिखोपन्वद्का माघी प्रौष्टपदाद ल्ण- 

चयोदश्ौ ब्रीह्िववपाकौ च। 
“रुतांसतु ख्राद्रकालान् वं निव्यानाह प्रजापतिः। 
श्राद्वमेतेष्वकुन्ाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ 

जी हदिपाके च करतें यवपाऊे च पाथिव। 
न तावाद्यौ महाराज विना आरद कथचन ॥” 

इति मलमासतच्चम् ॥ 

तेन यागकरणं यथा,-- 

बोद्धिभि्येजेत यीर्यजेत इति श्रुयते ॥ तच्र 
न्व्रौह्प्रयोगे प्रतौतयवप्रामार्यपरिवागः। 
अप्रतौतयवाप्रामारखकल्यनम् ।” दव्येकादशौ- 

तत्वम् ॥ # ॥ ब्रीद्यप्रापतौ प्रलिधान्येन कमभ 
करणं यथा.-- 

^“ययोक्तवस् सम्पत्तौ ग्ाद्धं तदनुकारि यत् । 
यवानामिव गोधूमा व्रौद्धौणामिव शालयः ॥” 

इति तिश्यादितत्वम् ॥ 

त्रौद्धिकः, चि, ( बौद्दिरस्यास्तौति। त्रौहदि+ 
ब्रीद्यादिभ्यञ्च ।” ५।२।११६ । इति ठन् । ) 

घान्यविश्िष्टः। इति धिद्धान्तकौसदौ ॥ 

वी 
श्न 

नोहिकाखनः, पु, ( बौद्धः काष्चनमिव) अभि- 
धानात् पुम् ।) सरः । इति चिकारडप्रोषः ॥ 

जोदिपर्णौ, स्तौ, ( बौद: पणेमिव प्रग्मस्या;। 
ङौष । ) प्रालप्णीं इति राजनिर्ध॑गटः ॥ 

नौदिभेदः, प, ( ब्रीडमेंदः। ) धान्यविश्रेषः। 
विना इति स्यातः;। तत्प्र्ायः। अनुः २। 

दद्यमरः॥ 
ब्रौिमयः, प, (ब्रीद; पुरोडाश; ! गौोदि ~+ शब्रीद्ः 

पुरोडाशे ४।३।१९४८। इति मयट् |) 
जीहिनिन्भितपएरोडाश्रः। इति सिद्वान्तकौ सुदौी॥ 

( बौद्यात्मे. चि, यथा, मद्ाभरते । १३। 

११५ । ५६। 
“श्रुयते हि परा कल्पे ग्रणां व्रीहिमयः पशु; । 
येनायजन्त यज्वानः पुरयलोकपर्ावणा; 1") 

ब्रौदिराजकः, पु, (बोह्धौनां राजा | टच् समासे 
ततः कन् । ) कङ्कधान्धम् । चौनकधान्यम् । 

दूति मेदिनी ॥ 

ब्रोष्दिग्रेष्टः, पु, ( बौद्िषु श्रेष्टः) शालिधान्यम् । 

इति राजनिर्घण्टः ॥ 
ब्रौद्ौ, [न् | चि, (्रौहदरस्यास्तोति। त्रौहि+ 

भब्रोद्यादिभ्यख्न।*५।२। ११६ इति दनि; ।) 

बरोिदक्तन्नेत्रादि। इति {सद्धान्तकौसुदौ ! 
न्नौद्यगार, कमे, (तरीद्धौनामगारम् ।) धान्यगम् । 

तत्पायः; । कुष्धलः २। इति चिकाणडशरोषः # 

वड, शि संठतिसं दत्यो । मव्ने। इति कविकल्य- 

इमः ॥ (तुदा०-कुटा०-पर०-सक०-अकष्च-सखट।) 

रेफयुक्तः। शि, वडृति अव्रुडीत् उुब्रोड़ ! 

मव्नो मव्ननम् । इति दुर्गादासः । 
न्रूल, कि वधे । इति कविकल्पदुम; ॥ ( चुरा०-पचे 

भ्वा०-सक०-सेट।) रेफयुक्तो दौ्घौं। कि, 

त्रसति बरूलति । इति दुर्गादासः ॥ 
रहः, चि, ( नौदैरवयवो विकारो वा। बोष्दि+ 

^विल्वादिभ्योएण ।” ४।३। १३६ । इत्यण ।) 

जौ हिनिम्मितः। इति सिद्वान्तकौसदी ॥ 
व्रदेयः. चि, ( ब्रौह्धीनां भवनं चेचम् । वीहि + 

^ब्रीह्िशाच्योएेक ।*५।२।२। पएतिषएक्!) 
आअगुधान्योपयुक्तश्वूम्यादिः । इद्यमरः॥ 

बौ, ग गि गति्ब्योः। इति कविकल्यदमः॥ 

( कया०-प्धा०-पर°-सक०-निट् ।) अन्तःस्थ 

ढतौयोपधः । मि, वनाति । वुौनः बौनिः) 

इति दुगादासः॥ 



व्रातः 

बतविश्िषे, चि । यथा,- 
“तिश्यन्ते चोत्छवान्ते वा ब्रती कुर्वीत पार- 

शम् ॥» 

ति तिथ्यादितच्चम् ॥ 
अख, ऊशष्ेदे इति कविकष्यदहुमः। ( तुदा०- 

पर°-सक०-वेट् ।) दन्यो पधः चयोगात् तालः। 
तेग क्िपि शच्छराखेति षड निमित्ताभावे नैमि- 
-स्िकस्याप्यभाष इनि न्यायात् तालस्य दन्त्य 

संयोगादे; सस्य लोपे सुषृट् इति। तथाशच। 
“जकारणावनुस्वारपश्चमौ भक्ति धातुषु । 
सकारजः शकारः स्यात् षाट्वगंस्तवगेलः ॥» 

इति बोप्रदेवः॥ 

अस्या; । धातुषु मध्ये कलि भसे परे अनु- 
खारप्चमौ नकारजौ सेयौ तालयश्कारख्च 
दन्थसकारजातः खद्न्यषकारात् परष्टवर्गोऽपि 
लवं जातो सेय रति सिष्टाख्याने इव्यादौ- 
ना यकारादिप्रलनिते तस्थौ इव्ादिबोध्यम् । 
ऊ, व्र चोत् अव्राच्तौत् । श, इच्चति । इति 
दुगांदाख ॥ 

जनं, जौ, ( व्र्च+ ल्यट् ।) ष्िदनम् । व्रश्चधातो- 

रनटुप्रंद्ययेन भिष्यन्नम् ॥ (यथा, श्तपथ- 
नाद्य ।३।६।४।०। 

५ख रतमना वद्नाय भवति ॥*)} 

वञ्चनः, पु, ( व्रश्चति द्टिनित्ति पतिछतौरिति। 

वच्च~+ज्यः। यका, ठखव्यनेनेति करये साट् ।) 
स्वशादिच्छेदिका। नौ इति भाषा। तत्- 
पायः) प्रचपरशुः२। इव्यमरः॥ पत्र 

पशु; ३! इति शब्दरन्नावलौ ॥ खणेलोहादि- 

भेदकः ४ । इति जटाधरः॥ उचच्छृदनजात 
निर्यासः । यथा, | 

^देवलाथे इवषिः शि लोहितान् दच्चनांस्तथा। 
च्पनुपाछछतर्माखानि विड़जानि कवकानि च ॥* 

इति यान्नवल्कः 
जनान् टचच्छेदगजातान् शोड्ितानपि। 
अथा, मनुः । 

“लोहितान् ठचचनिर्यासान् व्रश्मनप्रभरवांस्तथा।* 
ति भिताच्चरायामाचाराध्यायः॥ 

(करे ल्युटि तस्र कुठारादिवाचकता बिश्रष्य- 
लिङ्गता च। यथा, कातन््ने छतृसु करखाधि- 

करणयोच्धेयन्न कलापचन्द्रः। ^दुड्म्तश्च 

श्रन्दः प्रायो विधेयलिङ्गयाहो यथा वश्चन 

जठरो गोदोहनो घटौ टङ्कः पाषाणदारण 
इति ॥*) 

त्राणि, च्छ, ( व्रजति गच्छतोति। व्रज गतौ + 
"“वसिवपियजौति ।” उखा० 8। १२७ । इति 
षम् । ) वायुः। ब्रजधातोरौशादिकेण् प्रचेन 
निष्यन्नमेतत् 

जरात, प, सम्धह; । इयमरः ( यथा, भागवते 
४।२५।१६.। 

^मानारणयन्डगव्रातेरनावाधे सुनित्रतः । 
च्याहृतं मन्धते प्रान्थो यत्र कोकिलक्लणितो; ॥) 
वााधादि;। इति व्राच्श्ब्दटौकायां भरतः। 

५६४ 

व्रात्यः 

"तातव्रातलातसुपित्तः दव्यादिद्धचेण भोज- 

रणेन छत्प्रयये च्ाङड़ागमो निपाते) 

इणवन्ति स्र मभिमतं देवताभ्य; तपसा राधितेभ्यः 
प्र्रियभ्ते वा यज्ञादौ । यदा. ब्रालो धान्धादि- 
सष्चयः। तडन्तो व्राता मत्वथौंयोए्कारः। 
यह्वा, व्रतमिति कम्मनाम अन्नंवा। अन्नमपि 

व्रतायेतस्लादेषैद्य क्त; तदौयाः (तस्येदम् इत्यण । 

म्मा जायते जन्तुः; कम्मगेव प्रसुच्यते' इत्यक्त: 
कम्भगामधिकारित्वाच् मनुष्याणां कम्मेसम्बन्धि- 
त्वम् । अथो खन्राद् शूलानि जायन्ते जाता- 
ग्धत्रेन बदन्ते' इति \ अन्नात् रेलो रेतसः पुरुषः 
इति च श्रुतेः मनुष्याणामन्नखम्बन्धितवम् ।” 
षति सङ्गोकायां देवराजयज्वा॥ अस्सिन्नय 
प्रायशो बदहूवच्चनप्रयोगो दृश्यते+ #) को, 
शरौरायासजोविकम्मे। इति काशिका।५। 
९।२१॥) 

ब्रातौनः, पु, (शरौरायासेन ये जौवन्ति तेषां 
कम्मे वातं तेन जौवतौति। त्रात + ̂ व्रातिन 
जवति ।*५।२। २९ । इति खन. । ) संघ- 

जवौ । दति हेमचन्द्रः (यया, भड्टिः ।४।१२। 

^ब्रातौनवालदौप्राख्; सुनः; परिपून- 

यन् ॥*) 
ब्राह्ः, प, (व्रातो बालादिः स षव । ^“शाखा- 

दिभ्यो यत् ।* ५।३।१०३। भतियत्।) 
दशसंस्कारर हतः घोड्वर्षादूडं अछतव्रत- 
बन्धो भद्गायत्तौकोवा। इति भरतः ॥ तत्- 

पायः। संस्कार दह्ौन;२। इत्यमरः।॥ साविच्रौ- 

पतितः ३ वागदुष्टः 8 पुरुषोक्तिक;५। इति 
जटाधरः ॥ तस्य प्रायञ्ित्तार्दिंयया- 

^चअचव्राह्यविधिं देवि! प्रायश्चित्तन्तु यद्धवैत् । 
सत् श्टश॒ष्व मदेशानि स्यैव वि्रेषतः ॥ 
द्र वर्षाणि पदेव बराञ्चण्ोपनौयते। 
रुकविंश्रतिवर्षांणि थावदषेसपावशचेत् । 
चत ऊद पत्तेव सन्धधम्मे बद्हि 
गायच्चौपतिता त्राब्मा ब्राद्यस्लोमेग संस्कत; । 

अशक्ते चेव यज्ञस चरेदौद्ानिकं व्रतम् ॥ 
डौ मासौ यावकादारो मासमेकं पयः पिबेत् । 
दक्ना च पच्चमेकन्तु सप्रराचरं एतेन तु ॥ 

चअयातितेन षड्रात्रं चिराचं वन्तयेव्जतोः । 
पहोराचं न भुज्जौत ततः संस्कारमष्ेति ॥ 
परतिता वस्य गायन्तौ दशर वर्षाणि पश्च च । 
प्रायशित्तं भवेत्तस्य प्रोवाच भगवान् शिवः ॥ 
खशिखं वपनं छल। तरतं कुशात् समाहितः । 

विष्यं गयेदन्न' न्राह्धणान् सप्त पष्चवा॥ 
खुकर्विंश्रनिराच्रन्ु पिबेत् प्तियावकम्) 

ततो याववाशद्रख्ध तस्टोप्रनयनं शतम् ॥ 

अतस्याचरणाशक्तौ कुकादान््राययन्नयम् | 
साविन्नौपतिता चेषां देशरकालादिषिश्ञवात् ॥ 
चाच्राययं चरेद्यस्तु रतान्ते धेदुसुत् जेत् । 
च्ौरवापि पिवेन्मासं दद्यादा वल्श्रालिनौम् ॥* 

इति मल्छच्छक्तं प्रयश्चित्तप्रकरणे ६८ पटलः । 

(मनुष्यः । इति निषणशट्; । २। ३ ।^इभ. वरणे , 

ब्रीहिः 
ब्रा्यस्तोमः, पु, यज्चविश्रेषः । यथा.-- 

“खाविच्रौपतिता बाद्या ब्राद्मस्लोमादते 

कतो; ॥* 
इति गारुडं ६8 अध्याये \ तथा, याञ्जवस्मोप । 
१।३८॥ 

ब्रौ,गमि द्याम् । इति कविकल्पदुम; ॥ (क्राा०- 

प्या०-पर०-सक०-चअनिट्।) रेफोपधः। गि, 
त्रिणाति । ब्रौखः बौशि;। ग, यो ब्रौखाति जय~ 
भियं रशसुखे । ब्रौतः ब्रौतिः। इति दुर्गादासः ॥ 

ब्रौ,यड़ व्यो गतौ। इव्याम्। इति कविकर्पदुमः॥ 
( दिविाग्यात्म०-सक०-अनिट्।) रेषोपधः॥ 
यङ, ब्रौयते। ओ, ब्रौणः। इति दुर्गादासः ॥ 

व्रौड़, य सि च्िपि। लव्ले। इति कविकल्पदुम; ॥ 
( दिवा०-पर०-सक०-लव्ने-अक०-सेट । ) रेफ- 
य॒क्तः। य, ब्रौद्यति बागं चापः। ब्रौद्यति वधः। 
चि, ब्रौडितोण्स्ति। इति दुर्गादासः + 

ब्रौडः, पु, ( ब्रोड़ +भावे चज । ) लच्ना। दव्य 
मरः; ॥ ( वथा, कुमारे । 9 । ६9। 

^ननुनमारूएरषा श्ररौर- 
मनेन दग्धं कुसुमायुधस्य । 

व्रौडादसु देवसुदौच्छ मन्ये 

सन्रस्तदे हः स्वयमेव कामः ॥*) 

ब्रौडनं. क्तौ, ( ब्रौड+च्युट् । ) लथ्ना। षया, 
थ मन्दाचमन्दास्यं लव्ना लच्या च्च 

कोस््तपा । 
ब्रौडोत्रौड़ा ब्रौड़नश्च लव्नापय्याय ईरितः॥ 

इति श्ब्दरलनावलौ ४ 

ब्रीडा, च्तौ, (त्रौड़+“गुरोख इलः।”१।३। 

१०३ । इव्यः। टाप् । ) लव्ना। इयमरः; ॥ 

( यथा आर्ययासप्रशव्याम् । ३५७ । 
“प्रातसुपागत्य षा वदतः सखि नास्य विदत 

ब्रीडा 
सखलस्यापि योग्यं न लव्नते दग्धकालि- 

कया ॥*)} 

व्रीख, कि वधे । इति कविकल्पदमः + (चुरा०-पे 
भ्वा०-सक०-सेट।) कि, नौख्ति जब्रौखति। 

इति दुर्गादासः 

ब्रीहिः, पु, ( वष्ंनि ठच्धिं गच्छतोति । ठ ठौ 
+ ̂ द्गुपधात् कित् ।"उशणा० ४। ११६ । दति 
इन् । एषोदरादित्वात् साधुः । ) धान्धमाचम् । 
आशुधान्यम् । इव्यमर; ॥ अस्य सामान्यनाम- 
गना गुणाश्च यथा,-- 
“धान्यं भोग्यच्ड भोगां मच्रादं जौोवसाधनम् । 
तच तावचिधा जेयं मूकशिम्बौढखाङयम् ॥ 

बौद्यादिकं यदि इ गूकसमन्वितं ख्यात् 
यत् ग्ूकधान्धमयस॒हमङृर्कादि । 

प्िनौनिगूमिलि तन््वदन्ति श्रिमो- 
घान्धं ठ णोद्धवतया णधान्यमन्यत्। 

सच्च चिदोषध्रमनं लघु शूकधान्यं 
तेजोवलातिश्रयवौयविडद्धिदायि। 
`शिम्बौभवं गुरु हिमश्च विवन्यदायि, 

बातालकम्तु शिशिरं टयधान्धमादु; + 



व्रीहिः 
दे्रारेगर श्रकधरान्यषु संग्ब्या 
त्ञातुःग्रक्या नेव तद् वतना । 
अक्ादेधां येष भोगोपमोगा- 

स्तान्यस्तनाभिर्याक्रियन्ते कियन्ति ॥ 

श्रालयः कलमा रुच्या ब्रौदिश्च्टा बृपप्रियाः 
घान्योत्तमाश्च विज्ञेया; कदारा, सुकुमारकः 

साजान्रषष्टिकसितितररक्तसुर- 

स्यलाणगन्धतिरिवाद््कश्रालिसंज्ञाः। 

बरीद्धिस्तयति दश्रधा मुवि शरावनाःस्यु- 
स्तेषां क्रमेण गुणनामगशं त्रवौमि॥ 

ीहिर्गोरो मधरुरशिश्िरः पित्तदारौ कषायः 
च््िग्धो उष्य; कछमिकफदरस्तापरक्तापद्ख। 

पुष्टि दते श्रमप्रमनलदीय्यटहि' विधत्त 
सच्योप््यन्तं जनयति सुद् वातलन्मेचकोट्न्यः॥' 

इति राजनिघंरट; ॥ 
अपिच । 

वार्षिकाः काख्डिता; गुक्ता नौदहयश्िर- 
पाकिनः। 

छत्रो हिः पाटल ुकटाखक द्रद्यपि॥ 
्चालसुखो जतुसुख इत्यादा बौहव, सताः । 

लष्यनौ दि; ख विक्षेयो यत॒छव्यतुषतख्डला; ॥ 
पाटलः पाटलापुष्यवंको ौह्दिरुच्यति। 
कुकटारडाछति्ीं दिः कुकटाख्क उच्यते ॥ 

णालसुख; छवामरूक; छष्यतण्डुल उच्यति । 

लाच्तावशेसुखं तस्य तेयो नतुमुखस्तु सः ॥ 

त्रोद्धयः कथिताः पाके मधुरा बौतोदिमाः। 

च्यल्पाभिष्यन्दिनो बह्व्च॑स्काः षटटिकैः समाः+ 
कषात्रौदिव्वरस्तषां तसादल्यगुणा; परे ॥” 

इति भावप्रकाशः; । 

तस्य यज्चोयतवं यथा,- 
यन्नाथ तन्तु भूतानां भच्चमिद्यव व श्रुतिः 

दियो भौमस्तथा पैच्नो मानुषो त्राद्ध खव च। 
रखते पश् महायज्ञा ब्रह्मणा निम्निताः पुरा। 
ब्राद्यणानां हितार्थाय इतरेषां च तनृसुखाः । 

दतरेषां तु वर्णानां बराह्मम कारिताः शुभाः। 
रुवं छत्वा नरो सुक्रासनाद्धरिति! विशुध्यति ॥ 

अन्यथ) ब्रौदयोग्येते रुकैके रटगपलच्चिणः । 
मन्ता दादभोक्तृणां महामांसं तु तत् 

स्तम् 1" 

शति वारादहे गादिल्लतठत्तान्ताध्यायः। 

तेन पिदटृप्निवंधा । मनु; । 
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व्रीहिकः 
"तिने ् ियप्रेमतरिर द्धमः लफलेन वा । 
दत्तेन मासं प्रौयन्ते विधिवत् पितरो बरृणाम् ॥ 

बौद; ण्ररत्पक्रधान्यम् । यान्नवल्कयाः। 

“इ विव्यात्रन त मासं पायसेन च वतसरम् । 
माव्यदहारिणकौरभणाकुनिच्छागपापंतेः ॥ 
रेगरौरववाराहशापरीमासेयंयाकमम् । 
मासटद्धयाभिटटप्यन्ति दत्तनेद् पितामदहाः॥“ 

इरिष्यात्रन श्रालित्रद्यन्नन। इति) अमा- 
वास्याच्तिसोण्टका माघी प्रौढपदा् कषत्रयो 
दश्री बौद्ियवपाकौ च। 
^५र्तांस्तु श्राद्रकालान् वं निद्यानाह प्रजा- 

पतिः । 

श्राह्मेतेष्वकुसाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥* 

दति विश्णवचनं नवान्नागमश्राद्स्यव बौददि- 
यवोभयप्राप्भिविषयकल्वेन विधायकं मेश्रादि- 

धान्यदुप्रदासाय । प्रालिधान्यस्यतु प्रापिः 

^्रर दसन्तयो; केचित् नवयन्नं प्रचच्तते। 
घान्यपाकवश्रादन्ये श्यामाको वनिनः ख्छतः 1” 
ति कन्दोगपरिगश्िर नौद्यप्राप्रया नवश्रस्येए्टौ- 
्ालिविधानात् यनज्नतुच्यन्यावात् ्राद्वेण्पि तथा 

कल्यनात् । इति च अ्इतत््रम् ॥ # ॥ नवान्न- 

श्राद्वकालो यथा । विश्णः। अमावस्यास्तिसो 

पशकास्तिसोप्न्वष्का माघी प्रौष्टपदद सष्ण- 
योदश ब्रौद्धिववप्राकौ च। 
एतांस्तु ्रादकालान् व नित्यानादप्रजाप्रतिः। 

श्राद्वमेतिष्वकु्राणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ 

मौष्िपाके च कर्नेथं यवप्राे च पाथिव। 
न तावाद्यौ महाराज विना श्रावं कथश्चन ॥” 

इति मलमासतत्तम ॥ 

तेन यागकरणं यथा,-- 

बोद्दिभिये जेत यवीयजञेत इति यते ॥ तत्र 
भब्रौहह्िप्रयोगे प्रतौतयवप्रामारयपरित्यागः) 
चप्रतौतयवाप्रामारखयकल्यनम् 1 दव्येकादशौ- 

तत्वम् 1 # ॥ ब्रौद्यप्राप्नौ प्रालिधान्धेन कमभ 
करणं वथा.-- 

^यथोक्तवस् सम्य त्तौ ग्राह्यं तदनुकारि यत् । 

यवानामिव गोधूमा ब्रौद्धौणामिव शालयः 1" 
, इति तिश्ादितत््वम् ॥ 

व्रौद्धिकः, रि, ( नौदिरस्यास्तौति। त्रोहि-+ 

^बरीद्यादिभ्यख्च ।५।२।११६ । इति ठन् ।) 

घाच्यविशिष्टः। इति सिद्वान्तकौसुदौ ॥ 

षौ 
बोहिकाखनः, प, ( बौद्दिः काष्नमिव। अभि- 

धानात् पुंवम् |) सरः । इति चिकार्डप्रोषः॥ 

बौदिपर्णण्, स्तौ, ( बौद; पगेमिव परण्मस्वा;। 
ङौष । ) शालपर्णीं ) इति राजनिधगटः॥ 

नौदहदिमेदः, धु, ( बरीदर्मेदः। ) धान्यविश्रोषः; । 
चिना इति स्यातः। तत्पायः; अनु; २। 

इत्यमरः ॥ 

ब्रौष्टिमयः, धु, (ब्रीद पुरोडाशः! गौदि+न्व्रीदेः 

एरोडाशे। ४।३।१४८। इति मयट् |) 

नी ह्िनिम्मितपुरोडाग्रः। इति सिद्वान्तकौ सुदी॥ 
( गौद्यात्के. चि। यथा, महाभरते । १३। 
११५ ।५६। 

“श्रुयते हि परा वार्त्े ग्रणां व्रीहिमयः पशुः । 
येनायजन्त यज्वानः परयलोकपरावणाः ॥") 

ब्रीदिराजकः, पु, (बोद्धौनां राजा । टच समासे। 
ततः कन् । ) कङ्कुधान्धम् । चौनकधान्यम् । 

दति मेदिनी ॥ 

ब्रोषिप्रेष्टः, पु. ( ब्रीदियुख्ेष्टः) शालिधान्यम् । 
इति राजनिधंश्ट; ॥ 

ब्रौद्धौ, [न् | चि, (ब्रौहिरस्यास्तीति। ब्रोदि+ 

शब्रीह्यादिभ्यश्च ।५।२। ११६ इति इनिः ।) 
ब्रौह्िवक्तज्ेत्रादि। दति सिद्धान्तकोौसुदौ ॥ 

नौद्यगार, कौ, (तरीष्धौनाममारम् ।) धान्यगहम् । 
तत्पराय; । कुद्धलः २। इति चिकाणश्रेषः;। 

व्र, श्रि संढलिसंहत्योः। मब्ने। इति कविकल््य- 

इमः ॥ (तुट्ा०-कुटा०-पर०-सक०्-अकश्च-सट्।) 

रेफयुक्तः। शि, वटति अव्रुडीत् बुत्रोड । 
मव्नो मव्ननम् । दति दुर्गादासः ॥ 

त्रूस, कि वधे । इति कविकल्यद्मः॥ ( चुरा०-पचे 

भ्वा०-सक०-सेट । ) रेफयुक्तो दौघौं। कि, 

बरूलयति ब्रूलति। इति दुर्गादासः ॥ 
रषः, चि, ( बौदेरवयवो विकारो वा। ब्रीहि+ 

^बिल्वादिभ्योएमा ।” 8 ।३। १३६ । इत्यण ।) 
बरी हिनिम्मितः। इति सिद्वान्तकौसुदी ॥ 

्रेदेयः. चि, ( ब्रौष्ीनां भवनं चैत्रम् । वीदि+- 

^ब्रीह्िशाच्योपएक ।*५।२।२। षति एक्!) 

आशुधान्योपयुक्तभ्रम्यादिः। एव्यमरः)+ 

वौ, ग गि गतिड्ब्योः। इति कविकल्यदमः॥ 
( क्रया०-प्या०-पर्०-सक०-व्निट् ।) अन्तःस्थ- 

ढतौयोपक्; । गि, वनाति । वौनः वौनिः। 
षति दुगादासः। 





=
-
=
 

न
 

3
1
0
1
 

१
 









| ए 06४, (31) २2त1121८81४8 
| 925 38०१९} 1284 प्ण 

१६८७६ 00 ।40 ९६/०६ 

८^२05 0? 91105 ?९२०॥ 1115 7“ 

(1/६ 0? 70९0 (९१५२५ 



0
 

(1 

व 

न ०, 
><= 

33: 
{44 = 4 

{55 = 

५ 

(|
 


